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Producenci wody mineralnej, przedsta-
wiciele branży mleczarskiej, zarządza-

jący dużymi oraz kraftowymi browarami… 
W bieżącym wydaniu magazynu wyjątkowo 
dużo miejsca zajmują rozmowy z osobami 
reprezentującymi różne branże sektora 
spożywczego. Zakłady, firmy, z których po-
chodzą, wiele różni – jak choćby wielkość 
i charakter produkcji – ale i sporo łączy.

Co jest wspólne? Po pierwsze: problemy, 
przed jakimi stoją. Związane z brakiem 

pracowników, rosnącymi kosztami pro-
dukcji („rekordzistą” są ceny energii) czy 
np. surowców i opakowań. Na każde z tych 
wyzwań mają inne rozwiązania. W zakresie 
powyżej wspomnianej energii często są to 
inwestycje we własne źródła oraz wdraża-
nie programów efektywnościowych: „Naszą 
odpowiedzią na ten problem jest urucho-
mienie kogeneracyjnej instalacji z kotłem 
odzysknicowym i  układem odzysku cie-
pła”  – mówi Marcin Radomski, dyrektor 
zakładu SM Mlekpol w Zambrowie.

Z  kolei Paweł Bernatek, dyrektor Arcy-
książęcego Browaru w  Żywcu, wymie-

nia tu m.in. program Connected Brewery, 
wdrażany w  zakładzie:  – Dzięki niemu 
możemy na przykład śledzić produk-
cję – w czasie rzeczywistym i eliminować 
straty  – z  użyciem nowoczesnych, cy-
frowych rozwiązań, które podpowiadają 
nam, gdzie jest potencjał, gdzie możemy 
poprawić nasz proces. To kierunek, który 

zdecydowanie jest przyszłościowy. To ko-
lejny  – po automatyzacji  – krok, „wyższy 
stopień wtajemniczenia” w zakresie nowo-
czesnej produkcji piwa – mówi. 

Wspólnym wyzwaniem jest także umie-
jętność „usłyszenia” głosu klienta, 

zrozumienie jego oczekiwań i  – oczywi-
ście  – odpowiedź na nie.  – Od jakiegoś 
czasu zauważalny jest trend poszukiwania 
nowych smaków. Konsumenci chcą oglą-
dać i  zachwycać się etykietami, słuchać 
o nowych gatunkach, wariacjach – wymie-
nia Tomasz Michalski z  Browaru Brovca. 
Marcin Bugalski ze Staropolanki także 
podkreśla wagę analizowania potrzeb od-
biorców: – Dzięki badaniu oczekiwań klien-
tów widzimy np. zmianę przyzwyczajeń 
względem formatu – potrzebę zwiększenia 
opakowań – zaznacza. 

Oczywiście w tym kontekście kluczowa 
jest jakość, bezpieczeństwo produk-

tu, czemu poświęcamy znaczną cześć 
magazynu. Tu coraz bardziej popularnym 
kierunkiem jest wdrażanie i rozwijanie kul-
tury bezpieczeństwa żywności. To zresztą 
kolejny punkt wspólny dla zakładów, firm 
spożywczych. Jak pisze prof. Małgorzata 
Z. Wiśniewska, z zobowiązaniem wdrożenia 
i  rozwijania KBŻ muszą się dziś zmierzyć 
wszystkie przedsiębiorstwa spożywcze.

Wspólne wyzwania

Liliana Mamczur
redaktor wydania
tel. 32 415 97 74 wew. 39
tel. kom. 510 940 345
e-mail: liliana.mamczur@e-bmp.pl

Wydawca:
BMP Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k.

KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437
NIP: 639-20-03-478 
ul. Morcinka 35 
47-400 Racibórz
tel./fax 32 415 97 74
tel.: 32 415 29 21, 32 415 97 93
e-mail: biuro@e-bmp.pl
www.kierunekSPOZYWCZY.pl

BMP to firma od prawie 30 lat integrująca 
środowiska branżowe, proponująca nowe formy 
budowania porozumienia, integrator i moderator 
kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i do-
świadczeń. To organizator branżowych spotkań 
i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich 
konferencji branżowych, wydawca profesjonal-
nych magazynów i portali.

Rada Programowa: 

Bartłomiej Morzycki – dyrektor generalny Związku 
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary 
Polskie

dr inż. Katarzyna Umiejewska – Wydział Inżynierii Śro-
dowiska, Politechnika Warszawska; Maciej Chołdrych  
– browarnik

mgr inż. Andrzej Olkowski – prezes zarządu Stowarzy-
szenia Regionalnych Browarów Polskich

dr inż. Aleksander Poreda – Katedra Technologii 
Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie

dr hab. inż. Dorota Kręgiel – Wydział Biotechnologii 
i Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii Środowi-
skowej, Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska – Katedra 
Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu

Paweł Błażewicz – historyk, miłośnik i popularyza-
tor historii i kultury piwa, Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie, kulturapiwa.pl

dr inż. Bartosz Kruszewski – Katedra Technologii 
i Oceny Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Marian K. Panasiewicz – Katedra 
Inżynierii i Maszyn Spożywczych – Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie

Prezes zarządu BMP Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
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W  O B I E K T Y W I E

XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

4 sesje wykładowe, debata poświęcona strategiom i metodologiom w UR, warsztaty: „Inżynierska ocena ryzyka dla praktyków" 
– to niektóre punkty programu konferencji, która odbyła się 12-13 kwietnia 2022 w Bronisławowie, a Gospodarzem 
Honorowym tej edycji był zakład PepsiCo w Tomaszowie Mazowieckim. W obradach wzięło udział ponad 180 osób z zakładów 
spożywczych w Polsce, firm dostarczających rozwiązania dla przemysłu spożywczego, instytucji oraz uczelni wyższych

Fot.: BMP
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Carlsberg Polska opublikował 
Raport ESG za 2021 rok

Carlsberg Polska opublikował Raport ESG za rok 2021, 
w którym podsumowuje działania i wyniki firmy w obszarze 
środowiska (Environment), społecznej odpowiedzialności (Social 
responsibility) i ładu korporacyjnego (Corporate governance).

Najważniejsze z nich to m.in. utrzymanie emisji dwutlenku 
węgla na poziomie 2,65 kg CO2/hl gotowego piwa oraz 
spadek względnego zużycia wody na hl uwarzonego 
piwa z 2,66 hl/hl w roku 2020 do 2,64 hl/hl. 
„Naszym celem jest warzenie dla lepszego dziś i jutra. 
Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony wspiera ten cel i starania, aby rozwijać lokalne 
społeczności w sąsiedztwie naszych browarów, troszczyć 
się o planetę oraz budować wartość dla społeczeństwa” 
– mówi Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

Źródło, rys.: materiały prasowe

C I E K A W O S T K A

Z  P O R T A L U  K I E R U N E K S P O Z Y W C Z Y . P L

POTRZEBNA ZMIANA PODEJŚCIA 
DO GOSPODARKI ODPADAMI

31 stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało 
do konsultacji długo wyczekiwany projekt przepisów, 
które mają wprowadzić w Polsce system kaucyjny 
(projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach).

Obejmie on jednorazowe butelki na napoje 
z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 l 
oraz szklane butelki wielokrotnego użytku 
o pojemności do 1,5 l. Przy sprzedaży tego 
typu produktów ma być pobierana 
niewielka opłata, którą będzie 
można odzyskać w momencie 
zwrotu opakowań. Zgodnie 
z harmonogramem nowe przepisy 
mają w Polsce obowiązywać 
już od 1 stycznia 2023 roku.

Źródło: newseria.pl

ETYKIETY A ŚWIADOMOŚĆ 
KONSUMENCKA

Obecnie konsumenci są coraz bardziej 
świadomi i wymagający. Pomimo wysokich 
oczekiwań okazuje się jednak, że wciąż 
wielu z nich nie sprawdza informacji 
umieszczonych na etykietach produktów.

Jak wskazują polscy producenci, dopóki 
konsumenci nie zaczną dokładnie czytać 
etykiet – zarówno informacji umieszczonych na 
butelkach, jak też elektronicznych – nie będą 
mieli pewności, że kupują jakościowy produkt.
Według badań przeprowadzonych przez Instytut 
SW Research na zlecenie Stowarzyszenia Polska 
Wódka, konsumenci w Polsce najczęściej 
sprawdzają etykiety wędlin (54%), nabiału (54%) 
oraz mięs (53%). Często przy tym zapominają 
o produktach takich jak alkohole – sprawdza 
je regularnie zaledwie 18,9% kupujących.

Źródło: informacja prasowa
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INWESTYCJE PALIKOTA

Tenczynek Dystrybucja uruchomiła projekt 
,,Inwestycje Palikota”. Jego celem jest 
sfinansowanie dynamicznej ekspansji rynkowej 
i rozszerzenie portfolio produktów.

Przyszedł czas na jeszcze inną, ciekawą formę 
inwestycji, w której od razu wiadomo, jaki będzie 
zwrot dla inwestora. Tenczynek Dystrybucja 
przygotowała kilka pakietów inwestycyjnych. 
Podstawą oprocentowania będzie wskaźnik 
inflacji bazowej (CPI), powiększony o procent 
zależny od sumy zainwestowanych środków.
Górny limit inwestycji dla pojedynczego inwestora 
to 20000 zł. Horyzont czasowy inwestycji to 
12 miesięcy, a odsetki wypłacane będą co miesiąc.

Źródło.: informacja prasowa

R O Z M A I T O Ś C I

„
Jeżeli spojrzymy na 
ostatnie trzy lata, to 

w 2021 roku mieliśmy 
o 5 mln hektolitrów 
mniej piwa na rynku 
niż w 2018 roku. To 

miliard butelek mniej

– Bartłomiej 
Morzycki 
dyrektor 

generalny Związku 
Pracodawców 

Przemysłu 
Piwowarskiego 

– Browary Polskie.

Ma być tanio, 
lokalnie i etycznie

Badanie „Oczekiwania 
konsumenckie”, 
przeprowadzone 

w ramach 
inicjatywy Urodzeni 

Przedsiębiorcy, 
wykazało, że zakupy 
mają być nie tylko 

tanie, ale też lokalne
– blisko

76%
BADANYCH 
WYMAGA,
aby firmy oferowały 

im lokalne 
i regionalne produkty 

lub usługi.

Źródło:
informacja prasowa

Z  P O R T A L U  K I E R U N E K S P O Z Y W C Z Y . P L

WZROST ŚWIADOMOŚCI 
ŻYWIENIOWEJ 
KONSUMENTÓW 
I EKSPORT NAPĘDZAJĄ 
ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA 
OWOCÓW I WARZYW

Polski rynek przetwórstwa owoców 
i warzyw od lat systematycznie się 
rozwija. Rośnie spożycie produktów 
i wydatki konsumentów, a co za 
tym idzie przychody sektora.

Fundamenty sektora są silne, 
choć na horyzoncie widać kilka 
wyzwań. Są to m.in. rosnące 
koszty pracy i presja na obniżenie 
marży. Jedną z kluczowych szans 
rozwoju wydaje się być zwiększenie 
aktywności w eksporcie produktów 
przetworzonych, o wysokiej wartości 
dodanej poza Unię Europejską.

W ciągu ostatnich ośmiu lat 
odnotowaliśmy dynamiczny wzrost 
domowej konsumpcji przetworów 
owocowych i warzywnych. W latach 
2013-2020 spożycie owoców 
suszonych, mrożonych, orzechów 
i przetworów owocowych zwiększyło 
się o ponad połowę. Jeszcze w 2013 
roku statystyczny Polak zjadał 
w domu 0,15 kg takich produktów 
miesięcznie, w roku 2020 spożycie 
wyniosło już 0,23 kg. Rośnie również 
konsumpcja przetworów warzywnych, 
choć nie tak szybko jak w przypadku 
produktów z owoców. Spożycie 
warzyw i grzybów mrożonych w 2020 
roku wyniosło miesięcznie 0,18 kg 
na osobę i było o prawie 30% wyższe 
niż 7 lat wcześniej. Podobny wzrost 
zanotowano w przypadku warzyw 
suszonych i pozostałych przetworów 
warzywnych – miesięcznie przeciętnie 
zjadamy ich 1,08 kg na osobę. 

Pełną analizę Santander Bank Polska 
„Przetwórstwo owoców i warzyw” 
można pobrać ze strony: https://www.
santander.pl/korporacje/rozwiazania-
sektorowe/przemysl-spozywczy#1=3

Źródło: materiały prasowe

MASPEX I ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

Grupa Maspex wdraża Strategię Zrównoważonego 
Rozwoju „Efekt Kolibra”. Spółka wyznaczyła 
cele, które zostaną zrealizowane do 2030 r. 
Działania obejmą pięć obszarów: Ekologię, 
Innowacje, Środowisko Pracy, Otoczenie 
Społeczne i Biznesowe oraz Zdrowy Styl Życia.

Przez ponad 30 lat rozwoju Maspex był aktywny 
w wielu obszarach, które dziś są ważną częścią 
zrównoważonego rozwoju. Na działania związane 
z ekologią i społeczną odpowiedzialnością 
biznesu firma przeznaczyła do tej pory blisko 
250 milionów złotych. Od 2007 roku, w programach 
CSR realizowanych przez Maspex, które edukują, 
zachęcają do sportu i kształtują właściwe 
postawy młodego pokolenia, uczestniczyło 
ponad 14 milionów dzieci. Odpowiedzialność oraz 
działanie z troską za ludzi i otoczenie są wpisane 
w misję i wizję firmy. Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju „Efekt Kolibra” wyznaczy kierunki 
działania firmy na najbliższe osiem lat.

Źródło i fot: informacja prasowa

Fo
t.:

 1
23

rf

Kierunek Spożywczy   2/2022   7   



Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

KRAFT 
W JASTRZĘBIU  
Kraft to warzenie 
piwa jedynie 
z naturalnych 
składników. Musi 
przebiegać bez 
polepszaczy, 
przyspieszaczy, 
niepotrzebnej 
chemii, z użyciem 
tradycyjnych 
receptur 
– wymienia Piotr 
Piekarski, prezes 
zarządu Browaru 
Jastrzębie
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„Jesteśmy grupą piwowarów, którzy mają odwagę budować browar na własnych 
zasadach” – można przeczytać na stronie internetowej Browaru Jastrzębie. Po 
bezpośrednim spotkaniu i rozmowie jest jasne, że to nie tylko deklaracja.

Przemysław Płonka 
redaktor naczelny Wydawnictwa BMP

BROWAR
NA WŁASNYCH ZASADACH

Czym jest dla mnie kraft w browarnictwie? Wa-
rzeniem piwa jedynie z naturalnych składników. 
Podkreślam  – warzeniem, nie  – produkowa-

niem. Kraft musi być bez polepszaczy, przyspieszaczy, 
niepotrzebnej chemii, z użyciem tradycyjnych recep-
tur – wymienia Piotr Piekarski, prezes zarządu Browa-
ru Jastrzębie. Wie, co mówi, gdyż w piwnym świecie 
siedzi od lat. Działając w  Polskim Stowarzyszeniu 

Piwowarów Domowych spotkał niejednego pasjonata 
opowiadającego o  swoich doświadczeniach, które 
miały przydać się podczas poszukiwania pomysłu 
na własny browar. Inne doświadczenie – w zakresie 
prawa podatkowego, gospodarczego oraz pozyskiwa-
nia kapitału (P. Piekarski jest także prezesem biura 
rachunkowego ACARTUS S.A., spółki notowanej na 
NewConnect) – wykorzystał w chyba jeszcze trud-
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niejszym zadaniu – poszukiwaniu finansowania do 
realizacji owego pomysłu. 

Crowdfunding
Początek warzenia piwa w Jastrzębiu sięga roku 

2013, kiedy to miejscowi piwowarzy otrzymali złoty 
medal w czasie konkursu piw domowych, za piwo Ja-
strzębskie Trzy Zboża. Na bazie tego sukcesu powsta-
ła Jastrzębska Akcja Piwowarska, a w 2017 – Browar 
Jastrzębie S.A. Rok później wystartowała głośna już 
w Polsce akcja equity crowdfundingu na platformie 
Beesfund. – Nie sądziłem, że środki na budowę bro-
waru można pozyskać właśnie w ten sposób – mówi 
Piotr Piekarski, podkreślając, że rezultat całej akcji 
wszystkich zaskoczył. Do browarniczego pomysłu 
przekonano wówczas około 4,5 tys. akcjonariuszy, 
zebrano prawie 4 mln złotych. – Mieliśmy miejsce, 
ludzi, energię i wreszcie zdobyliśmy też środki, któ-
re pozwoliły na wyremontowanie i przystosowanie 
zakupionego budynku w  browar z  prawdziwego 
zdarzenia oraz na zainwestowanie w sprzęt warzel-
niczy – wskazuje prezes BJ. 

Mercedes w warzelni
Na ścianie, blisko drzwi wejściowych, wisi spora 

metalowa tablica. Na niej setki nazwisk, pogrupo-

K A L E N D A R I U M  B R O W A R U  J A S T R Z Ę B I E

• maj 2013 – piwo jastrzębskie „Trzy zboża” uhonorowane 
złotym medalem podczas konkursu piw domowych.

• sierpień 2014 – powstała Jastrzębska Akcja Piwowarska 
(JAP) – stowarzyszenie zrzeszające kilkunastu 
piwowarów domowych z Jastrzębia-Zdroju i okolic,

• luty 2016 – pierwsze piwa uwarzone przez 
JAP, jako browar kontraktowy,

• kwiecień 2016 – decyzja o założeniu browaru 
„w którym będziemy warzyć piwo na własnych 
zasadach”, wybór miejsca budowy,

• styczeń 2018 – rozpoczęcie emisji akcji w ofercie prywatnej,
• październik 2018 – rozpoczęcie crowdfundingu,
• listopad 2018 – początek budowy browaru,
• styczeń 2019 – zakończenie crowdfundingu,
• czerwiec 2019 – walne zgromadzenie akcjonariuszy,
• lipiec 2020 – walne zgromadzenie akcjonariuszy,
• październik 2020 – wejście do sieci Carrefour,
• styczeń 2021 – montaż warzelni,
• marzec 2021 – próbny rozruch, urzędowe 

odbiory instalacji browaru,
• kwiecień 2021 – pierwsza warka w nowym browarze,
• czerwiec 2021 – oficjalne otwarcie Browaru Jastrzębie.

INWESTYCJE 
Z CROWDFUNDINGU
Środki na budowę 
browaru pozyskano 
w akcji equity 
crowdfundingu 
na platformie 
Beesfund. Do 
browarniczego 
pomysłu 
przekonano 
wówczas 
około 4,5 tys. 
akcjonariuszy, 
zebrano prawie 
4 mln złotych
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wanych w równe kolumny. – To lista pierwszych ak-
cjonariuszy. Zawsze, gdy któryś z nich przyjeżdża do 
browaru, nie ukrywa radości, kiedy się tu odnajdzie. 
Może dlatego, że czuje się współautorem, częścią 
tego miejsca – zastanawia się Piotr Piekarski.

W warzelni akurat trwa mycie kadzi z nierdzew-
nej stali, by przygotować je do gotowania kolejnych 
brzeczek. Obok kilka osób umieszcza napełnione 
butelki w kartonowych opakowaniach. Po sąsiedzku 
zlokalizowana jest leżakownia. – Długo szukaliśmy 
producentów odpowiedniego sprzętu. Dużo rozmów, 
wizyt, analiz. Ostatecznie wybraliśmy firmę Hydro 
Instal z Ostrołęki, która zaprojektowała naszą wa-
rzelnię  – prawdziwy mercedes w  tej skali browa-
rów – chwali się P. Piekarski.

Kogo interesuje, jak wyglądała budowa, może od-
wiedzić stronę Browaru Jastrzębie. Wpis z paździer-
nika 2020: „Ostatnie dwa samochody wyładowane 
po brzegi warzelnią i pozostałym sprzętem dotarły 
13 października do budynku browaru w Jastrzębiu-
-Zdroju. Pogoda nie okazała nam litości, lecz pomi-
mo deszczu, chłodu i błota udało nam się umieścić 
wszystkie elementy wyposażenia na swoim miejscu. 
Teraz przed nami zamknięcie budynku, czyli tej wy-
rwy w ścianie, przez którą umieszczaliśmy sprzęt”. 

Od Żytniego do Hoppy Lager 
Żytnie, Lager Wiedeński, Marcowe, Jastrzębska 

Mozaika, Jastrzębska APA… Wśród piw oferowanych 
przez browar znajdują się i te dla tradycjonalistów, 
jak i poszukiwaczy nietypowych smaków. – Propo-
nujemy im dwa kraftowe brandy: klasyczne i pre-
mium – informuje prezes Piekarski. Zapytany o piwo, 
z którego jest szczególnie dumny, wskazuje na pilsa, 
który niedawno powstał w Jastrzębiu: – Szukałem 
smaku jak najbardziej zbliżonego do jednego z piw 
z  czasów mojej młodości. I  udało mi się uzyskać 
pożądany efekt. Mam również sentyment do piwa 
„Trzy zboża”. Kiedyś wziąłem udział w  konkursie 
piwowarów domowych na Słowacji, przygotowałem 
właśnie piwo o  tej nazwie, którą jednak błędnie 
wpisałem w  formularz. Zdobyło złoty medal, a  na 
dyplomie widniały: „Trzy zborza”. Do dziś wielu 
piwowarów przypomina mi tę historię – śmieje się 
Piotr Piekarski.

Sporo pomysłów na nowe piwa podsunęli piwo-
warom z Jastrzębia sami konsumenci. – Słuchamy 
i realizujemy pomysły, na które sami może byśmy 
nie wpadli – mówi prezes BJ. – Mamy bardzo dużą 
społeczność w  internecie, prawie 11 tysięcy osób. 
To – łącznie z blisko 5 tysiącami akcjonariuszy – ak-
tywna grupa, która nas inspiruje, informuje o tym, co 
słychać na rynku, czego poszukują koneserzy piwa. 

Co dalej?
Jak zapewniają w  browarze, z  surowcami na 

razie nie ma większych problemów, choć fir-
ma musi się mierzyć ze wzrostem cen, również 
energii. Tu ciekawostka: woda wykorzystywana 
do produkcji  – dostarczana przez miejscowe wo-
dociągi – pochodzi z Czech, z okolic Radhosta. Tą 
samą wykorzystuje znany browar Radegast. – Dziś 
największym wyzwaniem jest dla nas brak ka-
pitału, dzięki któremu moglibyśmy rozwijać się 
jeszcze bardziej. Ruszyliśmy już z tokenizacją: 
https://mosaico.ai/browarjastrzebie/  – zdradza 
prezes browaru. I podsumowuje: – Mamy pomysły 
na dalsze aktywizowanie klientów, zamierzamy 
organizować konkursy, warsztaty, imprezy o piwie. 
Jak piszemy na stronie internetowej, nasze plany 
są dalekosiężne – chcemy, aby browar był stałym 
i dużym graczem na rynku piw kraftowych.

W WARZELNI
Wśród piw 

oferowanych 
przez browar 

znajdują się i te dla 
tradycjonalistów, 

jak i poszukiwaczy 
nietypowych 

smaków
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Postaw na niezależność energetyczną!
Poznaj Dalkię Polska i jej rozwiązania 
dla przemysłu spożywczego.

Grupa Dalkia to Twój partner w transformacji 
energetycznej i oszczędnościach:
   80 lat doświadczenia
   Ponad 2200 obsługiwanych 
   zakładów przemysłowych 
   Międzynarodowy zasięg

www.dalkiapolska.com

Kogeneracja    Trigeneracja    Efektywność energetyczna  
Outsourcing energetyczny    Energia z odzysku    Finansowanie

Rosnące ceny energii
negatywnie wpływają

na konkurencyjność
Twojego biznesu!

Znajdź rozwiązanie
dla Twojego biznesu



Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

KONSUMENCI POKOCHALI 
TWAROGI MLEKPOLU
– Posiadamy dwie największe i najbardziej 
nowoczesne linie do produkcji twarogu w Polsce  
i w Europie, a nasze produkty trafiają nie tylko na 
polski rynek, ale także poza jego granice. Dzięki 
temu jesteśmy jednym z wiodących producentów 
w kategorii twarogów – mówi Marcin Radomski, 
dyrektor zakładu SM Mlekpol w Zambrowie.

Liliana Mamczur: Twarożkarski lider?
Marcin Radomski: Naszą pozycję w  kategorii twa-
rogów budujemy od wielu lat. Obecnie jesteśmy jed-
nym z wiodących producentów tego asortymentu. 

Pierwsza linia do produkcji twarogu wydawa-
ła się za duża jak na ówczesne potrzeby zakładu 
w Zambrowie. 

Linia ta została uruchomiona w  2008 roku 
i  rzeczywiście na początku wydawało się, że jej 
maksymalne moce produkcyjne nie zostaną szyb-
ko i  w  pełni wykorzystane. Okazało się jednak, że 
produkty na niej wytwarzane zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez konsumentów, a to skłoniło Zarząd do 
podjęcia decyzji o budowie drugiej instalacji, którą 
uruchomiono w 2016 roku. Kolejna linia pozwoliła 
zwiększyć portfolio produkowanych tu twarogów, 
a  co za tym idzie  – rozszerzyć grono odbiorców. 
Tym samym mamy w Zambrowie największe i naj-
bardziej nowoczesne linie do produkcji twarogu 
w Polsce. 

Co jeszcze wyróżnia zakład w Zambrowie? 
Nasz zakład jest również największym pro-

ducentem śmietanek UHT w  kraju. Śmietanki 
Łaciate o zawartości 12%, 18%, 30% i 36% tłuszczu 
od początku zdobyły zaufanie konsumentów 
i  niezmiennie utrzymują najwyższą pozycję 
rynkową. W  Zambrowie produkujemy także 
inne wyroby UHT pod marką Łaciate, takie 
jak mleka smakowe bananowe, czekoladowe, 
truskawkowe i  waniliowe oraz mleko natu-
ralne o zawartości tłuszczu 3,5% w kartoniku. 
Te produkty skierowane są głównie do młod-

MARCIN RADOMSKI 
dyrektor 
zakładu Mlekpol 
w Zambrowie
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KONSUMENCI POKOCHALI 
TWAROGI MLEKPOLU

szych konsumentów zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą – dlatego pakujemy je w wygodne opakowania 
200 ml ze słomką. Poza tym produkujemy mleko UHT 
w markach Zambrowskie, Białe oraz Mazurski Smak. 
Cały ten asortyment jest obecny na rynku od lat oraz 
cieszy się dużą popularnością i  uznaniem. Nasze 
wyroby są zatem przeznaczone dla najmłodszych, 
jak i dorosłych. Rozwój nowych produktów, również 
w zakładzie w Zambrowie, następuje na podstawie 
analiz zmieniających się trendów żywieniowych. 
Przykładowo rosnące zainteresowanie konsumen-
tów produktami bez laktozy wpłynęło na decyzję 
o  wdrożeniu produkcji twarogu półtłustego bez 
laktozy pod marką Mazurski Smak. Sprzedaż tego 
produktu rośnie w dynamicznym tempie. 

Konsumenci stawiają też na naturalność.
Dlatego systematycznie dostosowujemy recep-

tury. W poprzednim roku wprowadziliśmy naturalne 
aromaty do mleczek smakowych, a  ponadto mak-
symalnie uprościliśmy ich skład tak, aby rodzice 
wiedzieli, że dają swoim dzieciom produkt zdrowy 
i najwyższej jakości. 

Czy i w najbliższym czasie pojawią się jakieś 
nowości?

To nieustanny proces. Co roku wprowadzamy 
na rynek polski i zagraniczny nowości produktowe. 
Spółdzielnia posiada bardzo duże możliwości ba-
dawczo-rozwojowe, które zapewnia nam Instytut 
Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w  Mrągowie. 

42 TONY
Zambrowski 
zakład jest 
w stanie 
produkować 42 
tony białego sera 
na dobę

ZNANE MARKI
Zakład 
w Zambrowie 
słynie z takich 
marek mleka jak: 
„Zambrowskie”, 
„Białe” oraz 
„Mazurski Smak”
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Wyposażony jest on w  specjalistyczną aparaturę 
i  instalacje technologiczne, a  przede wszystkim 
zatrudnia bardzo dobrą i doświadczoną kadrę tech-
nologiczną.

Wojna za wschodnią granicą, brak pracowników, 
rosnące ceny energii… Jak te problemy wpływają 
na funkcjonowanie zakładu?

Zawsze powtarzam, że zakład produkcyjny to 
organizm bardzo skomplikowany. Funkcjonujemy 
w globalnej gospodarce i wszystko, co dzieje się na 
świecie, ma wpływ również na nas. Na szczęście 
problem z brakiem wykwalifikowanych pracowników 
w  Zambrowie nie występuje. Mamy doświadczoną 
kadrę, w dużej mierze wyspecjalizowaną technicznie 
oraz technologicznie. Dodatkowo oferujemy ciągłe 
możliwości rozwoju, a to jeden z elementów dobrego 
i stabilnego zatrudnienia. Sytuacja związana z wojną 
w Ukrainie oczywiście oddziałuje również i na nas. 
Obserwujemy problemy na rynku stali i elektroniki, 
co wpływa na terminowość inwestycji i modernizacji, 
które podejmujemy w zakładzie. Cały czas miałem 
nadzieję, że ten rok będzie lepszy, że skończy się 
pandemia i wszystkie problemy z nią związane. Już 
widzieliśmy światełko w tunelu. Niestety, ostatnie 
wydarzenia pokazują, że w najbliższym czasie może 
być jeszcze trudniej niż w latach ubiegłych, również 
z uwagi na rosnące w szybkim tempie ceny surow-
ców. Producenci dodatków i materiałów nieustannie 
podnoszą ceny swoich wyrobów, argumentując, że 
ich koszty też się zwiększają. 

A energia elektryczna? Jak poradzić sobie ze 
wzrostem jej ceny? 

Tylko cena energii elektrycznej wzrosła w ostat-
nim czasie o blisko 100%. Naszą odpowiedzią na ten 
problem jest uruchomienie kogeneracyjnej instalacji 
z kotłem odzysknicowym i układem odzysku ciepła. 
W styczniu bieżącego roku ponad 50% zużytej w za-
kładzie energii pochodziło z produkcji własnej, a to 
znacząco obniżyło koszty jego funkcjonowania.

Czy szykują się jeszcze inne inwestycje w zakładzie? 
W  roku 2022 planujemy przedsięwzięcia ener-

getyczne, między innymi modernizację kotłowni 
zakładowej. Zmiana będzie polegała na wymianie 
istniejących kotłów na takie z  wysokosprawnymi 
ekonomizerami. Pracujemy również nad koncepcją 
nowej stacji uzdatniania wody wraz z odzyskiem wód 
odpadowych z  proszkowni. Ponadto uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę magazynu skoncentrowa-
nych środków chemicznych i  obecnie jesteśmy na 
etapie wyboru wykonawcy tej inwestycji. Budowa 
magazynu pomoże w  przyszłości obniżyć koszty 
zakupu chemii używanej do mycia instalacji tech-
nologicznych. Jednocześnie cały czas pracujemy nad 
automatyzacją i poprawą efektywności istniejących 
linii produkcyjnych, tak aby podnosić ich wydajność 
i zwiększać przez to moce produkcyjne zakładu.
__________________________________________________________

Rozmawiała Liliana Mamczur, redaktor 
czasopisma i portalu „Kierunek Spożywczy”

NA LINIACH 
W ZAMBROWIE
produkowane 
są wyroby UHT 
w marce „Łaciate”
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Liliana Mamczur: Jak rozpoczęła się pana przygo-
da z piwowarstwem?
Tomasz Michalski: Bardzo standardowo, wręcz sza-
blonowo. Zaczęło się od zainteresowania piwami, 
jego rodzajami i gatunkami. Następnie postanowiłem 
sam coś stworzyć, czyli zająłem się piwowarstwem 
domowym. Z biegiem czasu uznałem, że muszę odejść 
z korporacji, w której pracowałem, by na poważnie 
zająć się warzeniem.

Zatem po warzeniu „domowym” przyszedł czas 
na własny browar.

Dokładnie. Przez prawie dwa lata wytwarzałem 
piwo w domu, gdzie w jednym pokoju była i warzel-
nia, i  laboratorium. Nieustannie myślałem więc 
o miejscu, w którym będę mógł już profesjonalnie 
zająć się piwowarstwem. Znalazłem je. Dokładnie 
tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w  małej miejscowości 
niedaleko Siemiatycz stoi dziś browar Brovca.

Sam budynek, struktura zewnętrzna już istniały, 
natomiast musiałem zagospodarować całe wnętrze, 
przeprowadzić remont i  w  środku, i  na zewnątrz, 
wyposażyć w odpowiednie sprzęty…

POKEMONIZACJA 
KRAFTU

POKEMONIZACJA 
KRAFTU

– Konsumenci chcą oglądać i zachwycać się etykietami, słuchać 
o nowych gatunkach, wariacjach i smakach. Jeżeli dodamy 
jeszcze do tego spektrum ocen i nagród dla piwnych 
konsumentów obecnych na stronie untappd.com, to – jak mówi 
mój kolega, pracujący w jednym z warszawskich pubów – mamy 
do czynienia ze zjawiskiem „pokemonizacji kraftu” – podkreśla 
Tomasz Michalski, piwowar i właściciel Browaru Brovca.

Czyli teraz jest pan piwowarem… kraftowym?
Zdecydowanie piwowarem krtaftowym. Mam 

za sobą 7 lat doświadczenia, uwarzyłem ponad 150 
różnych gatunków piwnych. Wciąż się edukuję, myślę 
o nowościach i o tym, jak udoskonalać swój warsztat. 
Staram się również słuchać odbiorców i konsumen-
tów, a dokładnie ich potrzeb.

Jakie zatem powinno być dobre piwo kraftowe?
Fundamentem kraftu jest surowiec wpływający 

na jakość finalną produktu. Istotny jest też długi 
proces przygotowania i  leżakowania. Przykłado-
wo – mocne piwo, które najpierw musiało dojrzewać 
w  „nierdzewce”, by następnie zyskiwać aromat po 
przetoczeniu do dębowych beczek po innym trunku.

Sądzę, że kraft to też trochę takie połączenie 
tradycji z nowoczesnością i sztuką artystyczną.

Sztuką artystyczną?
Samo tworzenie piwa jest dla mnie sztuką. I nie 

mówię tylko o samym napoju, ale i np. o etykiecie, 
o  sposobach promocji danego rodzaju. À propos 
etykiet – wiele tych, które widnieją na piwach Bro-
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vca, ma swoją historię. Są inspirowane obrazami, 
jakie namalowałem. Każda jest w konkretnym stylu 
i kolorystyce, by od razu było wiadomo, z którym 
piwem się wiąże.

A skupiając się na waszych piwach. Jakie są 
obecnie dostępne?

Cały czas warzymy Polish Pale Ale oraz BXL 
Belgian Blond Ale. W  pozostałych tankach, 
w  zależności od zapotrzebowania, mamy ro-
tację gatunków. Staram się wykonywać ją dość 
często, by proponować klientom różne nowości. 
Od jakiegoś czasu zauważalny jest bowiem trend po-
szukiwania nowych smaków. Konsumenci chcą oglą-
dać i zachwycać się etykietami, słuchać o nowych 
gatunkach, wariacjach i  smakach. Jeżeli dodamy 
jeszcze do tego spektrum ocen i nagród dla piwnych 
konsumentów obecnych na stronie untappd.com, to 
– jak mówi mój kolega, pracujący w jednym z war-
szawskich pubów – mamy do czynienia ze zjawiskiem 
„pokemonizacji kraftu”.

Konsument jest coraz bardziej wybredny 
i wymagający.

Dlatego na pierwszym miejscu stawiam na ob-
serwację trendów. Staram się eksperymentować, 
ale wszystko z  umiarem. Doświadczenie jest tu 
ważne, choć zdarza się mi również podejmować 
decyzje intuicyjnie. W  tym całym poszukiwaniu, 
artystycznym tworzeniu jest mi o tyle łatwo, że sam 
decyduję o wszystkim. Nie ma nade mną kierownika 
i nie potrzebuję 10 spotkań, aby wybrać, jakie piwo 
będę robił jutro.

Na tym przykładzie dobrze widać różnicę między 
tworzeniem piwa w browarze rzemieślniczym 
a koncernowym.

Takich różnic jest więcej. W „rzemiośle” ewident-
nie widać dynamikę i kreatywność. Kraft może sobie 
pozwolić na zdecydowanie więcej niż koncern. Jego 
piwa trafiają też do całkiem innych konsumentów. 
Czasami się śmieję, że piwowar kraftowy bawi się 
w  gastronomię molekularną, choć każdy element 
procesu technologicznego jest tu perfekcyjnie opa-
nowany.

Jaki ma pan pomysł na dalszy rozwój?
Chciałbym na pewno skupić się na piwach moc-

nych, czyli takich od 10% w górę, które leżakowałyby 
w dębowych beczkach. Planuję też zakupić mikroli-
nię do rozlewu puszkowego. Piwo w puszkach jest 
bowiem bardzo popularne  – konsumenci, sklepy 

ODZNAKI 
wyróżniające 
piwa Brovca 
w Konkursie Piw 
Rzemieślniczych

WARZELNIA 
w Browarze Brovca
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W BROWARZE 
BROVCA

każdy element 
procesu 

technologicznego 
jest perfekcyjnie 

opanowany

BIAŁA KORONA
Brovca oferuje 

kilka marek 
piw, m.in. Biała 

Korona

czy hurtownie często to waśnie je wybierają zamiast 
butelkowanego.

Niestety, z  takimi małymi i  mikrourządzenia-
mi do browarów jest problem. W  Polsce brakuje 
producentów powyższego wyposażenia, wszystko 
trzeba importować, z czym wiążą się potem proble-
my z serwisem. Po prostu nie ma sprzętu w małych 
rozmiarach, o dobrych parametrach, do tworzenia 
wysokojakościowego produktu.

Czy to jedyne problemy, które dotykają dziś seg-
ment browarów kraftowych?

Zauważam też narastające trudności z  opako-
waniami, a  dokładniej  – z  butelkami. Mianowicie 
zamówienia mniejszych ilości, czyli takich adekwat-
nych do potrzeb browaru kraftowego, są spychane na 
ostatnie miejsca. Huta szkła, mająca duże kontrakty 
z gigantami koncernowymi, potrafi przez kilkanaście 
tygodni zajmować wszystkie linie tylko dla tego jed-
nego klienta. Wówczas my, czyli mniejsze browary, 
musimy czekać w kolejce…

Ale zostawmy problemy. Staram się skupiać bar-
dziej na pozytywnych sprawach. Piwo rzemieślnicze 
staje się coraz bardziej popularne, segment kraftowy 
się rozwija i  naprawdę dzieje się tu wiele dobrych 
i ciekawych rzeczy.
__________________________________________________________

Rozmawiała Liliana Mamczur, redaktor
czasopisma i portalu „Kierunek Spożywczy”
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Chcesz się dowiedzieć więcej  
lub umówić indywidualne spotkanie?
Skontaktuj się z nami!
Karol Krowiak
Business Development Manager FMCG
E-Mail: Karol.Krowiak@mpl.mee.com
Telefon: +48 667 366 636

Drugie pakowanie opakowań  
jednostkowych do opakowań  
 zbiorczych

Pierwsze pakowanie produktów 
 spożywczych do maszyn 
zamykających

Systemy Traceability i zbierania 
danych do optymalizacji procesów

Przemieszczanie i obsługa 
 produktów – intralogistyka

TWÓJ PARTNER
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

https://pl3a.mitsubishielectric.com

Pakowanie finalne  
(paletyzacja)  
oraz co-packaging



Liliana Mamczur: Wasza historia zaczęła się już 
ponad 100 lat temu.
Janusz Stelmaszczuk: Historia Staropolanki, a wła-
ściwie Wielkiej Pieniawy i Pieniawy Józefa, zaczyna 
się w 1904 roku, mimo że wód mineralnych poszuki-
wano w naszej okolicy znacznie wcześniej. Właśnie 

ZDROWIE
MAMY W NAZWIE

LUDZIE STAROPOLANKI
Stoją od lewej:
Marcin Bugalski, Kierownik Działu 
Marketingu; Paweł Sudnik, Dyrektor 
Operacyjny Staropolanka; Łukasz Czech, 
Wiceprezes Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie 
SA - Grupa PGU; Janusz Stelmaszczuk, 
Kierownik Rozlewni Wód Mineralnych 
w Polanicy-Zdroju

– Nie ma takiej możliwości, aby filtr węglowy na kranie zastąpił wodę mineralną. 
Skład, który stworzyła natura, jest unikatowy i nie do podrobienia. Woda 
mineralna wspomoże organizm, a człowiek po jej wypiciu będzie czuł się 
zupełnie inaczej, niż po wodzie źródlanej, nawet tej najlepiej uzdatnionej, która 
właściwie jest tylko mokra – mówi Janusz Stelmaszczuk, Kierownik Rozlewni 
Wód Mineralnych w Polanicy-Zdroju, Uzdrowiska Kłodzkie. 

wtedy jednak wykonano pierwszy odwiert Wielkiej 
Pieniawy, który obecnie ma 34,6 m głębokości. Rok 
później, w  1905 roku, powstał odwiert na 88,8 m 
głębokości i jest to obecna Pieniawa Józefa. 
Paweł Sudnik: To były dwa pierwsze źródła, z których 
zaczęto pozyskiwać, a następnie butelkować wodę. 

Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y
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W okresie międzywojennym moce zakładu osiągnęły 
ok. 2 milionów butelek rocznie, a po 1945 r. te warto-
ści zaczęły wzrastać – do ok. 2,4 milionów.  
Janusz Stelmaszczuk: Później był już tylko rozwój 
i  powoli zaczęły się tworzyć rozlewnie takie, jakie 
znamy obecnie. 

Staropolanka należy do Uzdrowisk Kłodzkich?
Janusz Stelmaszczuk: Tak. Przed rokiem 1974 Kudo-
wa-Zdrój, Polanica-Zdrój i  Duszniki-Zdrój funkcjo-
nowały jako samodzielne państwowe uzdrowiska. 
W 1974 roku nastąpiło ich połączenie i powstał Zespół 
Uzdrowisk Kłodzkich, który w 1999 r. został skomer-
cjalizowany i przekształcony w spółkę akcyjną. Był to 
okres najprężniejszego rozwoju trzech uzdrowisk. Od 
2013 roku Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. zmienił 
nazwę na Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU.

Obecnie UK S.A. posiadają trzy rozlewnie wód 
mineralnych?
Łukasz Czech: Mamy dwie rozlewnie w  Polanicy-
-Zdroju i jedną w Jeleniowie, koło Kudowy-Zdroju.
Janusz Stelmaszczuk: Rozlewnia numer 1 przy ul. Za-
kopiańskiej w Polanicy-Zdroju do 1998 roku pracowała 
głównie na szkle. Produkowano tu tylko butelki szkla-
ne 0,33 ml. Następnie zakupiono linię rozlewniczą PET, 
która była jedną z dwóch pierwszych takich w Polsce. 

Łukasz Czech: W rozlewni numer 1 ze źródła „Pie-
niawa Józefa” wydobywana jest średniozminerali-
zowana woda Staropolanka 800 oraz butelkowana 
Wielka Pieniawa. W  rozlewni numer 2 wydobywa-
my wodę wysokozmineralizowaną  – Staropolankę 
2000. Natomiast w rozlewni numer 3, w Jeleniowie, 
powstaje woda Staropolanka Zdrój, Staropolanka 
Kids, Staropolanka Plus, Staropolanka Sport desire 
oraz Kudowianka.

Niedawno było głośno o waszej inwestycji – no-
wej linii rozlewniczej, oddanej pod koniec roku 
2020 w Rozlewni Wód Mineralnych nr 1 w Polani-
cy-Zdroju.
Paweł Sudnik: Było głośno, ponieważ ta linia była dla 
nas kluczowym wdrożeniem. Nominalnie pozwoliła 
zwiększyć wydajność trzykrotnie, w porównaniu ze 
starą. Dzisiaj możemy produkować 18 tysięcy bute-
lek na godzinę w formacie 1,5 litrowym i 19,5 tysięcy 
butelek w formacie 0,5 litrowym. 
Janusz Stelmaszczuk: To prawda, dla Staropolanki to 
epokowe wydarzenie. Nową inwestycją była również 
stacja uzdatniania – pod większą wydajność musie-
liśmy również zabezpieczyć odpowiednią ilość wody.
Łukasz Czech: Koszt tej inwestycji zamknął się 
w kwocie ok. 20 milionów złotych. Nowa linia roz-
lewnicza to kolejny etap rozwoju, pozwalający szybko 
reagować na zapotrzebowanie w  sezonie. Musimy 
wiedzieć, że sprzedaż wody nie rozkłada się równo-
miernie przez cały rok, tylko są okresy „gorętsze”: od 
kwietnia do października, kiedy sprzedaż znacznie 
rośnie i osiąga swoje apogeum w czasie wakacyjnym. 

Zatem sezon powoli się zaczyna…
Łukasz Czech: Wchodzimy właśnie w jego początek, 
więc wydajność jest zwiększona, a  zamówienia 
wzmożone. Musimy się „buforować”, chociaż teraz 
potrafimy reagować już dość szybko. Mimo większej 
pracy wszyscy czekamy na ten cieplejszy, lepszy czas.

Nawiązując do „lepszego czasu..."? Pandemia chy-
ba mocno wpłynęła na produkcję?
Paweł Sudnik: Okres pandemii był dla nas bardzo 
dużym wyzwaniem pod różnymi względami. Przede 
wszystkim wiązał się z koniecznością utrzymania 
ciągłości produkcji. Cały ten czas odczuwaliśmy też 
niepewność. Nie widzieliśmy, co przyniesie kolejny 
dzień, czy na zmianę stawi się komplet pracowników. 

Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

Widzimy wzrost świadomości 
konsumentów dotyczący wiedzy 
o wodzie. Ludzie rozróżniają wodę 
mineralną od źródlanej, zwracają 
uwagę na skład – częściej niż 
jeszcze parę lat temu

3 ROZLEWNIE
Obecnie 

Uzdrowiska 
Kłodzkie S.A. 
– Grupa PGU 

posiadają trzy 
rozlewnie: dwie 

w Polanicy 
Zdrój i jedną 

w Jeleniowie, koło 
Kudowy-Zdroju

OD STAROPOLANKI 800 DO STAROPOLANKI PLUS
W Rozlewni nr 1, ze źródła „Pieniawa Józefa”, wydobywana jest średniozmineralizowana woda 
Staropolanka 800. Butelkowana jest tu również Wielka Pieniawa.
W Rozlewni nr 2 znajduje się odwiert P-300a, z którego wydobywa się wodę 
wysokozmineralizowaną Staropolanka 2000. Staropolanka Zdrój, Staropolanka Kids, 
Staropolanka Plus, Staropolanka Sport desire oraz Kudowianka powstają w Rozlewni nr 3
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Najwyższej jakości

ZAWORY HIGIENICZNE
Rozwiązania aseptyczne i specjalne

Dostępne w średnicach DN10-DN200

Najwyższe standardy higieniczności: 
3A, EHEDG, FDA, USP VI
Polerowana powierzchnia Ra ≤ 0,8 μm 

Jakość materiałowa potwierdzona 
certyfikatem 3.1 wg normy EN10204 
Korpusy zaworów grzybkowych 
wykonane z litego materiału
Zawory produkowane ze stali kutej 

Łatwy montaż i serwisowanie
brak potrzeby użycia narzędzi specjalnych

www.tapflo.pl

Porozmiawiaj z naszym ekspertem

+48 693 390 000

info@tapflo.pl



Były sytuacje, w  których trzeba było podejmować 
nadzwyczajne decyzje, musieliśmy reagować „tu 
i teraz”. 
Marcin Bugalski: Pandemia pod kątem handlowym 
miała duży wpływ na produkcję i sprzedaż. W pierw-
szym okresie – gdy pojawił się niepokój w społeczeń-
stwie – sprzedaż wystrzeliła mocno w górę, głównie 
ze względu na fakt, że ludzie zaczęli robić spore 
zapasy. Później zapotrzebowanie się ustabilizowało, 
jednak do dziś widzimy wpływ pandemii na zwyczaje 
zakupowe Polaków. Między innymi wzrosły zakupy 
internetowe.

Czy zauważacie też inne trendy konsumenckie?
Paweł Sudnik: Podczas pandemii konsumenci zaczęli 
również częściej wybierać wodę w  opakowaniach 
bezzwrotnych. Powodowało to trudności z butelkami 
zwrotnymi, których klienci po prostu nie oddawali. 
To pokazuje, że w tamtym trudnym czasie chcieliśmy 
ograniczyć kontakty do minimum, więc ponowna 
wycieczka do marketu, aby oddać „szkło”, stała się 
mniej popularna niż wcześniej.

Prowadzicie badania potrzeb konsumentów?
Marcin Bugalski: Oczywiście. Dzięki badaniu ocze-
kiwań klientów widzimy np. zmianę przyzwyczajeń 
względem formatu – potrzebę zwiększenia opako-
wań. Wiele mówi się też o wspomnianym szkle, ale 
musimy mieć świadomość, że materiał ten stanowi 
niespełna 2% całego rynku. Klienci coraz częściej 
chcieliby pić wodę ze szklanych butelek, co jest bar-
dziej ekologiczne, choć tu trzeba pamiętać, że etap 
ten składa się z dwóch części, ponieważ szkło musi-
my zwrócić. Niestety zwrotność opakowań to tylko 
ok. 30-40%, więc w  zakresie edukacji ekologicznej 
sporo mamy w Polsce do zrobienia. 
Paweł Sudnik: Muszę jednak dodać, że widzimy 
wzrost świadomości konsumentów dotyczący wie-
dzy o wodzie. Ludzie rozróżniają wodę mineralną od 
źródlanej, zwracają uwagę na skład  – częściej niż 
jeszcze parę lat temu. 

Janusz Stelmaszczuk: Dokładnie tak! Nie ma moż-
liwości, aby filtr węglowy na kranie zastąpił wodę 
mineralną. Skład, który stworzyła natura, jest 
unikatowy i  nie do podrobienia. Woda mineralna 
wspomoże organizm, a człowiek po jej wypiciu będzie 
się czuł zupełnie inaczej niż po wodzie źródlanej, 
nawet tej najlepiej uzdatnionej, która właściwie jest 
tylko mokra.
Marcin Bugalski: Istotnym wyróżnikiem jest to, że 
mamy trzy rozlewnie i różne ujęcia, odwierty. Jeśli 
patrzymy na rynek wód mineralnych, czyli na ten 
segment dla świadomych klientów, proponujemy 
naprawdę bogatą ofertę. Mamy różne produkty, na 
różnych poziomach zmineralizowania, co pozwala na 
jak najlepsze indywidualne dopasowanie. 

Będziecie jeszcze inwestować w rozlewnie?
Łukasz Czech: Na pewno będziemy inwestować w li-
nię szkła – chcemy modernizować i rozwijać to, co 
już mamy. Musimy zwiększać nasze możliwości, za-
mierzamy więc automatyzować procesy logistyczne. 
Nawet w tym momencie modernizujemy naszą linię, 
aby poprawić i zwiększyć jej wydajność. Chcemy też 
działać w rozlewni nr 3, gdzie rozlewamy wody w 1,5 l 
PET i 0,5 l PET, ale i większy format: 5 l i galony 19 l.  
Janusz Stelmaszczuk: Ten proces modernizacji ma 
też inny wymiar – to likwidacja ostatniego punktu, 
gdzie prace ręczne zastąpi automat. 

Wspominaliście panowie o opakowaniach szkla-
nych. Sporo słyszymy też o powtórnym wykorzy-
staniu plastiku. Jak to wygląda w Staropolance?
Łukasz Czech: Chcemy jak najszybciej przejść na 
100% tworzywa odzyskanego. Generalnie staramy 
się żyć w zgodzie ze środowiskiem: przeprowadzamy 
audyty energetyczne, aby oszczędzać energię, my-
ślimy też o własnych źródłach energii, np. pompach 
ciepła czy fotowoltaice. 
Paweł Sudnik: Nawiążę tutaj do nowej linii rozlewni-
czej, która właśnie sama w sobie jest taką inwestycją 
dla środowiska, ponieważ zużywa dwa razy mniej 
energii niż stara linia, produkując przy tym trzy 
razy więcej. Całość udało nam się jeszcze uruchomić 
przed tymi ogromnymi podwyżkami cen. 

Czy poza droższym prądem zmagacie się jeszcze 
z innymi problemami?
Łukasz Czech: Na pewno mierzymy się z presją infla-
cyjną. Dodatkowo uderza w nas wzrost cen innych 
mediów – nie tylko energii elektrycznej. Wojna za naszą 
wschodnią granicą spowodowała wzrost cen surowców 
i problemy z opakowaniami np. w hutach szkła. 
Janusz Stelmaszczuk: Dodam także, że mamy coraz 
większą konkurencję, chociaż to równocześnie mobi-
lizuje nas do jeszcze bardziej wytężonego działania. 
__________________________________________________________

Rozmawiała Liliana Mamczur, redaktor 
czasopisma i portalu „Kierunek Spożywczy”

Z  Ż Y C I A  B R A N Ż Y

PONAD 100 LAT 
TRADYCJI

Tradycje rozlewni 
wód mineralnych 

„Zespołu Uzdrowisk 
Kłodzkich” S.A. 
sięgają 100 lat 
– w tym czasie 

mieści się 
ogrom zmian 
technicznych 

i technologicznych. 
Śledząc dzieje 
tego zakładu 

należy szczególnie 
pamiętać 

o tym, że są one 
reprezentatywne 

dla historii całego 
rozlewnictwa wód 

mineralnych
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WYŻSZY STOPIEŃ
WTAJEMNICZENIA
O trendach na rynku, o optymalizacji, digitalizacji i poszukiwaniu dróg do 
niezależności energetycznej mówi Paweł Bernatek, dyrektor Arcyksiążęcego 
Browaru w Żywcu.

Przemysław Płonka: Ubiegły rok był trzecim z rzę-
du, w którym odnotowano spadek konsumpcji 
piwa w Polsce. Najsłabszej od dekady sprzedaży 
towarzyszył wzrost kosztów produkcji oraz podat-
ku akcyzowego. „Należy zweryfikować podwyżki 
akcyzy, które zapisano na kolejne lata, bo decyzje 
w tej sprawie podejmowane były w innych warun-
kach, a teraz sytuacja się diametralnie zmieniła 
na gorsze. W przeciwnym razie rynek czeka dalszy 
spadek” − apeluje Związek Pracodawców Przemy-
słu Piwowarskiego – Browary Polskie. 
Paweł Bernatek: Cała branża popiera ten apel, gdyż 
sytuacja rzeczywiście jest coraz trudniejsza. Bardzo 
gwałtownie rosną ceny energii, ceny surowców, co 
oddziałuje na przemysł piwowarski w naszym kraju. 
Wolumen sprzedaży piwa w samym 2021 roku spadł o 4%, 
trend spadkowy dotyczy także konsumpcji per capita.

Wspomniana podwyżka akcyzy również zde-
cydowanie wpłynie na kondycję branży, a  do tego 
dochodzi zmiana w światowej, europejskiej i krajo-
wej gospodarce wywołana wojną w Ukrainie, która 
w istotny sposób napędza i tak już wysoką inflację. 

Jak wynika z niedawno publikowanego raportu 
NielsenIQ segmentem, który w największym 
stopniu przyczynia się do spadku zarówno 
wartości, jak i wolumenu, są alkoholowe la-
gery, stanowiące ponad 80 proc. całego rynku 
piwa. Jeszcze mocniej spada, i to już od kilku lat, 
segment lagerów alkoholowych mocnych. Czy te 
dane wpływają na oferowany przez Grupę Żywiec 
asortyment? 

Zawsze słuchamy naszych klientów i staramy się 
odpowiadać na ich potrzeby. Gdy kilka lat temu na 
popularności zaczęły zyskiwać piwa bezalkoholowe, 
szybko dostosowaliśmy się do tego trendu, m.in. in-
westując w nowe linie produkcyjne czy wprowadzając 
choćby lodówki dedykowane dla piw 0%. Myślę, że 
cała Grupa Żywiec jest tu zdecydowanie pionierem na 
rynku w tym segmencie, oferując dziś m.in. Heineke-
na 0,0%, Desperadosa 0,0%, Radlery 0,0%. Mimo tego 
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zwiększającego się portfolio wciąż jest to dla nas kie-
runek bardzo przyszłościowy i wymagający rozwoju.  

A odnośnie lagerów – rzeczywiście widać tu spad-
ki, co nie znaczy oczywiście, że zrezygnujemy z ich 
produkcji. Naszą odpowiedzią na zmiany preferencji 
konsumenckich jest właśnie bogate portfolio.

Czy – poza wciąż rosnącym segmentem piw 
bezalkoholowych – dostrzega pan i inne trendy 
na rynku? 

Ciągle silny jest trend piw smakowych – wzrost 
widać szczególnie w ostatnim czasie, mimo sytuacji 
na rynku, o której mówiliśmy. W 2021 r. wprowadzili-
śmy na rynek Żywiec Jasne Lekkie, które w tym roku 
pojawia się w trzech nowych wariantach smakowych, 
Limonż, Limonż 0,0%, Grejpfruż oraz Oranż – wszyst-
kie nazwy mają tę naszą ukochaną literę „Ż” w środ-
ku, to taki element wyróżniający markę. Pojawiają 
się też kolejne warianty smakowe marki Despera-
dos – Tropical Twist 0,0% oraz Exotic Rum. 

Mówiąc o  trendach warto podkreślić, że kon-
sumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy 
produkty wytworzone były w  sposób jak najmniej 
szkodzący środowisku.

Do „ekotrendów” jeszcze przejdziemy, natomiast 
wróćmy do wspomnianych kosztów. Zdecydowa-
nie liderem wzrostu są tu ceny energii. Myślicie 
więc w Żywcu o własnych źródłach? Inwestycjach 
w OZE? Tu przypomnę, że na początku pandemii 
głośno było o waszym pomyśle produkcji biogazu 
z niesprzedanego piwa. 

Rzeczywiście, w czasie lockdownu niesprzedane 
w barach piwo zamieniliśmy na zieloną energię, czyli 
biogaz – pomogła nam tu nasza zakładowa oczysz-
czalnia ścieków. Natomiast warto przypomnieć, 
że Grupa Żywiec jest częścią Heinekena, którego 
globalna strategia zakłada, że do 2030 roku chcemy 
osiągnąć zerową emisję netto w produkcji, co wiąże 
się z  przejściem na zeroemisyjne źródła energii. 
Dlatego też obecnie intensywnie pracujemy nad 
tym, żeby zarówno energia elektryczna, jak i cieplna 
pochodziły ze źródeł odnawialnych. 

Nie wyprodukujemy raczej całej potrzebnej 
energii elektrycznej we własnych źródłach, ale ta 
część, którą zakupimy na rynku, będzie musiała 
posiadać stosowne certyfikaty pochodzenia. Zresz-
tą Grupa Żywiec już od kilku lat zakupuje energię 
elektryczną pochodzącą w  100% ze źródeł OZE. 
W  przypadku energii cieplnej planujemy samo-
wystarczalność, ale na ten moment nie możemy 
zdradzić szczegółów. 

Czy jest już konkretny plan, w jakie źródła chce-
cie inwestować? Fotowoltaikę? Biogaz…?  

Biogazem już dziś dysponujemy, fotowolta-
ikę – planujemy, jak i „zazielenienie” źródeł naszego 
ciepła. Obecnie jesteśmy na etapie rozpoznania 
wszelkich możliwych technologii dostępnych na 

rynku – decyzja, w którą zainwestujemy, zapadnie 
właśnie w roku 2022. 

Chciałbym dodać, że z równie dużą uwagą, jak do 
kwestii odnawialnych źródeł energii, podchodzimy do 
ochrony np. zasobów wodnych. W ubiegłym roku Grupa 
Żywiec, wspólnie z firmą Żywiec Zdrój, powołały Koali-
cję na rzecz retencji „Dbamy o wodę”. Ma ona – przez 
edukację i  współpracę z  podmiotami prywatnymi 
i publicznymi – zachęcać do działań pomagających 
chronić wodę w regionie Żywiecczyzny. Wraz z kilkoma 
naukowcami opracowaliśmy już raport pokazujący, jak 
zmiany klimatyczne wpływają na lokalne zasoby wody. 
Zmiany są poważne, więc – wraz ze społecznościami 
lokalnymi – chcemy im aktywnie przeciwdziałać. 

Poprzez retencję? Ograniczenie zużycia wody? 
Wtórny obieg? 

Właściwie przez wszystkie wymienione aktyw-
ności. Trzeba zresztą zaznaczyć, że nasz browar, jak 
i cała Grupa Żywiec, ma jeden z najlepszych wyników 
wśród zakładów Heinekena jeśli chodzi o wskaźniki 
efektywności zużycia wody. 

Oczywiście, działania w zakresie tzw. małej re-
tencji w całym regionie wykraczają już poza nasze 
kompetencje i  możliwości, stąd zapraszamy do 
współpracy szerokie grono interesariuszy, by ogólnie 
poprawić lokalny bilans gospodarki wodnej.

Konsumenci – mówiąc o kwestiach wspomnianej 
ekologii – coraz częściej będą również zwracać 
uwagę na ślad węglowy, który powstał przy pro-
dukcji np. piwa. 

Również bierzemy to pod uwagę. Jako grupa opra-
cowaliśmy globalną strategię redukcji emisji dwu-
tlenku węgla. W naszym browarze na przykład CO2, 

BROWAR W ŻYWCU
jest mocno 
zautomatyzowanym 
i zoptymalizowanym 
zakładem
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którego używamy do produkcji piwa, odzyskujemy 
z procesu fermentacji, co pomaga nam redukować 
ślad węglowy browaru.

Skoro mowa o nowoczesnych rozwiązaniach… 
Pandemia, w wielu branżach, przyspieszyła inwe-
stycje w automatyzację czy digitalizację. W wa-
szym browarze również?

Mogę powiedzieć z dumą, że etap szerokiej auto-
matyzacji mamy już za sobą. Jesteśmy dziś niezwykle 
zoptymalizowanym, nowoczesnym, super zaawan-
sowanym technologicznie browarem. Większość 
procesów, które można było w Żywcu zautomatyzo-
wać – takimi dziś są. 

Natomiast osobną kwestią jest digitalizacja, która 
wiąże się z nowymi metodami pracy. Na tym polu bar-
dzo intensywnie działamy, m.in. wdrażając program 
Connected Brewery, który – ogólnie mówiąc – po-
zwala nam wykorzystywać potencjał nowoczesnych 
technologii w procesach produkcyjnych. 

A bardziej konkretnie? Co wam daje?
Dzięki niemu możemy na przykład śledzić pro-

dukcję w  czasie rzeczywistym i  eliminować stra-
ty  – właśnie z  użyciem nowoczesnych, cyfrowych 
rozwiązań, które podpowiadają nam, gdzie jest 
potencjał, gdzie możemy poprawić nasz proces. To 
kierunek, który zdecydowanie jest przyszłościowy. 
Stanowi kolejny – po automatyzacji – krok, „wyższy 

stopień wtajemniczenia” w  zakresie nowoczesnej 
produkcji piwa. 

Czy program ten już w całości wdrożyliście? 
Nie. Wciąż go wdrażamy, by finalnie korzystać 

z niezwykle pomocnych rozwiązań cyfrowych, które 
wskażą nam gotowe rozwiązania w naszym już wyso-
ko unowocześnionym parku maszynowym.

Mocno podkreśla pan rolę nowoczesności czy 
optymalizacji. Tymi tematami zresztą zajmował 
się pan w innych browarach Grupy Żywiec. 

Zdecydowanie w  obszarze optymalizacji czuję 
się najlepiej, a  przechodziłem już przez różne ob-
szary  – w  Grupie Żywiec pracuję od 16 lat. Byłem 
i  na produkcji, i  technologii, i  rozlewie. W  Warce, 
Elblągu, a teraz – w Żywcu. Wszystkie te browary są 
bardzo nowoczesne i w każdym zastosowano pewne 
unikatowe rozwiązania. Z  każdego też wyniosłem 
pewne doświadczenia, które staram się obecnie 
wykorzystać. Zainicjowałem np. zmiany w zakresie 
struktury organizacji, w której przyznajemy znaczną 
autonomię na poziomie działów. Zachęcamy naszych 
ludzi, pracujących na produkcji, do coraz większej 
samodzielności. 
__________________________________________________________

Rozmawiał Przemysław Płonka,
redaktor naczelny BMP
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Wydarzenia ostatniej dekady położyły ogromny nacisk na jakość 
i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Branża spożywcza, starając się 
sprostać tym wymaganiom, doskonali proces produkcyjny, sięga po nowe 
metody utrwalania żywności oraz poddaje wyrafinowanej analizie zarówno 
surowce, jak i gotowe produkty. W ślad za tym idą inwestycje zakładów 
i laboratoriów w nowoczesne maszyny do przetwórstwa oraz sprzęt analityczny.  

dr inż. Bartosz Kruszewski 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE
w przetwórstwie i analizie żywności
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Kluczowym elementem wpływającym na trendy 
w przemyśle spożywczym jest między innymi 
globalna konkurencja, szeroko rozumiane 

bezpieczeństwo żywności oraz znaczący wzrost 
zapotrzebowania na różnego rodzaju produkty spo-
żywcze. Wynikiem tego produkcja spożywcza podlega 
systematycznej mechanizacji i modernizacji, a linie 
standaryzacyjne, hale produkcyjne wyposażone 

w różnego rodzaju mieszalniki, chłodziarki, pastery-
zatory, wymienniki ciepła czy komory do mrożenia, to 
dziś wręcz standard wyposażenia. Wielu producentów 
żywności zdaje sobie sprawę z tego, że nowoczesne 
rozwiązania technologiczne usprawniają produkcję, 
a jednocześnie gwarantują bezpieczeństwo produktu, 
wpływając tym samym na decyzje zakupowe konsu-
mentów. Niezależnie z  jakich pobudek zakład prze-
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twórczy dokonuje zakupu nowoczesnych maszyn oraz 
jaka jest ich rola w procesie produkcyjnym, cechami 
wspólnymi są zapewnienie bezpieczeństwa produktu 
oraz wysoka wydajność.

Nowoczesne technologie w przetwórstwie
żywności

Nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji 
i  sterowania, w  które można wyposażyć maszyny 
przetwórcze z branży spożywczej, wpływają nie tylko 
na zwiększenie wydajności linii produkcyjnych czy 
redukcję kosztów, ale również optymalizację całe-
go procesu wytwarzania. Innowacyjne urządzenia 
spożywcze dają zatem realną możliwość osiągnięcia 
sukcesu w nieustannie zmieniających się warunkach 
rynkowych. Współczesna branża spożywcza na 
wiele sposobów korzysta z rozwiązań oferowanych 
przez nowoczesną technologię. Bez tego nie byłoby 
możliwości prowadzenia na tak wysokim poziomie 
zaawansowania procesu wytwórczego, z jakim mamy 
do czynienia obecnie.

Wysokie ciśnienie hydrostatyczne (HPP)
W celu wpisania się w obecne trendy dostarcza-

nia polskiemu konsumentowi produktów o najwyż-
szej możliwej wartości odżywczej, bogatej w związki 
biologicznie aktywne, z wyeliminowaniem dodatków 
do żywności, a zarazem bezpiecznej do spożycia, co-
raz więcej producentów wprowadza na polski rynek 
produkty utrwalane nowoczesnymi metodami nie-
termicznymi. W ten sposób dostarczany jest konsu-
mentowi produkt pełnowartościowy i innowacyjny. 

Główną metodą wykorzystywaną do nietermicz-
nego utrwalania, a cieszącą się coraz większą popu-
larnością na rynku, jest metoda wysokiego ciśnienia 
hydrostatycznego (z ang. HPP – High Pressure Pro-
cessing lub HHP – High Hydrostatic Pressure). Polega 
na umieszczeniu produktu w  opakowaniu z  odpo-
wiedniej grubości plastiku, a następnie w specjalnej 
komorze zalewanej zazwyczaj wodą, gdzie przykłada 
się wysokie ciśnienie rzędu 500-600 MPa przez kilka 
minut w  temperaturze około 20-25oC. Po procesie 
utrwalania redukuje się ciśnienie do atmosferycz-
nego, opróżnia komorę z wody, a następnie wyjmuje 
się produkty, osusza i nakleja etykiety. 

Poza metodą wysokiego ciśnienia hydrosta-
tycznego istnieją także inne innowacyjne metody 
obróbki i utrwalania żywności, jak homogenizacja 
wysokociśnieniowa, pulsacyjne pole elektryczne, 
zimna plazma, światło pulsacyjne, itp., lecz nie 
zostały tak powszechnie wprowadzone do ogólno-
światowego przemysłu spożywczego jak metoda 
HPP. Niedoskonałością metody HPP jest używanie 
opakowań plastikowych oraz konieczność za-
chowania łańcucha chłodniczego, ze względu na 
niewystarczającą likwidację drobnoustrojów prze-
trwalnikujących. Jednakże problem użytkowania 
opakowań plastikowych został przez producentów 
złagodzony poprzez wykorzystywanie do produkcji 

tych opakowań recyklatów z  tworzyw sztucznych 
(nawet do 100% masy).

Pasteryzacja HTST oraz sterylizacja UHT
Pasteryzację definiuje się jako obróbkę cieplną 

produktów, a zwłaszcza tych o konsystencji płynnej 
lub półpłynnej w  określonej temperaturze i  przez 
konkretny okres ekspozycji, tak aby do utrwalanego 
produktu dotarła taka dawka ciepła, która zniszczy 
niepożądane drobnoustroje bez większych zmian 
w właściwościach i składzie produktu. Nowoczesne 
maszyny wykorzystują pasteryzację w  przepływie 
z użyciem wymienników ciepła rurowych lub płyto-
wych dla lepszej efektywności działania i zwiększe-
nia wydajności produkcji.

Pasteryzacja w  przepływie HTST (z  ang. High 
Temperature Short Time) to najpowszechniejsza 
technika pasteryzacji płynów w  przemyśle mle-
czarskim, owocowo-warzywnym czy fermentacyj-
nym. Pasteryzacja HTST oznacza obróbkę cieplną 
z  użyciem wysokiej temperatury (72-100oC), ale 
z ekspozycją przez krótki czas kilkunastu – kilku-
dziesięciu sekund (zazwyczaj 15 sekund). Jest stoso-
wana ze względu na dużą wydajność i zapewnienie 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego utrwalonemu 
produktowi. Pasteryzacja HTST sprawia, że produkt 
jest bezpieczny – znacznie wydłuża się czas przy-
datności do spożycia w porównaniu z produktami 
niepasteryzowanymi. Technologia HTST została 
wprowadzona do stosowania w  przemyśle po raz 
pierwszy w  1993 roku, ponieważ wstępne wyniki 

FOT. 1A I B 
Komora z panelem 
sterowania do 
HPP [Centrum 
Badawczo- 
-Rozwojowe 
Żywności 
i Żywienia SGGW 
w Warszawie]

A

B
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badań wykazały, że redukcja drobnoustrojów osią-
gała poziom 99,99%. W porównaniu do tradycyjnej 
pasteryzacji tunelowej lub wannowej jest to metoda 
szybsza i  bardziej energooszczędna, pozwalająca 
lepiej zachować kolor i smak większości produktów. 

Natomiast sterylizacja w  przepływie UHT 
(z ang. Ultra High Temperature) to obróbka cieplna 
w  ultrawysokiej temperaturze (powyżej 100oC do 
nawet 140oC) przez bardzo krótki czas od 2 do 15 
sekund. Pozwala na szybkie i  wydajne utrwalanie 
z pewnymi stratami w zawartości związków biolo-
gicznie aktywnych. Zwykle obróbka UHT obejmuje 
ogrzewanie mleka lub śmietanki do 135°C przez kilka 
sekund, a następnie bardzo szybkie schłodzenie do 
temperatury bliskiej pokojowej. Najczęściej proces 
UHT stosuje się do mleka i  produktów mlecznych 
o płynnej konsystencji (śmietany, jogurtu, napojów 
mlecznych), ale często znajduje wykorzystanie do 
utrwalania soków owocowych, napojów roślinnych, 
wina, zup, miodu, a nawet gulaszu. Pierwsze mleko 
UHT zostało wyprodukowane w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku. 

Stosując utrwalanie w przepływie HTST lub UHT 
technolog może bardzo szybko schłodzić produkt, 
a następnie skierować go do rozlewu aseptycznego, 
w  celu zachowania czystości mikrobiologicznej. 
Przed samą pasteryzacją lub sterylizacją zazwyczaj 
produkt homogenizuje się (z reguły do 50 MPa) w celu 
uzyskania jednorodności w objętości oraz podniesie-

nia stabilności podczas przechowywania. Wszystkie 
jednostki: zarówno te w  skali półtechnicznej, jak 
i pełni przemysłowej, wyposażone są w systemy CIP 
(Cleaning in Place) i SIP (Sterilization in Place). 

Pulsacyjne światło (PL)
Pulsacyjne światło (z ang. pulsed light), inaczej 

nazywane białym pulsacyjnym światłem, stosowane 
jest do dezynfekcji powierzchni żywności, opakowań, 
wody oraz urządzeń produkcyjnych, jak i  sprzętu 
laboratoryjnego. Zasada działania metody polega na 
uwalnianiu zgromadzonej w kondensatorze energii 
elektromagnetycznej za pośrednictwem lampy 
w postaci impulsów świetlnych o dużym natężeniu, 
krótkim okresie trwania (nano- lub milisekundy) 
i  szerokim spektrum długości fal (100-1100 nm). 
W przemyśle spożywczym stosuje się zazwyczaj świa-
tło o częstotliwości pulsacji rzędu 1-20 na sekundę 
i gęstości energetycznej w zakresie 0,01-50 J/cm2.

Utrwalanie mikrobiologiczne żywności metodą 
PL uzyskuje się dzięki dostarczaniu wysokiej ener-
gii, a  także działaniu promieniowania UV, którego 
szerokie spektrum mieści się w  spektrum emito-
wanego światła, a które jest szczególnie efektywne 
w inaktywacji drobnoustrojów. Naświetlanie pulsa-
cyjnym światłem powoduje tzw. efekt fotochemiczny 
uszkadzający DNA komórki, co zapobiega kopiowaniu 
DNA, a tym samym uniemożliwia namnażanie drob-
noustrojów. Jako dodatkowe, poboczne rezultaty 
traktowania pulsacyjnym światłem podaje się efekt 
fototermiczny i fotofizyczny. Efekt fototermiczny po-
lega na lokalnym przegrzaniu komórki (temperatura 
wewnętrzna > 100oC) pod wpływem zaadsorbowania 
bardzo dużej ilości energii w krótkim czasie. Nato-
miast efekt fotofizyczny objawia się dużym zniszcze-
niem błony komórkowej.

Zaletami utrwalania pulsacyjnym światłem są: 
brak używania wysokiej temperatury (metoda nie-
termiczna), niskie koszty stosowania technologii, 
niższe koszty urządzeń w  porównaniu do innych 
metod, wysoka wydajność energetyczna procesu, 
możliwość stosowania w  trybie okresowym lub 
w  procesie ciągłym. Natomiast za wady PL można 
uznać wysoki koszt i  utrzymanie lamp niezawie-
rających rtęci, płytkie działanie powierzchniowe 
w  przypadku ciał stałych, ograniczenie zastoso-
wania w przypadku cieczy do klarownych lub mało 
mętnych, konieczność dostosowania parametrów 
urządzenia do konkretnego produktu/opakowania.

Nowoczesne technologie w analizie żywności
Ostatnie lata, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu 

z funduszy unijnych, przyniosły niezwykły rozwój in-
frastruktury badawczo-rozwojowej w wielu polskich 
uczelniach oraz parkach technologicznych. Stworzono 
nowe centra badawcze, wyposażone w najwyższej kla-
sy aparaturę analityczną, powołano nowe laboratoria 
lub nowocześnie wyposażono już istniejące. Co więcej, 
powstały nowe interdyscyplinarne zespoły badawcze 

 
FOT. 2 Urządzenie wielofunkcyjne do utrwalania cieplnego HTST/UHT płynnych produktów 

z możliwością wstępnej homogenizacji [Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i 

Żywienia SGGW w Warszawie] 
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Nowatorskie rozwiązania w zakresie 
konstrukcji i sterowania, w które można 
wyposażyć maszyny przetwórcze z branży 
spożywczej, wpływają nie tylko na zwiększenie 
wydajności linii produkcyjnych czy redukcję 
kosztów, ale również optymalizację całego 
procesu wytwarzania
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otwarte na współpracę z przemysłem. Najnowocze-
śniejsza infrastruktura badawcza oferuje dostęp 
do technik mikroskopowych, spektroskopowych 
i chromatograficznych w zakresie badań naukowych 
i prac B+R związanych z dziedzinami nauk inżynieryj-
no-technicznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu, 
żywności i żywienia człowieka. 

Przykładem takiego centrum może być Centrum 
Badawczo-Rozwojowe Żywności i  Żywienia (CŻiŻ) 
na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w  Warszawie. Do zadań Centrum 
należy prowadzenie badań obejmujących produk-
cję bezpiecznej żywności o  wysokiej jakości oraz 
dotyczących opracowania strategii żywieniowych 
poprawiających jakość życia społeczeństwa polskie-
go. Infrastruktura Centrum ma wspierać naukowe 
projekty badawcze, badawczo-rozwojowe i wdroże-
niowe, umożliwiać współpracę z  przedsiębiorcami 
realizującymi projekty lub ubiegającymi się o  do-
finansowanie na realizację projektów ze środków 
zewnętrznych, komercjalizację i internacjonalizację 
projektów, usług i produktów.

Dwuwymiarowa chromatografia gazowa 
ze spektrometrem mas czasu przelotu
(GCxGC TOF-MS) 

Chromatografia gazowa (GC), jako jedna z opra-
cowanych technik chromatograficznych, umożliwia 
zarówno rozdzielanie złożonych mieszanin składa-
jących się z  lotnych lub średniolotnych związków 
organicznych na poszczególne składniki, jak również 
pozwala na identyfikację i oznaczenie ilościowe tych 
składników. Podstawowe zalety chromatografii ga-
zowej to duża zdolność rozdzielcza mieszanin, bar-
dzo mała ilość próbki potrzebna do analizy, a także 
możliwość oznaczania śladowych ilości substancji 
w próbce. Do tego dochodzi relatywnie krótki czas 
analizy, uzależniony od skomplikowania próbki 
i wyznaczonego celu. 

Analizy za pomocą chromatografii gazowej 
przeprowadza się przy użyciu chromatografów ga-
zowych, jednych z najbardziej rozpowszechnionych 
urządzeń analitycznych w laboratoriach naukowych 
i przyzakładowych na świecie. W celu umożliwienia 
jeszcze lepszej identyfikacji i ilościowego oznaczenia 
rozdzielanych związków w  próbce chromatografy 
gazowe wyposażane są w detektory nazywane spek-
trometrami mas (MS).

Konieczność badania coraz bardziej skompli-
kowanych mieszanin składających się z  kilkuset 
składników doprowadziła do udoskonalenia techniki 
chromatografii. Wykorzystuje się obecnie chroma-
tografię dwuwymiarową, wykorzystującą dwa me-
chanizmy rozdzielenia zamiast jednego. Technika 
ta ma bardzo dużą zdolność rozdzielczą, bardzo 
dobrą wykrywalność i  zwiększoną wiarygodność 
identyfikacji analizowanych substancji. Dzięki temu 
znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu obsza-
rach analizy żywności, farmaceutyków, ekstraktów, 

a szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo 
złożonymi próbkami.

System dwuwymiarowej chromatografii gazowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas umożliwia ozna-
czenie profilu i zawartości szerokiej grupy związków 
naturalnie występujących w żywności oraz powsta-
jących podczas przetwarzania i  przechowywania 
surowców i produktów spożywczych. Aparat ten daje 
możliwość identyfikacji m.in.: kwasów tłuszczowych, 
w tym izomerów trans, pierwotnych i wtórnych pro-
duktów utleniania tłuszczów, dioksyn i  substancji 
dioksynopodobnych czy wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych. Wykorzystywany jest 
również do identyfikacji białek, lipidów i  metabo-

litów drobnocząsteczkowych oraz ilościowej oceny 
ich zawartości w materiale biologicznym, co świetnie 
wpasowuje się w  rozwój tzw. badań omicznych, 
takich jak metabolomika, lipidomika i proteomika.

Chromatografia cieczowa z podwójnym 
spektrometrem mas (HPLC MS-MS) 

Wśród dziedzin życia i nauki, dla których chroma-
tografia cieczowa (HPLC) ma bardzo duże znaczenie, 
wymienia się między innymi badanie kosmosu, ana-
lizę żywności, badanie leków, diagnostykę medyczną, 

FOT. 3 A I B
Urządzenie do 
generowania 
pulsacyjnego 
światła o wysokiej 
energii [Centrum 
Badawczo- 
-Rozwojowe 
Żywności 
i Żywienia SGGW 
w Warszawie]

FOT. 4
System 
dwuwymiarowej 
chromatografii 
gazowej 
z spektrometrem 
mas czasu przelotu 
(GCxGC TOF 
MS) [Centrum 
Badawczo-
Rozwojowe 
Żywności 
i Żywienia SGGW 
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kryminalistykę i kontrolę antydopingową. Techniki 
chromatografii cieczowej odgrywają również dużą 
rolę w  oczyszczaniu, rozdzielaniu i  otrzymywaniu 
czystych substancji, zwłaszcza z surowców natural-
nych, głównie do produkcji leków, w tym peptydów, 
białek i izomerów optycznych substancji. 

Podstawowymi zaletami układu HPLC są: wysoka 
sprawność i rozdzielczość, co umożliwia rozdziela-
nie składników mieszanin w krótkim czasie, przy 
niewielkim zużyciu rozpuszczalnika i  małej ilości 
analizowanej próbki. Istotną zaletą techniki HPLC 
jest krótki czas analizy – próbka o objętości od 1 do 
200 ul jest rozdzielana od kilku do kilkudziesięciu 
minut. Urządzenia do HPLC są jednak droższe i bar-
dziej skomplikowane od chromatografów gazowych.

W  większości przypadków w  chromatografii 
cieczowej o wyborze detektora decyduje skład zasto-
sowanego rozpuszczalnika i właściwości substancji 
rozdzielanych. Rodzaj rozpuszczalnika ma w wielu 
przypadkach decydujące znaczenie w  procesie 
detekcji związków, warunkuje bowiem możliwość 
wykrywania oraz wartość wykrywalności. Najczęściej 
wykorzystywanymi w chromatografii cieczowej de-
tektorami są: spektrofotometryczny UV-Vis, diodowy, 
fluorescencyjny i spektrometr mas. Spektometr mas 
jest obecnie najpopularniejszym detektorem wy-
korzystywanym do identyfikacji i oznaczania wielu 
substancji. Połączenie HPLC-MS to bardzo użyteczne 
narzędzie analityczne o dużych możliwościach usta-
lania tożsamości badanych analitów, ale jego poten-
cjał identyfikacyjny może być jeszcze zwiększony 
przez zastosowanie tandemowej spektrometrii mas 
MS-MS. Chromatografia cieczowa połączona z MS-MS 
pozwala na identyfikację związków o bardzo zbliżo-
nych masach, co zapewnia wysoką specyficzność 
i umożliwia ilościowe oznaczanie substancji nawet 
nie w pełni rozdzielonych chromatograficznie.

HPLC MS-MS to zestaw urządzeń, który daje 
unikalną możliwość identyfikacji bardzo szerokie-
go spektrum składników oraz związków obecnych 
w danej próbce żywności: zarówno o pozytywnym, 
jak i  negatywnym działaniu oraz ich ilościowego 
oznaczania. Wśród nich znajdują się związki łatwo 
ulegające rozkładowi termicznemu (nukleotydy, 
farmaceutyki), związki polarne (akrylamid, cukry 
poste i wielocukry), o dużej masie (białka, sterydy, 
oligosacharydy, polimery), wysokowrzące (WWA) 
oraz inne: pestycydy, mikotoksyny, antybiotyki, 
przeciwutleniacze, dozwolone i  zakazane dodatki 
do żywności.

Bioniczne zmysły – elektroniczny nos i język
E-nos oraz e-język posiadają szerokie spektrum 

zastosowań w różnych gałęziach przemysłu z dużym 
naciskiem na spożywczy. Obecne są nie tylko w za-
kładach produkcyjnych i  laboratoriach, ale także 
w  codziennym otoczeniu człowieka. Warto wspo-
mnieć choćby o czujnikach dymu, tlenku i dwutlen-
ku węgla, metanu znajdujących się w  budynkach 
pracowniczych, użyteczności publicznej, szybach 
kopalń, tunelach drogowych oraz czujnikach wykry-
wających znikome ilości narkotyków, materiałów 
wybuchowych obecnych stale na lotniskach i przej-
ściach granicznych. Swojego rodzaju e-nos stanowi 
również alkomat. W przemyśle spożywczym elektro-
niczny nos i język używane są do oceny i klasyfikacji 
surowców lub gotowych produktów żywnościowych 
pod względem walorów sensorycznych, badań nad 
trwałością żywności, opisywania zmian zachodzą-
cych podczas przechowywania czy sprawdzania 
oryginalności pochodzenia. Odpowiednia liczba i ro-
dzaj receptorów w matrycy detekcyjnej, odpowiedni 
sposób ich wytrenowania oraz zastosowanie dobrze 
dobranej metody statystycznej lub prawidłowo 
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FOT. 5 A i B Chromatograf cieczowy z podwójnym spektrometrem mas (HPLC MS-MS) 

oraz trzema innymi detektorami DAD, FLD i ELSD [Centrum Badawczo-Rozwojowe 

Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie] 
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wyćwiczonej sieci neuronowej umożliwiają pełne 
wykorzystanie zdolności elektronicznego nosa i ję-
zyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości 
żywności (w tym potwierdzenia jej autentyczności). 
W przypadku badań sensorycznych, gdzie potrzebny 
jest ogólny obraz smakowy lub zapachowy próbki, 
bioniczne zmysły nie zastąpią jednak ludzkich zmy-
słów, ale mogą stanowić ich cenne uzupełnienie.

Badania nad trwałością żywności oraz zmianami 
zachodzącymi podczas jej przechowywania prze-
prowadzane są we wszystkich gałęziach przemysłu 
spożywczego. Zarówno elektroniczny nos, jak i język 
znajdują tu szerokie zastosowanie. W skład matrycy 
detekcyjnej mogą wchodzić wszystkie typy sensorów. 
Do obróbki danych można wykorzystać każdą znaną 
metodę statystyczną i sztuczną sieć neuronową. Ana-
lizuje się wiek produktów leżących na półkach skle-
powych, wykrywanie kultur bakteryjnych użytych i/
lub znajdujących się w produktach za pomocą profilu 
związków lotnych (e-nos) lub roztworów badanych 
produktów (e-język). Szczególna uwaga poświęcona 
jest produktom mlecznym i mięsnym ze względu na 
niską trwałość mikrobiologiczną.

Bioniczne zmysły pozwalają nie tylko określać 
zmiany podczas przechowywania produktów w da-
nych warunkach, ale także ustalać odpowiednie 
parametry środowiska zewnętrznego, tak aby nieko-
rzystne zmiany w produktach rozpoczynały się jak 
najpóźniej. Przykładem może być oliwa z oliwek jako 
jeden z najcenniejszych tłuszczów roślinnych, którą 
można poddać analizie za pomocą elektronicznego 
nosa oraz języka. Otrzymane wyniki pozwolą na pra-
widłowe określenie wieku tłuszczu, kraju pochodze-
nia, procesów zastosowanych w jej produkcji, a także 
umożliwią sprecyzowanie odpowiednich warunków 
przechowywania.

***

Polska jest jednym z głównych producentów żyw-
ności w Europie. Udział krajowych wytwórców w ca-
łym unijnym sektorze spożywczym według danych 
Eurostatu wynosi aż 9%. Wytwarzanie artykułów 
spożywczych stanowi około 16% całkowitej produkcji 
sprzedanej przemysłu oraz daje zatrudnienie ponad 
380 tys. osób. To zatem największy sektor przetwór-
stwa przemysłowego w Polsce. 

W  rodzimym przemyśle spożywczym obecnie 
zachodzą poważne zmiany związane z  rozwojem 
nowoczesnych technologii. Fabryki i  zakłady pro-
dukcyjne coraz częściej muszą być wyposażone 
w  nowoczesne i  innowacyjne rozwiązania popra-
wiające dostępność, efektywność, konkurencyjność 
i jakość systemów produkcyjnych – zwłaszcza w do-
bie pandemii koronawirusa. Jednym z  czynników, 
w  oparciu o  który budowana być może przewaga 
konkurencyjna polskich przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego, jest innowacyjność. Wprowadzanie 
innowacji i nowoczesnych technologii jest ważnym 

elementem, pozwalającym firmie dostosowywać się 
do zmieniających się warunków otoczenia. Innowa-
cje decydują często o tempie i kierunkach rozwoju 
w perspektywie następnych lat.

Podobna sytuacja dotyczy nauki oraz jej współ-
pracy z sektorami przemysłu spożywczego, farma-
ceutycznego i  biochemicznego. Nakłady na polską 
naukę zwiększają się, a największy nacisk kładziony 
jest na działalność badawczo-rozwojową, dzięki 
czemu powstające lub istniejące już centra naukowe 
i B+R mają coraz szerszą ofertę dla przemysłu. W par-
kach technologicznych i centrach uczelnianych nie 
brakuje aparatury i maszyn najlepszej klasy. Młode 
pokolenie naukowców posiada umiejętności obsługi 
maszyn przetwórczych w  skali półtechnicznej czy 
najnowocześniejszej aparatury analitycznej, a także 
wiedzę, jak interpretować i wykorzystać pozyskane 
wyniki badań.  

Fot. zasoby autora  

FOT. 6
Elektroniczny język, nos i oko [Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia SGGW 
w Warszawie]

FOT. 7
Elektroniczny język – matryca detekcyjna zbliżająca się do próbki umieszczonej w karuzeli 
[Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia SGGW w Warszawie]

Kierunek Spożywczy   2/2022   35   



T E M A T  N U M E R U :  B E Z P I E C Z N Y  P R O D U K T

Fo
t.:

 1
23

rf

Zainteresowanie tą problematyką nabrało szcze-
gólnego znaczenia z chwilą opublikowania roz-
porządzenia Komisji (UE) 2021/382 z dnia 3 mar-

ca 2021 r. zmieniającego załączniki do rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie higieny środków spożywczych w odniesie-
niu do zarządzania alergenami pokarmowymi, redys-
trybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności. 
W załączniku I do cytowanego aktu prawa wprowa-
dzono dodatkowo odrębny rozdział XIa pt. Kultura 

KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA 
ŻYWNOŚCI
Dlaczego, co i jak?

Wdrożenie i rozwijanie kultury bezpieczeństwa żywności staje się pilnym 
zobowiązaniem, z którym zmierzyć się muszą dziś wszystkie przedsiębiorstwa 
spożywcze.

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska 
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

bezpieczeństwa żywności, zgodnie z którym m.in.: „(…) 
Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze 
uzyskują, utrzymują i przedstawiają dowody potwier-
dzające odpowiednią kulturę bezpieczeństwa żywno-
ści (…)”. Zmiany w europejskim prawie żywnościowym 
dotyczące m.in. kultury bezpieczeństwa żywności 
wynikają bezpośrednio z wcześniejszych zmian, które 
zostały dokonane w Kodeksie Żywnościowym. Ostat-
nią aktualizację w treści Kodeksu, dotyczącą higieny 
żywności, wprowadzono i opublikowano we wrześniu 
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2020 roku (General Principles of Food Hygiene, 2020). 
W zmienionym dokumencie kodeksowym zaznaczo-
no, że podstawą pomyślnego funkcjonowania każdego 
systemu higieny żywności jest ustanowienie i utrzy-
manie pozytywnej kultury bezpieczeństwa żywności 
i uznanie znaczenia zachowania ludzi w dostarczaniu 
żywności bezpiecznej i odpowiedniej do konsumpcji. 

O kulturze mówiono wcześniej
Potrzeba troski o  kulturę bezpieczeństwa żyw-

ności zrodziła się jednak wiele lat wcześniej, wraz 
z  rozwojem i  upowszechnieniem wiedzy na temat 
kultury bezpieczeństwa jako takiej. Po raz pierwszy 
zaczęto przyglądać się temu zjawisku za sprawą wielu 
tragicznych w skutkach wydarzeń, jakimi były m.in.: 
awaria reaktora atomowego w  Czarnobylu (1986), 
zatonięcie promu pasażerskiego Herald of Free Enter-
prise (1987), pożar na stacji metra w Londynie (1987) 
czy wypadek na platformie wiertniczej Piper Alpha na 
Morzu Północnym (1988) (Wiśniewska, Wyrwa, 2022). 
Od tego czasu problematyka kultury bezpieczeństwa 
nie mogła być już ignorowana. Kultura ta jest obecnie 
kluczowym czynnikiem sukcesu w realizacji procesów 
wysokiego ryzyka, a jako taka wpisuje się w ogólne 
rozumienie i potrzebę kształtowania kultury w orga-
nizacji, będącej w istocie zbiorem wielu różnych sub-
kultur, wypracowywanych przez członków tej organi-
zacji. Przyjmuje się bowiem, że wszelkie zachowania 
ludzkie są ściśle uzależnione od kultury, ale również, 
iż to kultura jest czynnikiem, który w równym stopniu 
te zachowania kształtuje (Hańderek, 2015). W wąskim 
rozumieniu „kultura” odnosi się często do wysubli-
mowanego działania człowieka (z reguły wskazuje się 
na sztukę, naukę, religię jako domeny tak rozumianej 
kultury), zaś termin ten wiąże się z pojęciem „ducha”. 
W takim rozumieniu kultura traktowana jest też jako 
zadanie, którego spełnienie jest dopełnieniem ludz-
kiego bytu, wzbogaca go, powoduje, że człowiek staje 
się prawdziwie ludzki, jest w pełni sobą. W szerokim 
znaczeniu kultura rozumiana jest jako przestrzeń 
instytucji społecznych, praw i relacji między ludźmi, 
społeczeństwami, często traktuje się ją również jako 
całościowe zachowanie i funkcjonowanie człowieka 
w społeczeństwie. Wówczas kultury nie sprowadza 
się jedynie do nauki, sztuki czy religii, lecz analizuje 
całokształt ludzkich wytworów i możliwości działania 
(Hańderek, 2015). 

Kultura a organizacja
Jako pierwszy słowem „kultura” (łac. cultura) 

posłużył się Cyceron, utożsamiając ją z czynieniem 
starań, otaczaniem czegoś troską, z oddaniem, z mi-
łością, przenosząc to określenie wprost z rolnictwa, 
uznając, że: „bez tej cywilizującej >>uprawy<< – bez 
kultywowania  – i  pola, i  umysły pozostałyby liche 
i jałowe, niezależnie od swoich naturalnych możli-
wości” (Kiełbasa, 2015). Jedną z pierwszych definicji 
kultury znaleźć można w opracowaniu J.G. Herdera, 
pochodzącym z XVIII wieku, w którym badacz uznaje, 

że kulturą jest wypracowany przez jakąś zbiorowość 
(np. lud, naród) sposób życia; jednocześnie wskazał, 
że nie ma nic bardziej nieokreślonego niż to właśnie 
pojęcie (Dziamski, 2010). 

Kultura, jako pojęcie w odniesieniu do przedsię-
biorstwa, pojawiła się w 1951 roku, w opracowaniu au-
torstwa E. Jacquesa pt. „The Changing Culture of a Fac-
tory”, który opisuje ją jako zwyczajowy i tradycyjny 
sposób myślenia i działania, podzielany w mniejszym 
lub większym stopniu przez wszystkich członków, 
a którego nowi członkowie muszą się nauczyć i przy-
najmniej częściowo zaakceptować, aby sami mogli być 
zaakceptowani w firmie (Hinshelwood, 2010). Klasyk 
zarządzania G. Hofstede podkreśla, że zjawisko kultury 
organizacyjnej jest przede wszystkim kolektywnym 
fenomenem podzielanym przez ludzi, którzy żyją lub 
żyli razem w tej samej zbiorowości społecznej. Jest 
zaprogramowanym sposobem myślenia mającym swe 
odbicie w zachowaniu się członków danej zbiorowości, 
co – zdaniem autora – stanowi podstawę odróżnienia 
jednych zbiorowości od innych (Hofstede, 2000). Inny 
znany badacz E.H. Schein, kulturę organizacyjną 
postrzega jako wzór podzielanych, podstawowych za-
łożeń, wyuczonych przez grupę w toku rozwiązywania 
problemów jej zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej 
integracji, działających wystarczająco dobrze, aby 
uważano je za wartościowe, a przeto wpajane nowym 
członkom jako właściwy sposób postrzegania, myśle-
nia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów 
(Schein, 1986). 

Kultura bezpieczeństwa bywa określana jako 
stopień, w  jakim dana jednostka i  poszczególne 
grupy zobowiążą się do osobistej odpowiedzialno-
ści za bezpieczeństwo i będą działać na jego rzecz 
poprzez odpowiednie zachowania i komunikowanie 
problemów dotyczących tego zjawiska (Weigmann 
i inni, 2007). 

Definiowanie kultury bezpieczeństwa żywności
Na przestrzeni lat różne definicje i ujęcia kultury 

bezpieczeństwa o charakterze ogólnym przyczyniły 
się do ukształtowania specyficznych definicji kul-
tury bezpieczeństwa. W pierwszym rzędzie była to 
kultura bezpieczeństwa pacjenta, zaś pionierskie 
prace naukowe na ten temat pojawiły się w połowie 
lat 90. XX wieku. To właśnie doświadczenia i  wy-
pracowane praktyki w  opiece zdrowotnej skłoniły 

Troska o kulturę bezpieczeństwa żywności 
wynika przede wszystkim z faktu, że jej 
brak lub niewłaściwy poziom wpływają na 
pojawienie się szkody dla konsumenta, 
mogącej wpłynąć na utratę jego zdrowia lub 
życia
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RYS. 1
Nowy kierunek 

troski 
o bezpieczeństwo 
żywności, od Food 
Safety 1.0 do Food 

Safety 2.0 

(źródło: 
Wiśniewska, 

Wyrwa, 2022)

badaczy zajmujących się bezpieczeństwem żywności 
do wprowadzenia zjawiska kultury bezpieczeństwa 
na grunt przemysłu spożywczego. Wybitny na-
ukowiec i  praktyk F. Yiannas, aktualnie zastępca 
Komisarza ds. Polityki Żywnościowej i Reagowania 
przy amerykańskiej instytucji rządowej zajmu-
jącej się żywnością i  lekami FDA (Food and Drug 
Administration), w roku 2009 stwierdził, że „ranga 
kultury organizacyjnej, w tym ludzkich zachowań, 
systemu myślenia, jest już bardzo dobrze opisana 
i udokumentowana, jednakże gdy mowa o literatu-
rze naukowej dotyczącej bezpieczeństwa żywności, 
to trudno dostrzec podobne dowody i prace w tym 
zakresie” (Yiannas, 2009). Inny znakomity badacz, 
C.J. Griffith, wieloletni redaktor naczelny prestiżo-
wego czasopisma „British Food Journal”, publikując 
w roku 2010 wyniki badań, jakie prowadził wraz ze 
swoim zespołem, uznał, że kultura bezpieczeństwa 
w wielu przypadkach jest w obszarze łańcucha żyw-
ności niemal zupełnie ignorowana. Badacze dodali, 
iż nie jest także ani doceniana, ani rozumiana przez 
kierownictwo poszczególnych organizacji (Griffith 
i inni, 2010a). 

Z  całą pewnością można uznać, że to właśnie 
m.in. tym postaciom i  ich staraniom można za-
wdzięczać fakt, że zjawisko kultury bezpieczeństwa 
żywności zaczęło być dostrzegane, uznane za ważne 
i potrzebne dla zapewnienia właśnie bezpieczeństwa 
żywności i  jej konsumenta. Pod pojęciem kultury 
bezpieczeństwa żywności (KBŻ) można rozumieć 
agregację panujących, względnie stałych, wyuczo-
nych postaw, wspólnych wartości i  przekonań 
przyczyniających się do zachowania higieny w śro-
dowisku zajmującym się żywnością (Griffith i  inni, 
2010a; Griffith i inni, 2010b). Kultura bezpieczeństwa 
żywności to także to, w jaki sposób i co pracownicy 
myślą o bezpieczeństwie żywności (Yiannas, 2009). 
Będą to również podzielane postawy, wartości oraz 
przekonania wobec bezpieczeństwa produktu żyw-
nościowego, rutynowo demonstrowane w organiza-
cjach zajmujących się produkcją i obróbką żywności 
(Wiśniewska, 2021). 

Food Safety 2.0
Troska o kulturę bezpieczeństwa żywności wyni-

ka przede wszystkim z faktu, że jej brak lub niewła-
ściwy poziom wpływają na pojawienie się szkody dla 
konsumenta, mogącej spowodować utratę jego zdro-
wia lub życia. Zainteresowanie się tym zjawiskiem 
ma obecnie związek z nowym trendem w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, określanym symbolicznie 
jako Food Safety 2.0 (por. rys. 1). Ów trend polega 
na odejściu od wyłącznego koncentrowania się na 
takich metodach i  sposobach zapobiegania pro-
blemom dotyczącym bezpieczeństwa żywności, jak 
audyty, kontrole urzędowe czy certyfikacje. Uznano, 
że kierunek, określany mianem Food Safety 1.0, zbyt-
nio zależy od nacisku z zewnątrz i na motywowaniu 
przez zewnętrzne instytucje i gremia. W przypadku 
Food Safety 2.0 impuls dla wprowadzania do obrotu 
żywności bezpiecznej musi pochodzić od wewnątrz. 
Oznacza to, że każdy pracownik i operator żywności 
powinien mieć przekonanie, że to od niego, od pracy 
na pojedynczym stanowisku, od codziennej postawy, 
świadomości, postępowania i odpowiedzialności oraz 
etyki zawodu zależy bezpieczeństwo konsumenta. 
I nie tylko wtedy, gdy pracownik ów podlega kontroli 
(Wiśniewska, Wyrwa, 2022).

Co stanowią standardy?
Przed ukazaniem się zmian w Kodeksie Żywno-

ściowym, a także w prawie unijnym, znaczenie kultury 
bezpieczeństwa żywności zostało wcześniej uwypu-
klone przez Globalną Inicjatywę na rzecz Bezpieczeń-
stwa Żywności – GFSI (Global Food Safety Initiative). 
Misją tej instytucji jest działanie na rzecz ciągłego 
doskonalenia i harmonizowania standardów zarzą-
dzania jakością i bezpieczeństwem żywności, służące 
poprawie ich wiarygodności i znaczenia w łańcuchu 
dostaw żywności. W roku 2018 GFSI opublikowała wy-
tyczne dotyczące kultury bezpieczeństwa żywności, 
pt. „A Culture of Food Safety”, zaś dwa lata później 
wymogi dotyczące KBŻ zostały włączone do katalogu 
wymagań, jakie winny się znaleźć we wszystkich 
standardach uznanych przez GFSI. KBŻ w ujęciu GFSI 
została zdefiniowana jako wspólne wartości, przeko-
nania i normy, które wpływają na sposób myślenia 
i  zachowania w zakresie bezpieczeństwa żywności 
w obrębie całej organizacji. We wspomnianych wy-
tycznych wskazano także, że „Należy przedstawić 
dowód zaangażowania kierownictwa wyższego szcze-
bla w zakresie ustanowienia, wdrożenia, utrzymania 
i stałego doskonalenia systemu zarządzania bezpie-
czeństwem żywności”. Stąd, dla przykładu, w standar-
dzie BRCGS Global Food Safety Standard (wydanie 8), 
w punkcie 1.1.2 znajduje się następujące wymaganie: 
„Kierownictwo organizacji musi określić i utrzymać 
czytelny plan rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury 
bezpieczeństwa i jakości żywności. Musi on obejmo-
wać: zdefiniowane działania obejmujące wszystkie ob-
szary zakładu, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
produktu, plan działań wskazujący sposób realizacji 

mianem Food Safety 1.0, zbytnio zależy od nacisku z zewnątrz i na motywowaniu przez 
zewnętrzne instytucje i gremia. W przypadku Food Safety 2.0 impuls dla wprowadzania do 
obrotu żywności bezpiecznej musi pochodzić od wewnątrz. Oznacza to, że każdy pracownik i 
operator żywności powinien mieć przekonanie, że to od niego, od pracy na pojedynczym 
stanowisku, od codziennej postawy, świadomości, postępowania i odpowiedzialności oraz 
etyki zawodu zależy bezpieczeństwo konsumenta. I nie tylko wtedy, gdy pracownik ów podlega 
kontroli (Wiśniewska, Wyrwa, 2022). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RYS. 1 Nowy kierunek troski o bezpieczeństwo żywności, od Food Safety 1.0 do Food Safety 
2.0 (źródło: Wiśniewska, Wyrwa, 2022) 
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i mierzenia działań oraz planowane ramy czasowe, 
przegląd skuteczności zakończonych działań”. W ko-
lejnym standardzie, zatwierdzonym przez GFSI, w IFS 
Food (wydanie 7), w punkcie 1.1.1, treść dotycząca KBŻ 
brzmi następująco: „Kierownictwo wyższego szczebla 
powinno opracować, wdrożyć i utrzymywać politykę 
organizacji, która powinny obejmować co najmniej: 
bezpieczeństwo i  jakość produktu, orientację na 
klienta, kulturę bezpieczeństwa żywności. Polityka 
organizacji powinna być zakomunikowana wszystkim 
pracownikom i winna obejmować cele szczegółowe 
dla odpowiednich działów”. Co ważne, wspomniane 
wytyczne GFSI, w załączonym do nich aneksie, odsy-
łają także do konkretnych punktów normy ISO 22000 
(Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. 
Wymagania dla każdej organizacji należącej do łań-
cucha żywnościowego, wydanie polskie z roku 2018), 
wskazując, które z  jej wymagań mogą stanowić dla 
organizacji podstawę dla skutecznego wdrożenia 
kultury bezpieczeństwa żywności. 

Składowe kultury bezpieczeństwa żywności 
i metody jej pomiaru

Należy podkreślić, że ani prawo, ani żaden ze 
wskazanych standardów nie wskazują, co składa się 
na kulturę bezpieczeństwa żywności. Tym bardziej 
nie podpowiadają, w jaki sposób dokonać oceny tego, 
czy jest w organizacji wdrożona. Z pomocą przycho-
dzą tu różne i liczne opracowania naukowe dotyczące 
tej kwestii. Od lat bowiem różni badacze zastanawiają 
się nad zbiorem elementów tworzących KBŻ. Jednym 
z pierwszych był wspomniany już Ch. Griffith, który 
wraz ze swoim zespołem uznał, że będą to (Griffith 
i inni, 2010a):
• systemy zarządzania służące zapewnieniu bezpie-

czeństwa żywności, 
• styl zarządzania i procesy, 
• przywództwo, 
• komunikacja dotycząca bezpieczeństwa żywności, 
• zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa żywności, 

czyli pożądane, bieżące postawy poszczególnych 
pracowników i kierowników, 

• otoczenie, rozumiane jako kontekst organizacji, 
• świadomość ryzyka. 

Wedle wytycznych GFSI, owymi składowymi 
są natomiast: komunikacja, szkolenia, informacje 
zwrotne od pracowników i pomiar funkcjonowania 
działań związanych z  bezpieczeństwem żywności” 
(A Culture of Food Safety, 2018). 

W roku 2021 ukazało się obszerne opracowanie 
autorstwa L. M. Zanin, E. Stedefeldt oraz P.A. Lun-
ning  (2021), w którym, po gruntownym przeglądzie 
literatury przedmiotu dotyczącej KBŻ, wyodrębniono 
następujące składowe KBŻ: 
• ludzie, 
• zaangażowanie, 
• przywództwo, 
• system zarządzania bezpieczeństwem żywności, 

• ukierunkowanie na ryzyko, 
• środowisko pracy, 
• komunikacja, 
• polityka i strategia, 
• zdolność adaptacyjna.

To właśnie znajomość elementów składających 
się na KBŻ stanowi podstawę jej pomiaru, pozwa-
lającego wnioskować o  tym, czy jest ona dojrzała, 
czy nie. Poprzez dojrzałość kultury bezpieczeństwa 
można rozumieć stopień, w  jakim przyczynia się 
ona do osiągnięcia i utrzymania określonego stanu 
bezpieczeństwa żywności (Wiśniewska, 2021).

Analizując różne metody pomiaru kultury 
bezpieczeństwa żywności, które stopniowo są pre-
zentowane przez poszczególne gremia z  obszaru 
praktyki, a także przez naukowców, można dokonać 
ich klasyfikacji na: podejścia deskryptywne (jako-

K U LT U R A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  Ż Y W N O Ś C I 
–  P O D E J Ś C I E  J A K O Ś C I O W E

Przykładem podejścia jakościowego jest propozycja FSA 
(Food Standards Agency) z Wielkiej Brytanii, w ramach 
której KBŻ ocenia się wg następujących poziomów:
1. Amoralni kalkulujący (ang. amoral calculators) 

– organizacje, które celowo, z pełną premedytacją naruszają 
istniejące przepisy prawa żywnościowego, kodeksy 
postępowania, kwestionując i ignorując zagrożenia dla 
konsumenta. Wśród nich mogą znaleźć się ci, którzy 
stosują nieuczciwe praktyki, zafałszowania, szantaż wobec 
konkurencji, z terroryzmem żywnościowym włącznie.

2. Broniący pozycji (ang. defenders) – organizacje, które nie 
podejmują żadnej inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa 
żywności, oprócz tych wymaganych prawem; oczekują 
na zalecenia urzędów, na pojawienie się wytycznych; 
są to podmioty, w których obserwuje się niskie 
zaangażowanie pracowników, kierownictwa, niski poziom 
wiedzy, słabą świadomość ryzyka, brak szkoleń.

3. Wątpiący (ang. doubters) – przedsiębiorstwa, w których 
obok procedur z zakresu dobrych praktyk obserwuje się 
jednak zwątpienie dotyczące powagi ryzyka zagrożenia 
bezpieczeństwa żywności, pewien cynizm i nonszalancję 
wobec promowania innych niż wymagania prawne praktyk 
z zakresu doskonalenia bezpieczeństwa produktu. 

4. Proaktywnie, zgodnie z wymaganiami (ang. proactive 
compliers) – organizacje, w których docenia się 
powagę ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa żywności, 
rozumie się i zachęca aktywnie przede wszystkim do 
przestrzegania wymagań prawa żywnościowego.

5. Liderzy (ang. leaders) – podmioty, w których obserwuje 
się, że bezpieczeństwo i higiena żywności są zasadniczą 
kwestią prowadzenia biznesu i osiągania zysku, gdzie dba 
się o dobrą reputację produktu i danej organizacji, gdzie 
istnieje widoczne przywództwo na rzecz promowania 
bezpieczeństwa żywności we wszystkich obszarach 
zagrożeń, tak przypadkowych, jak celowych.
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ściowe  – patrz ramka), podejścia ilościowe oraz 
podejścia mieszane.

Podejścia ilościowe pozwalają określić w sposób 
wymierny poziom KBŻ. Są to z  reguły narzędzia 
wyposażone w skalę Likerta (np. 1, 2, 3, 4, 5), oparte 
o kwestionariusze oceny, zaopatrzone w zbiór stwier-
dzeń, często podzielonych na kategorie, podporząd-
kowane określonym wymiarom KBŻ. W literaturze 
przedmiotu istnieje już bardzo wiele przykładów 
o różnych zastosowaniach praktycznych. Zostały one 
szeroko opisane w rodzimej literaturze przedmiotu 
(Wiśniewska, 2021)1.

Mieszany model pomiaru kultury bezpieczeństwa 
żywności został zaprezentowany m.in. w pracy au-
torstwa L. M. Zanin, P. A. Luning, D. T. da Cunha oraz E. 
Stedefeldt (2021). Do zbadania kultury wykorzystano 
dwa kwestionariusze badawcze – jeden zaprojekto-
wany dla kierownictwa, drugi – dla pracowników, ale 
dodatkowo posłużono się obserwacją uczestniczącą, 
wywiadami z  pracownikami czy wynikami analizy 
laboratoryjnej. Badacze dodają, że przyjęte metody 
oceny KBŻ powinny być zawsze wspomagane bie-
żącą obserwacją postaw, działań i  zaangażowania 
pracowników w miejscu ich pracy, jak również zwy-
czajowymi audytami wewnętrznymi, wynikającymi 
z wymogów określonych norm czy standardów, np. 
ISO 22000 czy BRCGS. To sprawia, że wynik oceny 
KBŻ jest bardziej miarodajny.

T E M A T  N U M E R U :  B E Z P I E C Z N Y  P R O D U K T

***
Kulturę bezpieczeństwa żywności kształtują nie 

tylko wypracowane procedury i zasady postępowania 
(czyli to, co i jak pracownicy robią), ale również osobiste, 
odpowiedzialne nastawienie wewnętrzne, ulokowane 
w świadomości i  rozumieniu potrzeby zachowania 
bezpieczeństwa poszczególnych członków organizacji 
(czyli to, co i jak myślą). KBŻ nie jest zjawiskiem, które 
można osiągnąć z dnia na dzień, ponieważ bazuje na 
wartościach i założeniach, jakie często wypracowuje 
się latami. Kształtowanie KBŻ nie powinno być wa-
runkowane jej ulokowaniem w  wymogach danych 
standardów, których spełnienie, jak powszechnie 
wiadomo, jest swoistym „biletem wstępu” dla produktu 
na półki większości sieci handlowych. KBŻ budowana 
na zasadzie nakazu prawnego nigdy nie będzie praw-
dziwą kulturą. Jej trwałe ulokowanie w świadomości 
personelu wymaga odpowiedniego klimatu organiza-
cyjnego, stałego przykładu i zaangażowania ze strony 
przełożonych, współpracy oraz nieustannej motywacji, 
opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Wymaga 
także wewnętrznego przekonania, że bezpieczeństwo 
żywności jest priorytetem oraz że rodzi się w człowieku 
i od człowieka bezpośrednio zależy.

Przypis
1 Wiśniewska, 2021

Literatura dostępna w redakcji
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DETRONIZUJĄC 
MLEKO

W ciągu ostatnich kilku lat wzrósł 
popyt na białko pochodzenia 
roślinnego zarówno z powodu 
nietolerancji mleka krowiego, jak 
i zmian w preferencjach 
żywieniowych. W obliczu nowych 
wyzwań przemysł spożywczy 
potrzebuje alternatywnych rozwiązań.

dr inż. Marta Stachnik 
Politechnika Koszalińska

Ze względu na wysoką wartość odżywczą, dla 
wielu osób mleko krowie stanowi podstawę 
diety. Zawiera ono prawie wszystkie składniki 

odżywcze, których potrzebuje ludzki organizm. Mleko 
jest spożywane pod kilkoma postaciami: jako napój, 
zupa, dodatek do kawy, herbaty lub smoothie. Ponadto 
wytwarza się z niego wiele produktów spożywczych, 
jak: lody, jogurty, sery, masło, ciasta, desery i  inne. 
Jednak m.in. ze względu na nietolerancję laktozy, aler-
gię, ograniczenia dietetyczne i potencjalne zagrożenia 
dla zdrowia niektórzy decydują się wykluczyć nabiał. 
Roślinne substytuty białka (RSB) stały się zatem po-
pularną alternatywą, aby zaspokoić powstały popyt. 
Oprócz tego łańcuch produkcyjny napojów roślin-
nych jest przyjazny dla środowiska i przyczynia się 
do mniejszej emisji dwutlenku węgla w porównaniu 
z produktami mlecznymi. 

Konsumenci kupują żywność z  kategorii RSB 
z  uwagi na korzystny wpływ na zdrowie i  dobre 
samopoczucie (Monitor, 2005; Mintel Group Ltd., 
2016). Skąd rosnące zainteresowanie RSB? Rośliny 
są doskonałym źródłem składników odżywczych, 
takich jak witaminy, błonnik pokarmowy, przeciwu-
tleniacze i flawonoidy, które wykazują właściwości 
odżywcze i  prozdrowotne (Lindström i  in., 2015). 
Dodatkowo indeks glikemiczny RSB jest umiarkowa-
ny, a jego wartości wahają się od 47 do 64. Jednakże 
głównym minusem większości tych produktów jest 

niska zawartość białka. 
Połowa próbek przeanalizowa-
nych przez Jeske i in. (2016) zawierała mniej niż 0,5% 
białka, a tylko próbki na bazie soi osiągnęły wartości 
porównywalne z mlekiem krowim (3,7%). Nawet jeśli 
w przypadku większości populacji mamy do czynie-
nia z nadmiernym spożyciem białka (Ranganathan 
i in., 2016), to nieodpowiednie stosowanie RSB w die-
cie np. niemowląt może prowadzić do poważnego 
niedożywienia (Le Louer i in. 2014). Poza niską ilością 
białka, również jakość białek pochodzenia roślinnego 
może być gorsza w  porównaniu z  białkami mleka 
krowiego (Freitas, 2012). 

Należy pamiętać, że ważne jest nie tylko to, ile 
substancji odżywczych, witamin i minerałów dostar-
cza dieta, ale także ich biodostępność. Niektóre rośli-
ny mogą zawierać związki takie jak fityniany i inhibi-
tory trypsyny, które zmniejszają biodostępność tych 
składników. Fermentacja, kiełkowanie, stosowanie 
środków chelatujących, egzogennej fitazy (Savelkoul 
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i in., 1992; Kumar i in., 2010; Buddrick i in, 2014) lub 
przeprowadzenie obróbki cieplnej (Friedman, 1996) 
zmniejsza negatywne oddziaływanie związków an-
tyodżywczych.

Produkty na bazie białek pochodzenia roślinnego 
przede wszystkim zaspokajają rosnące zapotrzebo-
wanie na tzw. zdrową żywność oraz są ważną częścią 
diety wegetariańskiej i wegańskiej (Corbo i in., 2014). 
Mimo że nie zawierają one laktozy i  białek mleka 
krowiego, to wiele tych produktów bazuje na soi 
i orzeszkach ziemnych, które również są alergenami. 
Unikanie związków uczulających stanowi codzien-
ność dla wielu osób, szczególnie że 14% cierpiących 
na alergię na mleko krowie reaguje również na soję. 
Ponadto coraz więcej konsumentów świadomie 
poszukuje produktów bezglutenowych, bezorzecho-
wych itp. Należy zatem rozszerzyć pulę dostępnych 
białek roślinnych, by móc objąć jak największą liczbę 
konsumentów (Sarah Theodore, 2015). 

Nie takie wcale nowe
Napoje roślinne i produkty pochodne były spo-

żywane już we wczesnych cywilizacjach na całym 
świecie. Większość z nich jest jednak dostępna tylko 
na lokalnym rynku lub przygotowywana tradycyjnie 
w domu, na bardzo małą skalę, w celu zaspokojenia 
potrzeb rodziny lub małej społeczności (Blandino 
i  in., 2003). Produkty spożywcze na bazie soi sta-
nowią podstawę tradycyjnej diety azjatyckiej. Z Azji 
pochodzi także wiele różnych napojów na bazie ryżu, 
np. Sikhye z Korei (przygotowywany z gotowanego 
ryżu, ekstraktu słodowego i  cukru) lub Amazake 
z Japonii – słodki, niskoalkoholowy lub bezalkoho-
lowy fermentowany napój ryżowy. Z  kolei Atole to 
meksykański napój, tradycyjnie przygotowywany 
z kukurydzy, a Chicha jest terminem określającym 
wszelkie fermentowane lub niesfermentowane 
napoje spożywane w  Andach na bazie wielu róż-
nych ziaren i  owoców. Bushera to fermentowany 
napój z  sorgo lub prosa pochodzący z  Ugandy. 
Boza – fermentowany napój z pszenicy, żyta, prosa 
lub kukurydzy, pochodzący z Bułgarii, Albanii, Tur-
cji i Rumunii (Blandino i in., 2003). Horchata, czyli 
„mleko z orzechów tygrysich”, to niesfermentowany 
napój o mlecznym wyglądzie pochodzący z Hiszpanii 
(Cortés i in, 2005). 

W 2015 roku na rynku europejskim dostępnych 
było ponad 130 wariantów różnych produktów na 
bazie białek roślinnych, a  ich wartość wyniosła 

1,5 mld dolarów amerykańskich (Mintel Group Ltd., 
2016). O ile tradycyjne napoje mogą być wytwarzane 
na wiele różnych sposobów, to ogólny zarys nowo-
czesnego procesu produkcji na skalę przemysłową 
pozostaje zasadniczo taki sam: materiał roślinny jest 
namaczany i mielony na mokro lub mielony na sucho, 
a następnie ekstrahowany w wodzie. Ze względu na 
obecność dużych nierozpuszczalnych cząstek, pro-
dukt może mieć kredowy posmak w ustach, zatem 
często zawiesina jest filtrowana, dekantowana lub 
homogenizowana. Następnie, w zależności od pożą-
danego produktu, dodawane są inne składniki, takie 
jak olej, aromaty, cukier i stabilizator. 

Kwestia gustu
Właściwości sensoryczne żywności i  napojów 

pochodzenia roślinnego stanowią znaczącą barierę 
dla ich akceptacji. W  ostatnim przeglądzie doty-
czącym alternatyw mięsnych Fiorentini i in. (2020) 
odnotowali, że usunięcie niepożądanych aromatów 
pochodzących z utleniania nienasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz odtworzenie wyjątkowej tek-
stury, smaku i soczystości tradycyjnych produktów 
mięsnych nadal stanowi znaczące wyzwanie dla 
producentów żywności. To samo dotyczy także napoi 
roślinnych, u których obecność zbyt dużych cząstek 
powodują uczucie ziarnistości w ustach, co znacząco 
zmniejsza akceptowalność (McClements, 2020). 

Szczególnie duże wyzwanie występuje w przypad-
ku produktów, które mają bezpośredni odpowiednik 
zwierzęcy (np. mleko, ser, jogurt, mięso mielone). 
Konsumenci mają ugruntowane oczekiwania sen-
soryczne (wygląd, zapach, smak, tekstura), często 
niespełnione przez produkty pochodzenia roślinnego 
(Hoek i  in., 2011; Aschemann-Witzel i  in., 2019). Na 
przykład porównanie akceptacji mleka krowiego 
bez laktozy i mleka sojowego wśród amerykańskich 
dorosłych i  dzieci wykazało, że mleko krowie bez 
laktozy było wyraźnie preferowane w  porównaniu 
z mlekiem sojowym (Palacios i in., 2010). Negatywne 
doświadczenia i  niekorzystne porównania z  odpo-
wiednikami zwierzęcymi znacząco obniżają zain-
teresowanie wielu konsumentów tymi produktami 
(Haas, i in., 2019). 

Konsumenci oczekują, że żywność pochodze-
nia roślinnego, która zastępuje tą pochodzenia 
zwierzęcego, będzie do niej podobna. Mimo że 
warto byłoby docenić smak składników roślinnych, 
nowość produktu może wywoływać uprzedzenia. 
Konsumenci spodziewają się, że smak będzie nie-
przyjemny, a czasem nawet zakładają, iż żywność 
jest niebezpieczna (Adise i in., 2015). Neofobia ży-
wieniowa, czyli strach przed spożywaniem niezna-
nych produktów spożywczych, może prowadzić do 
zmniejszenia różnorodności i jakości diety (Knaapi-
la i in., 2015). Badania Haas i in. (2019) wykazały, że 
opinia konsumentów na temat napojów roślinnych 
w  dużym stopniu uzależniona jest od znajomości 
i  częstotliwości spożycia tych produktów. Zatem 
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Nawet jeśli w przypadku większości populacji 
mamy do czynienia z nadmiernym spożyciem 
białka, to nieodpowiednie stosowanie RSB 
w diecie np. niemowląt może prowadzić do 
poważnego niedożywienia
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napój sojowy, dostępny od wielu lat, może być le-
piej akceptowany niż np. napój na bazie grochu. Co 
ciekawe, RSB są często postrzegane jako bardziej 
„kobiece” (Jaeger, 2021).

Kluczową kwestią w radzeniu sobie z tymi pro-
blemami jest reklama takich produktów spożyw-
czych. W ankiecie internetowej 48% respondentów 
stwierdziło, że kupiłoby żywność zawierającą RSB 
ze względu na dobry smak (Mintel Group Ltd., 2016). 
Jednak badania sensoryczne przeprowadzone przez 
Mäkinen i in. (2014), obejmujące mleko krowie bez 
laktozy, produkty sojowe, owsiane, z komosy ryżo-
wej i  ryżowe, wykazały, że oceny hedoniczne były 
najwyższe w przypadku mleka krowiego, a produkt 
na bazie komosy ryżowej określono jako „nielubia-
ny w  stopniu umiarkowanym”. Aż 86% panelistów 
wskazało potrzebę poprawy smaku, 73% spożywałoby 
ich więcej, gdyby produkty te miały udowodnione 
korzyści zdrowotne, a dla 43% dowód przyjazności dla 
środowiska został uznany za pozytywny argument. 

Szerokie pole do popisu
Konsumenci oczekują tradycyjnych doznań, 

spożywając roślinne zamienniki nabiału, jednak to 
hasło „nowość na rynku” przykuwa uwagę. Potrzeby 
żywieniowe przekształcają się z konieczności prze-
trwania i zaspokajania głodu w możliwość wykorzy-
stania żywności do promowania zdrowia i ogólnego 
dobrego samopoczucia (Granato i in., 2010). Rynek, 
a co za tym idzie również zainteresowania badawcze, 
zmieniają się i szybko rozwijają. 

Alves i in. (2021) opracowali wegański kefir wodny 
na bazie ekstraktu z orzecha kokosowego z dodat-
kiem inuliny. Zwiększyła ona lepkość i miała istotny 
wpływ na wzrost ziaren kefirowych, wydajność na-
poju fermentowanego i jego kwasowość. Jeśli chodzi 
o skład odżywczy, to produkt ten charakteryzował 
się niską zawartością kalorii i białka przy wysokim 
poziomie lipidów. Opracowany napój może okazać się 
ciekawą alternatywą dla osób nietolerujących lakto-
zy, alergików i wegan. Także Cui i in. (2013) stworzyli 
napój fermentowany ziarnami kefiru, tym razem na 
bazie ekstraktu orzechowego. 

Wang i  in. (2018) opracowali napój roślinny 
z ciecierzycy garbanzo. W porównaniu z odpowied-
nikiem sojowym, zawierał on mniej białka, tłuszczu 
i  cukru, ze względu na większą zawartość skrobi. 
Fermentowalność napoju z  ciecierzycy była zado-
walająca, niemniej synereza okazała się znacznie 
wyższa niż w przypadku soi. Przyczyn dopatrywano 
się w słabszej sieci białek w fermentowanym napoju 
oraz retrogradacji skrobi podczas przechowywania, 
co spowodowało wydalenie serwatki. Analiza senso-
ryczna wykazała, że świeży napój z ciecierzycy był 
tak samo akceptowalny jak napój sojowy, natomiast 
fermentowany uzyskał niższe oceny. 

Costa i  in. (2021) opracowali nowy napój ko-
kosowy, dodając bioaktywny ekstrakt z  winogron 
zamknięty w cząsteczkach polimerowych alginianu 
lub chitozanu. Ocena wody kokosowej po trawieniu 
w przewodzie pokarmowym pod względem oddziały-
wania na mikroorganizmy wykazała, że fortyfikacja 
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zmniejszyła tempo wzrostu patogenów w porówna-
niu z wodą niefortyfikowaną oraz promowała wzrost 
różnych szczepów Bifidobakterium i Lactobacillus. 
Analiza sensoryczna pozwoliła stwierdzić, że włą-
czenie mikrokapsułek nie spowodowało istotnych 
różnic w większości ocenianych cech, w tym aromatu 
i smaku. 

Silva i in. (2021) wyprodukowali kombuchę z eks-
traktami z Malvaviscus arboreus i Camellia sinensis. 
Wyniki badań wykazały wzrost całkowitej zawar-
tości fenoli w kombuchy z dodatkiem Malvaviscus 
arboreus o 145% w porównaniu do próby kontrolnej. 
Kombucha z  zieloną herbatą wykazała aktywność 
przeciwgrzybiczą wobec patogennego grzyba Para-
coccidioides brasiliensis. Badania te są ciekawym 
wstępem do zastosowania niekonwencjonalnych 
roślin jadalnych jako substratu do fermentacji 
kombuchy. 

Jak zapewnić bezpieczeństwo i jakość
Producenci roślinnych substytutów mleka muszą 

zapewnić bezpieczeństwo i jakość swoich produktów. 
Pasteryzacja jest powszechnie stosowana w  celu 
wydłużenia okresu trwałości żywności i  napojów 
poprzez zmniejszenie liczby mikroorganizmów 
chorobotwórczych oraz inaktywację endogennych 
enzymów. Zastosowanie wysokich temperatur może 
niekorzystnie wpływać na fizyczne, chemiczne, 
sensoryczne i  odżywcze właściwości produktów 
spożywczych. Rozwijane są zatem nowe technologie 
przetwarzania oparte na procesach nietermicznych 
lub łagodnych procesach termicznych, które mają za-
stąpić konwencjonalną obróbkę termiczną. Procesy 
te mogą zapewnić unieszkodliwienie mikroorgani-
zmów i  enzymów bez powodowania nadmiernych 
zmian w cechach jakościowych żywności.

Zastosowanie ultradźwięków o  wysokiej inten-
sywności (100 kHz-1 MHz) w przetwarzaniu napojów 
roślinnych pozwala na inaktywację endogennych en-
zymów i mikroorganizmów chorobotwórczych przy 
jedynie małych stratach składników odżywczych. 
Poza tym zabiegi ultradźwiękowe mogą zapewnić 
także modyfikacje właściwości reologicznych żywno-
ści (Maghsoudlou i in., 2016). Ta technologia opiera 
swoją skuteczność na zasadzie kawitacji akustycznej, 
czyli zjawiska fizycznego, w którym energia dźwię-
kowa rozchodzi się w  ośrodku ciekłym w  wyniku 
kompresji i refrakcji. Naprężenia ścinające wpływają 
na wzrost energii cieplnej, dynamiczne mieszanie 
i turbulencję w ośrodku. Efekty te powodują zmniej-
szenie rozmiaru koloidalnej pektyny i  wynikające 
z tego zmiany właściwości reologicznych produktu (Li 

i in., 2021). Ponadto ultradźwięki charakteryzują się 
wyższą efektywnością energetyczną niż konwencjo-
nalne metody obróbki cieplnej, w związku z krótkim 
czasem obróbki. 

Obróbka wysokociśnieniowa
Obróbka wysokociśnieniowa to technologia nie-

termiczna, w której stosuje się ciśnienie o wartości 
od 100 do 1000 MPa. Podstawową wadą tej metody 
w  porównaniu z  konwencjonalną obróbką cieplną 
jest to, że przeprowadza się ją w partiach. Jednakże 
ma ona także kilka zalet w porównaniu z pasteryza-
cją. Główna przewaga wiąże się z minimalnym wpły-
wem na cechy sensoryczne i  odżywcze produktu. 
Obróbka wysokociśnieniowa nie przyczynia się do 
degradacji wiązań kowalencyjnych białek, witamin, 
przeciwutleniaczy i związków lotnych w produktach. 
Ponadto obróbka ta zmniejsza zanieczyszczenie 
drobnoustrojami, inaktywuje enzymy endogenne 
oraz modyfikuje lepkość produktu (Stinco i in., 2019; 
Szczepańska i  in., 2020). Obróbka napojów roślin-
nych pod wysokim ciśnieniem sprzyja zmniejszeniu 
rozmiaru ich cząstek koloidalnych, zwiększając 
w ten sposób ich homogeniczność i stabilność (Co-
dina-Torrella i in., 2017). Jednak bardzo wysokie ci-
śnienie może również powodować ściskanie cząstek 
makroskopowych, dlatego w przetwórstwie napojów 
roślinnych powszechnie stosuje się ciśnienia niższe 
niż 400 MPa, aby uniknąć agregacji cząstek w pro-
dukcie (Aydar i in., 2020).

Ogrzewanie mikrofalowe
Kolejną techniką o wysokiej skuteczności w wy-

dłużaniu okresu trwałości produktu jest ogrzewanie 
mikrofalowe. Zasada działania mikrofal opiera się 
na promieniowaniu elektromagnetycznym o  czę-
stotliwości od 103 do 104 MHz, które oddziałuje na 
dipole cząsteczek wody obecnych w  produkcie. 
Promieniowanie to powoduje wzrost tarcia między-
cząsteczkowego w układzie w wyniku działania sił 
przyciągania i  odpychania dipoli cząsteczek wody, 
uwalniając ciepło. Oprócz działania mikrobójczego, 
obróbka mikrofalowa inaktywuje również enzymy, 
modyfikując strukturę ich białek (Dong i in., 2021). 
Przy zastosowaniu tej metody napoje roślinne są 
podgrzewanie w  sposób jednolity i  objętościowy 
w krótkim czasie przetwarzania. Ponadto częstotli-
wość mikrofal jest niewystarczająca do rozerwania 
wiązań molekularnych węglowodanów, białek, 
lipidów i witamin w produkcie. Jest to więc meto-
da niejonizująca i  niereagująca chemicznie, która 
zachowuje właściwości organoleptyczne produktu. 

Pulsujące pole elektryczne
Technologia pulsacyjnego pola elektrycznego jest 

szeroko stosowana do inaktywacji mikroorganizmów 
i enzymów w produktach płynnych. Wykorzystuje się 
tu niskie temperatury od 30 do 40°C, które pozwalają 
uniknąć degradacji termicznej żywności (El Kantar 
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ai in., 2018; Wibowo i in., 2019). Produkt poddawany jest działaniu prą-
du elektrycznego o wysokim natężeniu w czasie krótszym niż 1 min. 
Zastosowanie tego nietermicznego sposobu przetwarzania sprzyja 
zmniejszeniu liczby mikroorganizmów w produkcji, jednak nie inak-
tywuje przetrwalników. Dodatek kwasów organicznych, zwiększenie 
aktywności wodnej, dodatek nizyny oraz zmiana pH mogą wspomagać 
przetwarzanie pulsującym polem elektrycznym w celu inaktywacji spor 
bakterii (Soni i in., 2020). 

Promieniowanie ultrafioletowe
Promieniowanie ultrafioletowe (UV) wyróżnia się jako niekonwen-

cjonalna metoda stabilizacji napojów pochodzenia roślinnego. Promie-
niowanie UV-C (od 250 do 260 nm) powoduje przerwanie lub mutację 
kwasu dezoksyrybonukleinowego mikroorganizmów, zmieniając jego 
strukturę morfologiczną i funkcjonowanie (Atilgan i in., 2021). Oprócz 
inaktywacji mikrobiologicznej, promieniowanie UV oddziałuje również 
na enzymy poprzez fotochemiczne zmiany w  białkach (Bandla i  in., 
2012). Metoda ta powoduje ponadto minimalne zmiany właściwości 
sensorycznych i odżywczych produktów. W procesie stosuje się niską 
temperaturę, a promieniowanie nie powoduje degradacji termicznej 
termowrażliwych składników żywności. 

Proces ten jest skuteczny tylko w przypadku mediów płynnych. Moc 
penetracyjna promieniowania ultrafioletowego jest niewielka, dlatego 
do obróbki produktów mętnych stosuje się wyższe dawki promienio-
wania, te mogą jednak powodować fotoutlenianie związków zawartych 
w produktach. Jednym ze sposobów zmniejszenia dawki promieniowa-
nia jest zastosowanie turbulencji w ośrodku (Bandla i in., 2012).

Ogrzewanie omowe
Ogrzewanie omowe jest nową, niekonwencjonalną technologią 

termiczną stosowaną w przetwórstwie pakowanych i niepakowanych 
napojów roślinnych. W tym procesie do matrycy żywnościowej przykła-
da się prąd elektryczny o częstotliwości 50-60 Hz. Energia elektryczna 
przyłożona do układu jest transportowana przez ośrodek oporowo, co 
sprzyja reorganizacji jonów i zwiększa stopień pobudzenia cząsteczek. 
W ten sposób pobudzenie cząsteczek powoduje uwalnianie ciepła (Sa-
xena i in., 2017; Wattanayon i in., 2021). Wzrost temperatury ośrodka 
w wyniku równomiernego ogrzewania zmniejsza ilość drobnoustrojów 
patogennych oraz usuwa metaliczne grupy prostetyczne z metaloen-
zymów, prowadząc do ich denaturacji. Nie powoduje również mecha-
nicznego uszkodzenia produktu (Atuonwu i in., 2020). Urządzenia do 
ogrzewania omowego są łatwe w obsłudze, mają niskie koszty konser-
wacji, a jednocześnie zapewniają szybsze ogrzewanie fazy stałej i ciekłej, 
jednak koszt wdrożenia tego sprzętu na skalę przemysłową jest wysoki, 
co wymaga dużych nakładów początkowych. Ponadto, obróbka może 
prowadzić do przegrzania produktu, co sprzyja agregacji białek, zmia-
nom sensorycznym i odżywczym napojów roślinnych (Lu i in., 2015 ).

***
Rynek roślinnych substytutów białka krowiego rozwija się w szyb-

kim tempie, a zapotrzebowanie na nie jest coraz większe. Jakość odżyw-
cza i sensoryczna musi być w centrum uwagi producentów żywności, 
aby sprostać oczekiwaniom konsumentów. Jak zawsze konieczne są 
dalsze badania nad właściwościami funkcjonalnymi, stabilnością 
i akceptacją sensoryczną, przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów 
produkcji i wpływu na środowisko.

Literatura dostępna w redakcji



Przepisy prawne już na poziomie unijnym dopusz-
czają, że żywność może być niebezpieczna, jeżeli 
uważa się, iż jest szkodliwa dla zdrowia lub nie 

nadaje się do spożycia przez ludzi (art. 14 ust. 2 rozpo-
rządzenia 178/2002). W tym samym akcie prawnym, 
art. 3 ust. 1 rozporządzenia 178/2002 czytamy: „Poda-
wanie informacji na temat żywności służy wysokiemu 
poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumen-

Oznakowanie produktu spożywczego jest czymś, co jako konsumenci 
przyjmujemy za pewnik. Dane na etykietach są niejako gwarancją tego, że wyrób 
jest dokładnie taki, jak informuje etykieta oraz tak pożywny, jak zostało to 
wskazane. Etykieta pełni funkcję „pośrednika” między producentem 
a konsumentem. Czy biorąc pod uwagę powyższe cele danych na etykiecie 
można założyć, że produkt źle oznakowany może stać się niebezpieczny?

Joanna Rembecka 
Tak, czytam etykiety

PRODUKT ŹLE OZNAKOWANY 
PRODUKTEM NIEBEZPIECZNYM?

tów poprzez zapewnienie konsumentom finalnym 
podstaw do dokonywania świadomych wyborów oraz 
bezpiecznego stosowania żywności, ze szczególnym 
uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych, ekono-
micznych, środowiskowych, społecznych i etycznych”. 
To zagadnienie znajduje odzwierciedlenie także w art. 
7 rozporządzenia 1169/2011 dotyczącym rzetelnego 
informowania. Prawidłowe oznakowanie produktu 
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stanowi więc, obok zapewnienia bezpieczeństwa mi-
krobiologicznego i fizykochemicznego, najważniejszy 
aspekt definiujący produkt jako „bezpieczny”.

Zagadnienie prawidłowego oznakowania pro-
duktu w  kontekście jego bezpieczeństwa dotyczy 
nie tylko konsumentów będących alergikami, osób 
z nietolerancją danego składnika pokarmowego czy 
chorych. Na etykietach, w  zależności od kategorii 
produktu, znajduje się bowiem szereg informacji 
niezwykle istotnych dla ogółu konsumentów, czyli 
każdego z nas – niezależnie od stanu zdrowia.

Każdy zapis wymagany prawem jest ważny. 
Nie bez powodu powstały przecież przepisy, które 
wymagają umieszczenia wymaganego zapisu, czę-
sto w  ściśle określonej formie, na opakowaniu lub 
– w przypadku produktów nieopakowanych – w miej-
scu bezpośrednio dostępnym dla konsumentów. Nie 
wszystkie zapisy jednak pośrednio lub bezpośrednio 
wpływają na bezpieczeństwo produktu spożywczego. 
Przykładowo, jeżeli produkt, co do którego przepisy 
wymagają wskazania kraju pochodzenia, nie zostanie 
oznakowany lub podany zostanie inny kraj pocho-
dzenia niż jest w  rzeczywistości, będziemy mówić 
o  wprowadzeniu konsumenta w  błąd, natomiast 
nadal będzie to produkt bezpieczny. Nie można tego 
jednak powiedzieć o produkcie, który został błędnie 
oznakowany jako „produkt bezglutenowy”. W takim 
przypadku wpływ na zdrowie konsumenta jest 
oczywisty.

Jakie informacje są zatem istotne z punktu wi-
dzenia zdrowia konsumenta i  powinny znaleźć się 
na opakowaniu środka spożywczego:
• oświadczenia zdrowotne i żywieniowe,
• wartości odżywcze – zawartość cukrów (diabety-

cy), soli (osoby z nadciśnieniem tętniczym),
• informacja dla alergików oraz osób z nietolerancją 

poszczególnych składników żywności (zmiana su-
rowca, niezamierzona obecność alergenów – aler-
geny w surowcach i półproduktach oraz pochodzą-
ce z linii produkcyjnej),

• trwałość produktu, warunki przechowywania 
i data zamrożenia;

• instrukcja przygotowania.

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe
Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe podawane 

dobrowolnie na etykiecie wyróżniają produkt spo-
żywczy, ale w przypadkach, w których przepisy prawa 
żywnościowego czynią je obowiązkowymi, pełnią 
przede wszystkim funkcję informacyjną i  bardzo 
ważną w  perspektywie bezpieczeństwa produktu 
spożywczego. Poniżej przykłady takich oświadczeń.

Środki spożywcze zawierające substancje
słodzące

W przypadku środków spożywczych, do produk-
cji których zastosowano substancje słodzące, ich 
obecność należy wskazać bezpośrednio obok nazwy 
prawnej: „zawiera substancję(-e) słodzącą(-e). Do-

datkowo, jeżeli poliole są obecne w  ilości większej 
niż 10%, w  oznakowaniu produktu wymagany jest 
komunikat: „spożycie w nadmiernych ilościach może 
mieć efekt przeczyszczający”.

W  przypadku środków spożywczych zawierają-
cych aspartam lub sól aspartamu czy acesulfamu 
konieczne jest umieszczenie adnotacji: „zawiera 
źródło fenyloalaniny”, w celu poinformowania osób 
chorych na fenyloketonurię.

Środki spożywcze zawierające kwas
glicyryzynowy lub jego sól amonową

Napoje oraz wyroby cukiernicze zawierające 
kwas glicyryzynowy (ze względu na jego dodatek lub 
dodatek lukrecji) mogą, w  zależności od poziomu, 
wymagać oznaczenia: „zawiera lukrecję”. Po tym 
zapisie, w  przypadku wyrobów cukierniczych, na-
leży zamieścić komunikat „chorzy na nadciśnienie 
powinni unikać nadmiernego spożycia”. Oświad-
czenia te muszą znajdować się po liście składników 
lub – w przypadku braku listy – powinny występować 
wraz z nazwą żywności. 

Napoje o wysokiej zawartości kofeiny lub środki 
spożywcze z dodatkiem kofeiny

Napoje o  wysokiej zawartości kofeiny (z  wyjąt-
kiem napojów na bazie kawy, herbaty lub ekstraktu 
kawy lub herbaty, które są przeznaczone do spożycia 
w stanie niezmodyfikowanym lub po przygotowaniu 
do spożycia z postaci skoncentrowanej lub suchej), 
w proporcji przewyższającej 150 mg/l, wymagają za-
warcia ostrzeżenia: „Wysoka zawartość kofeiny; nie 
zaleca się stosowania u małych dzieci, kobiet w ciąży 
i kobiet karmiących piersią”. Na końcu ostrzeżenia 
powinna znaleźć się informacja o zawartości kofeiny, 
wyrażona w miligramach na 100 mililitrów.

W  przypadku środków spożywczych innych niż 
napoje, do których dodano kofeinę w  celu fizjolo-
gicznym, należy zamieścić następujące ostrzeżenie: 
„Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci 
i kobiet w ciąży”. Na końcu ostrzeżenia powinna zna-

J A K  P O W I N N Y  Z O S T A Ć  P R Z E D S T A W I O N E 
O B O W I Ą Z K O W E  I N F O R M A C J E  O  P R O D U K C I E ?

Zgodnie z przepisami obowiązkowe informacje 
na temat żywności powinny być:
• dobrze widoczne,
• być wyraźnie czytelne,
• trudne do usunięcia (w stosownych przypadkach),
• nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, 

pomniejszone lub przerwane jakimikolwiek innymi 
nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem,

• nie powinny wymagać od konsumentów otwarcia 
produktu w celu uzyskania dostępu do informacji.
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leźć się informacja o zawartości kofeiny, wyrażona 
w mg na 100 g/ml.

Zarówno pierwszy, jak i drugi wariant stwierdze-
nia, wraz z informacją o zawartości kofeiny, muszą 
znajdować się w tym samym polu widzenia co nazwa 
żywności. 

Środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów 
fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitosnanoli

W przypadku środków spożywczych z dodatkiem 
fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów 
fitosnanoli w oznakowaniu należy zamieścić infor-
mację o treści: „z dodatkiem steroli roślinnych” lub 
„z  dodatkiem stanoli roślinnych” (w  zależności od 
przypadku), w tym samym polu widzenia co nazwa 
środka spożywczego. Mimo że powyższe informa-
cje mają charakter oświadczeń żywieniowych, nie 
podlegają pod regulację rozporządzenia 1924/2006 
dotyczącego stosowania oświadczeń żywieniowych 
i zdrowotnych. W świetle prawa jest to informacja 
obowiązkowa do umieszczenia na opakowaniu, za-
tem reguluje ją rozporządzenie 1169/2011. Ponadto 
w  wykazie składników produktu powinna znaleźć 
się informacja o  zawartości dodanego fitosterolu, 
estrów fitosteroli, fitostanolu i  estrów fitostanoli, 
natomiast na opakowaniu należy zamieścić oświad-
czenie, że produkt nie jest przeznaczony dla ludzi, 
którzy nie muszą kontrolować swojego poziomu 
cholesterolu we krwi oraz szereg informacji: 
• pacjenci zażywający leki na obniżenie stężenia 

cholesterolu powinni spożywać dany produkt 
wyłącznie pod kontrolą lekarza,

• środek spożywczy może nie być odpowiedni w ży-
wieniu kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz 
dla dzieci w wieku poniżej 5 lat,

• należy unikać spożycia dodatku steroli roślinnych/
stanoli roślinnych w ilościach większych niż 3 g/
dobę (ostrzeżenie należy zamieścić w tym samym 
polu widzenia co informację, że produkt nie jest 
przeznaczony dla ludzi, którzy nie muszą kontro-
lować swojego poziomu cholesterolu we krwi).

• definicję porcji danego środka spożywczego lub 
danego składnika żywności wraz z  informacją 
o zawartej w niej ilości sterolu roślinnego/stanolu 
roślinnego oraz poradę, że środek spożywczy należy 
stosować w ramach zrównoważonej i różnorodnej 
diety, obejmującej regularne spożywanie owoców 
i warzyw w celu utrzymania poziomu karotenoidów.

Wartość odżywcza produktu
Wartości odżywcze będą miały natomiast wpływ 

na wybór i zdrowie konsumentów stosujących dietę 
niskosodową czy też diabetyków. Przeliczenia po-
winny być dokładne, gdyż szczególnie w przypadku 
środków spożywczych o wysokiej zawartości cukrów 
granica błędu jest duża.

Dla środków spożywczych z zawartością cukrów 
powyżej 40 g/100 g produktu to aż ±20%, dlate-
go też parametry te powinny być monitorowane 

każdorazowo przy wprowadzeniu istotnych zmian 
w recepturze. 

Alergeny
Poprawne oznakowanie składników alergen-

nych nie powinno nigdy ograniczać się jedynie do 
wyróżnienia alergenów na etykiecie produktu. 
Bezpieczeństwo w  tym zakresie wymaga nie tylko 
przeprowadzenia dokładnej analizy ryzyka pod 
względem kontaminacji surowców i półproduktów 
na linii technologicznej, ale także ścisłej współpracy 
osób zaangażowanych w proces etykietowania. Bar-
dzo rzadko bowiem się zdarza, że receptura produktu 
wprowadzonego do obrotu nie ulega modyfikacjom.

Uważny przegląd i  aktualizacja specyfikacji 
surowców i  półproduktów to podstawa rzetelnego 
opracowania i weryfikacji danych do umieszczenia 
na etykiecie. Każda zmiana składnika receptury 
zazwyczaj wiąże się nie tylko z możliwością wpro-
wadzenia alergenu do produktu, ale także składnika, 
który dla określonej grupy konsumentów może być 
niebezpieczny.

Weryfikacji wymagają również wszelkie komu-
nikaty znajdujące się na opakowaniu, w  szczegól-
ności „Produkt bezglutenowy” czy też jego graficzne 
przedstawienie.

Trwałość produktu, warunki przechowywania 
i data zamrożenia

Wobec działań prowadzonych na rzecz ograni-
czenia marnowania żywności należy także zwery-
fikować, czy w przypadku danego produktu zasto-
sowanie daty minimalnej trwałości poprzedzonej 
sformułowaniem: „Najlepiej spożyć przed:/Najlepiej 
spożyć przed końcem”, jest rzeczywiście uzasadnio-
ne. Konsumenci aktualnie postrzegają produkty 
z datą minimalnej trwałości jako bezpieczne także 
po upływie daty wskazanej na opakowaniu. Jest to 
założenie jak najbardziej słuszne, dlatego też pro-
ducent powinien być pewien co do tego, że mimo 
ewentualnej utraty części właściwości czy obni-
żenia jakości handlowej, produkt po upływie daty 
minimalnej trwałości będzie nadal bezpieczny dla 
zdrowia konsumentów. Wykonania badań przecho-
walniczych wymagają organy urzędowej kontroli 
żywności i nie jest to dla producentów nic nowego; 
należy mieć jednak na uwadze, że próbka skiero-
wana do badań powinna być odpowiednio przygo-
towana. Na dużą uwagę zasługują tutaj produkty 
mrożone oraz głęboko mrożone, dla których podana 
data minimalnej trwałości powinna uwzględniać 
realne warunki przechowywania produktu, jakie 
może zapewnić konsument w swoim gospodarstwie 
domowym. Nie bez znaczenia jest także zapis wy-
magany prawem o tym, że produkt po rozmrożeniu 
nie nadaje się do ponownego zamrożenia.

To samo oczywiście dotyczy produktów z poda-
nym terminem przydatności do spożycia, poprze-
dzonym wyrażeniem: „Należy spożyć do:”, które 
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z definicji są produktami mniej trwałymi, bardziej 
wrażliwymi na zmiany temperatury, oraz w przypad-
ku oznaczania których należy uwzględnić przerwa-
nie ciągu chłodniczego po zakupie produktu przez 
konsumenta. Po upłynięciu terminu przydatności 
do spożycia środek spożywczy jest uznawany za nie-
bezpieczny zgodnie z art. 14 ust. 2-5 rozporządzenia 
178/2002.

W przypadku zamrożonego mięsa, zamrożonych 
surowych wyrobów mięsnych oraz zamrożonych 
nieprzetworzonych produktów rybołówstwa, prze-
pisy wymagają podania daty zamrożenia lub daty 
pierwszego zamrożenia w  przypadku produktów 
zamrażanych więcej niż jednokrotnie, zgodnie z pkt 
3 załącznika X.

W przypadku środków spożywczych, które zostały 
przed sprzedażą zamrożone, a które są sprzedawane 
rozmrożone, w nazwie danego środka spożywczego 
należy umieścić określenie: „rozmrożone”. Wymóg 
ten nie ma zastosowania do: składników obecnych 
w  produkcie końcowym, środków spożywczych, 
w  których przypadku mrożenie to niezbędny etap 
technologiczny procesu produkcji oraz środków 
spożywczych, w których przypadku rozmrożenie nie 
ma negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ani na 
jakość żywności.

Instrukcja przygotowania
Na rynku nie brakuje produktów, które są gotowe 

do spożycia dopiero po obróbce termicznej z zacho-
waniem konkretnych parametrów, wymaganych 
do osiągnięcia przez produkt odpowiedniej tempe-
ratury w środku. Wszelkie szczegółowe informacje 
dotyczące właściwej instrukcji przygotowania, takie 
jak czas obróbki termicznej, temperatura pieczenia, 
moc kuchenki mikrofalowej, nakłucie folii, wyjęcie 
z  opakowania itd., mają tutaj ogromne znaczenie. 
Niezastosowanie się do zaleceń producenta może 
skutkować m.in. zatruciem pokarmowym lub wy-
tworzeniem pod wpływem temperatury szkodliwych 
związków. Warto wspomnieć, że samo umieszczenie 
piktogramów na opakowaniu w  świetle przepisów 
prawa nie jest wystarczające. Piktogramy trakto-
wane są wyłącznie jako dobrowolne uzupełnienie 
zapisu słownego.

Co z produktami dedykowanymi dla dzieci?
Wątpliwości i kontrowersje budzą także produkty 

dla dzieci, które w  zasadzie nimi nie są. Żywność 
dla dzieci, poza żywnością dla niemowląt i małych 
dzieci (do lat 3), nie została prawnie uregulowana. 
Należałoby zatem założyć, że dzieci powyżej 3. 
roku życia mogą spożywać bezpiecznie wszystkie 
produkty znajdujące się na rynku, a  przed ewen-
tualnym zagrożeniem funkcję ostrzegawczą pełnią 
oświadczenia typu: „może mieć negatywny wpływ na 
skupienie uwagi u dzieci”. Praktyka pokazuje jednak, 
że w  sprzedaży znajdują się produkty opatrzone 
wizerunkami bajkowych bohaterów i  jednocześnie 
zawierające słodziki czy barwniki zaliczane do listy 
niewskazanych w żywieniu dzieci.

Złe praktyki rynkowe – przykłady
• Brak wyszczególnienia w  wykazie składników 

wszystkich surowców użytych do produkcji oraz 
składników wchodzących w  skład składnika 
złożonego – zazwyczaj związane z brakiem ak-
tualizacji danych na etykiecie po wprowadzeniu 
zmian w recepturze lub z próbą świadomego zata-
jenia składników produktu w ramach „tajemnicy 
przedsiębiorstwa”.

• Brak wskazania alergenów w wykazie składników.
• Nieprawidłowa zawartość składników odżywczych 

w stosunku do deklaracji, np. zaniżona zawartość 
tłuszczu i cukrów.

• Bezpodstawne wydłużenie terminu przydatności 
do spożycia.

***

Wyżej przytoczone przykłady wpływu informa-
cji o produkcie lub zawartych w jego oznakowaniu 
komunikatów pokazują, że konsument wybierając 
produkt źle oznakowany, może zostać narażony na 
konsekwencje zdrowotne wynikające z jego spożycia. 
Z drugiej strony podmiot odpowiedzialny za wprowa-
dzenie do obrotu narażony zostaje na konsekwencje 
prawne w świetle narażania zdrowia konsumenta. 
Brak wystraczających informacji na temat produktu 
lub jego niepoprawne oznakowanie dodatkowo skut-
kują sankcjami, a w niektórych przypadkach nawet 
zamknięciem zakładu.

Źle oznakowany produkt to nie tylko ten, które-
go oznakowanie wprowadza lub może wprowadzić 
w błąd, ale także taki, którego etykieta nie zawiera 
wszystkich istotnych dla konsumenta informacji. 
W tym kontekście brak informacji to zła informacja.

Producenci/dystrybutorzy odpowiadają za po-
prawność i  rzetelność przedstawienia informacji 
o  produkcie z  wykorzystaniem m.in. jego etykiety 
lub materiałów reklamowych, dlatego też powinni 
mieć na uwadze, że innym, równoległym tematem 
jest świadomość i  edukacja konsumenta, kupu-
jącego produkt, względem którego ma konkretne 
oczekiwania.

W przypadku środków 
spożywczych, do produkcji 
których zastosowano substancje 
słodzące, ich obecność należy 
wskazać bezpośrednio obok nazwy 
prawnej: „zawiera substancję(-e) 
słodzącą(-e)”
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Żywność funkcjonalna wykazuje naukowo udokumentowany, korzystny wpływ 
na poprawę stanu zdrowia, samopoczucia i profilaktykę chorób, w tym 
powszechnych chorób cywilizacyjnych, których podłożem jest najczęściej stres 
oksydacyjny. Tę właściwość zawdzięcza obecności w swym składzie związków 
bioaktywnych, często o charakterze przeciwutleniaczy, do których należy 
różowo-czerwona ataksantyna. Co to za związek, jakie są jego właściwości, źródła 
i przemysłowy potencjał? 

Barbara Stachowiak 
Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ASTAKSANTYNA 
I JEJ POTENCJAŁ
w projektowaniu żywności funkcjonalnej
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Rynek żywności funkcjonalnej w ostatnich la-
tach należy do najszybciej rozwijających się 
sektorów światowego rynku żywnościowego. 

Przewiduje się, że w 2024 roku osiągnie on wartość 
ponad 253 mld dolarów (Puls Biznesu, 2018). Jest to 
wielkie wyzwanie dla całej branży spożywczej. 

Żywność funkcjonalna
Żywność funkcjonalna to taka, której działanie 

prozdrowotne zostało udokumentowane badaniami 
naukowymi. Efekt ten wynika z obecności w jej w skła-
dzie związków bioaktywnych. Zaliczamy do nich: 
błonnik pokarmowy, probiotyki, prebiotyki, wielonie-
nasycone kwasy tłuszczowe z grupy Ω–3, cholinę, le-
cytynę, karnitynę, taurynę, sorbitol, ksylitol, izomalt, 
witaminy, sole mineralne, a także antyoksydanty, np. 
polifenole i karotenoidy. Związki te mogą występować 
w niej naturalnie (np. żywność typu superfood) lub 
zostać wprowadzone celowo (żywność wzbogacona/
fortyfikowana) (Grochowicz i Fabisiak, 2018). Coraz 
częściej żywność funkcjonalna jest projektowana 
w  odpowiedzi na konkretne potrzeby określonych 
grup konsumentów. Ma więc miejsce jej persona-
lizacja, np. tworzenie portfolio produktów spożyw-
czych przeznaczonych dla grupy osób cierpiących na 
konkretne schorzenie lub pragnących zapobiec jego 
wystąpieniu. Obszarem zainteresowania objęte są 
przede wszystkim powszechne choroby cywilizacyjne: 
układu krążenia, pokarmowego, nowotworowe, neu-
rodegeneracyjne, cukrzyca, otyłość, osteoporoza. Ich 
rozwój w dużej mierze związany jest z długotrwałym 
stresem oksydacyjnym, który stał się nieodłączną 
konsekwencją współczesnego sposobu życia. Pojawia 
się on w efekcie zachwiania równowagi pomiędzy pro-
dukcją RFT (reaktywne formy tlenu) a zdolnościami 
antyoksydacyjnymi organizmu. Wówczas ma miejsce 
nadprodukcja RFT. 

Szkodliwe RFT
RFT są odpowiedzialne za oksydacyjne uszko-

dzenia komórkowych kwasów nukleinowych, białek, 
lipidów, a nawet cukrowców (choć temu zagadnieniu 
poświęca się najmniej uwagi), co prowadzi do uszko-
dzenia lub wadliwego funkcjonowania wielu struktur 
komórkowych, a w konsekwencji do dysfunkcji ko-
mórki i rozwoju choroby (Bartosz, 2006). 

RFT są cząsteczkami zdolnymi do niezależnego 
istnienia. Zaliczamy do nich wolne rodniki powstałe 
w wyniku niepełnej redukcji tlenu, takie jak aniono-
rodnik ponadtlenkowy (O2•), rodnik hydroksylowy 
(HO•), rodnik wodoronadtlenkowy (HO2•), rodnik 
alkoksylowy (RO•) oraz nierodnikowe związki, któ-
re są utleniaczami i/lub łatwo przekształcają się 
w rodniki, takie jak nadtlenek wodoru (H2O2), kwas 
podchlorawy (HOCl), ozon (O3) i tlen singletowy (1O2). 
Należy wskazać, że wiele RFT powstaje w  wyniku 
naturalnie zachodzących procesów metabolicznych 
w  organizmie – oddychanie tlenowe oraz procesy 
zapalne. RFT oddziałują na komórki sygnalizujące 

lub cząsteczki przekaźnikowe. Uczestniczą w wielu 
procesach, m.in. w  skurczach mięśni, wydzielaniu 
hormonów, w  funkcjonowaniu układu obronnego, 
regulacji napięcia naczyniowego. Warunkują ak-
tywność bakteriobójczą i  bakteriostatyczną śliny 
(Naruszkiewicz i in. 2017).

Wytwarzanie RFT w komórce zachodzi pod kontrolą 
enzymatycznego (dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, 
katalaza – CAT, peroksydaza glutationowa – GPx i re-
duktaza glutationowa – GRd) i nieenzymatycznego 
układu antyoksydacyjnego (antyoksydanty drobno-
cząsteczkowe: witamina C, E, koenzym Q, karotenoidy), 
które są odpowiedzialne za ich usuwanie. Jednak wiele 
czynników zewnętrznych może spowodować nadpro-
dukcję RFT, np. nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu 
i spożywanie alkoholu. Wzmożone tempo oddychania 
podczas wysiłku fizycznego, zanieczyszczenia środo-
wiskowe i przemysłowe, działanie promieniowania 
jonizującego stanowią dodatkowe źródło wytwarzania 
znacznej ilości RFT (Bartosz 2006). W ostatnich latach 
podkreśla się, że na zaburzenie równowagi oksydacyj-
nej ma również wpływ przyjmowanie niektórych leków 
antykoncepcyjnych, antydepresyjnych oraz sterydów. 
Ponadto wraz z wiekiem spada zdolność obronna or-
ganizmu przed nadmiarem RFT.

Ogromną rolę w redukcji stresu oksydacyjnego 
i profilaktyce chorób odgrywa dieta, gdyż to właśnie 
ona jest głównym źródłem antyoksydantów, w tym 
karotenoidów, do których zaliczamy karoteny i  ich 
tlenowe pochodne – ksantofile. Związki te, obok bez-
sprzecznej funkcji barwiącej (żółtej, pomarańczowej, 
różowo-czerwonej, ciemnoczerwonej), wykazują 
bardzo szerokie korzystne spektrum oddziaływania 
na organizm człowieka. Ma to związek z ich nienasy-
coną budową molekularną. Cechą charakterystyczną 
wszystkich karotenoidów jest obecność w cząsteczce 
długiego polienowego łańcucha węglowego, o charak-
terze hydrofobowym. Tworzy go układ sprzężonych 
wiązań podwójnych, a ich ilość wpływa na barwę ka-
rotenoidów oraz zdolność do redukcji stresu oksyda-
cyjnego. Im więcej wiązań, tym barwa karotenoidów 
jest głębsza (aby wystąpiła barwa żółta, cząsteczka 
karotenoidu musi zawierać przynajmniej siedem 
sprzężonych wiązań podwójnych), a ich właściwości 

Wielkość światowego rynku 
astaksantyny została wyceniona 
na 647 mln USD w 2021 r. 
i oczekuje się, że do roku 2026 
wzrośnie do 965 mln, przy 
średnim rocznym tempie wzrostu 
na poziomie 8,3% (Market 
Research Report, 2021)
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przeciwutleniające wyższe. Do popularnych karo-
tenoidów zaliczamy α- i β-karoten, likopen, luteinę, 
zeaksantynę, luteinę. Karotenoidy nie są syntetyzo-
wane w organizmie człowieka, a ich źródło w diecie 
stanowią głównie owoce i zielone warzywa liściaste, 
a w przypadku luteiny również żółtko jaja kurzego 
(Igielska-Kalwat i in. 2015). Najsilniejsze właściwości 
przeciwutleniające wśród karotenoidów wykazuje 
bardzo słabo rozpoznana wśród konsumentów żyw-
ności astaksantyna, o intensywnej różowoczerwonej 
barwie. 

Budowa vs. potencjał prozdrowotny astaksantyny
Astaksantyna (C40H  52O4) jest ksantofilem (rys. 

1) i  najbardziej skutecznym przeciwutleniaczem 
wśród karotenoidów z  uwagi na swoją unikalną 
budowę. Jej hydrofobowy łańcuch węglowy zawiera 

aż 11 sprzężonych wiązań podwójnych. Na obu jego 
końcach umiejscowione są pierścienie β-jononu, 
a każdy zawiera hydrofilową grupę funkcyjną (-OH), 
która ma charakter polarny, co nie jest spotykane 
wśród innych ksantofili. Grupa (-OH) podłączona jest 
do asymetrycznych atomów węgla w pozycji C3 i C3’ 
i z tego względu astaksantyna może przybierać czte-
ry konfiguracje geometryczne: pary enancjomerów 
(3S,3’S) i (3R,3’R) oraz pary tożsamych strukturalnie 
form mezo: (3S,3’R) i (3R,3’S) (Yamashita, 2015) (rys 1.).

Budowa astaksantyny, w  której hydrofobowy 
łańcuch węglowy znajduje się we wnętrzu cząsteczki, 
a pierścienie z hydrofilowymi podstawnikami umiej-
scowione są na jej końcach, przypomina budowę 
błony komórkowej (polarno-niepolarno-polarna). 
Umożliwia to wbudowanie się cząsteczki astaksanty-
ny w poprzek błony i doskonałe działanie protekcyj-
ne na całym jej przekroju (rys. 2). Polienowy łańcuch 
węglowy astaksantyny odpowiada za wygaszanie 
wolnych rodników: RTF, rodników nadtlenkowych, 
nadtlenoazotynu i  podchlorynu w  fazie hydrofo-
bowej. Natomiast atomy tlenu i grupy hydroksylo-
we w  pierścieniach β-jononu znajdujących się na 
przeciwległych końcach cząsteczki umożliwiają jej 
aktywność antyutleniającą także w  fazie wodnej 
(Goto i  in., 2001; Kishimoto i  in. 2016). Ta unikalna 
właściwość astaksantyny sprawia, że często jest ona 
określana „królową karotenoidów”. 

Zdolność naturalnej astaksantyny do usuwania 
wolnych rodników jest 21 większa niż syntetycznej 
oraz 65 razy większa niż witaminy C, 54 razy więk-
sza niż β-karotenu i  14 razy większa niż witaminy 
E  (Capelli i  Cysewski, 2013). Wyjątkowy potencjał 
przeciwutleniający astaksantyny sprawił, że stała 
się ona przedmiotem wielu badań, które wykazały 
wysoki kliniczny potencjał jej użycia, szczególnie 
w  profilaktyce i  terapii chorób, których podłożem 
jest stres oksydacyjny. Wśród nich wymienia się no-
wotwory, schorzenia neurodegeneracyjne, choroby 
narządu wzroku (zaćma, degeneracja makularna, 
astenopenia), miażdżycę i  cukrzycę. Astaksantyna 
przeciwdziała stanom zapalnym żołądka spowodo-
wanym Helicobacter pylori, przewlekłemu zapaleniu 
żołądka typu B, chorobie wrzodowej i nowotworowi 
żołądka oraz fałdów głosowych. Może być stosowana 
jako potencjalny sposób leczenia klinicznej sepsy. 
Wykazuje również działanie immunomodulujące 
(Ambati in., 2014, Yamashita, 2015).

Astaksantyna łatwo przenika barierę pomiędzy 
krwią a mózgiem, a także siatkówką oka, zapobiega-
jąc stanom zapalnym tych organów, do czego zdolne 
są tylko nieliczne karotenoidy [Guerin i  in., 2003]. 
Udowodniono, że zapobiega procesom fotooksyda-
cyjnym wywoływanym przez promieniowanie UV 
(Santocono i in., 2006). Przyjmowana doustnie wpły-
wa na poprawę kondycji skóry zarówno u kobiet, jak 
i u mężczyzn (Tominaga i in., 2012). W celu uzyskania 
określonych korzyści zdrowotnych producenci astak-
santyny naturalnej zalecają dzienną jej dawkę na 

i (3R,3'R) oraz pary tożsamych strukturalnie form mezo: (3S,3'R) i (3R,3'S) (Yamashita, 2015) 

(rys 1.).  
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RYS. 2 Lokalizacja astaksantyny i popularnych przeciwutleniaczy w lipidowej błonie 

komórkowej (opracowano na podstawie Kishimoto i in. (2016)) 
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poziomie od 4 mg do 12 mg (Capelli i Cysewski, 2013). 
Natomiast w badaniach klinicznych efekt immuno-
modulacji uzyskano stosując astaksantynę w dawce 
2 mg/dzień (Park i in., 2010). Rekomendowana przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) maksymalna dzienna dawka ataksantyny to 
4 mg (EFSA, 2014). Przyjmowana profilaktycznie ma 
korzystny wpływ na funkcjonowanie wątroby, serca 
i układu krwionośnego, układu nerwowego, wzroku, 
stawów, prostaty, poprawia odporność organizmu 
(Capelli i Cysewski, 2013). Nie stwierdzono możliwości 
jej przedawkowania, np. Buesen i in. (2015) nie ob-
serwowali żadnych efektów szkodliwych u szczurów 
przy podaniu barwnika na poziomie 700-920 mg/
kg/masy ciała. Astaksantyna nie ma właściwości 
prooksydacyjnych (Beutner i in., 2000).

Astaksantyna stanowi też bioaktywny kompo-
nent kosmetyków (kremów, balsamów, olejków, 
serum anti-ageing) chroniących przed skutkami 
promieniowania słonecznego. Łagodzi kliniczne 
objawy fotostarzenia się skóry, redukuje rumień, 
poprawia epidermalny system obrony przed nega-
tywnym wpływem promieniowania UV, wyraźnie 
poprawia elastyczność skóry, koloryt, wygładzenie, 
nawilżenie (Guerin, 2003). 

Astaksantyna nie wykazuje aktywności prowi-
taminy A, gdyż warunkiem takiej aktywności jest 
obecność co najmniej jednego niepodstawionego 
pierścienia β-jononu. Taką budową charakteryzu-
je się na przykład β-karoten, najbardziej wydajna 
prowitamina A, gdyż zawiera dwa niepodstawione 
pierścienie β -jononu (Igielska-Kalwat i in., 2015). 

Źródła astaksantyny
Wielkość światowego rynku astaksantyny została 

wyceniona na 647 mln USD w 2021 r. i oczekuje się, 
że do roku 2026 wzrośnie do 965 mln, przy średnim 
rocznym tempie wzrostu na poziomie 8,3% (Market 
Research Report, 2021). Należy zaznaczyć, że 95% 
rynku stanowi astaksantyna syntetyczna, a jej ko-
mercyjne wykorzystanie wiąże się przede wszystkim 
z przemysłem paszowym (Lim i in. 2018). Rozporzą-
dzenie UE (WE) nr 1925/2006 w  sprawie dodatku 
witamin, minerałów i innych substancji do żywności 
nie zezwala na stosowanie syntetycznej astaksanty-
ny w żywności, gdyż różni się ona składem od natu-
ralnej. W USA również nie jest uważana za bezpieczną 
(nie ma ona statusu GRAS – Generally Recognised as 
Safe). Astaksantyna naturalna występuje w formie 
trans (3S,3S) i (3R,3R’), podczas gdy syntetyczna sta-
nowi mieszaninę stereoizomerów: (3R,3’R), (3R,3’S) 
i (3S, 3’S) w proporcjach 1:2:1 (3R,3’S) (rys. 1) i istnieją 

obawy, że podczas długoterminowego spożycia może 
spowodować niepożądane efekty zdrowotne i środo-
wiskowe (Rodríguez-Sáiz i in., 2010). Z uwagi na swój 
unikalny potencjał przeciwutleniający, astaksantyna 
naturalna jest obecna w suplementach diety i ko-
smetykach (Ambati i in. 2014).

Podstawowym źródłem naturalnej astaksantyny 
są słodkowodne mikroalgi Hematococcus pluvialis. 
Gromadzą one do 4% tego barwnika w suchej bio-
masie. Jest to najwyższa koncentracja astaksantyny 
spotykana w Naturze (Lorenz i Cysewski, 2000). 

Produkcja przemysłowa astaksantyny
Przemysłową produkcję naturalnej astaksantyny 

rozpoczęto w latach 80. Cynotech Corporation (Kona, 
HI, USA) jest najstarszym i największym producen-
tem naturalnego barwnika. Nazwa handlowa pro-
duktu brzmi BioAstin®. To oleożywica pozyskiwana 
z Haematococcus pluvialis na drodze ekstrakcji CO2 
w stanie nadkrytycznym. Zawiera minimum 4 mili-
gramy astaksantyny w żelowej kapsułce (Capelli i Cy-
sewski, 2013). Astaksantyna z mikroalg H. pluvialis 
produkowana jest w USA, Japonii i Indiach. Wchodzi 
ona w skład preparatów witaminowych i dietetycz-
nych suplementów, kremów ochronnych, a  także 
stosowana jest na farmach organicznych. Astaksan-
tynę naturalną pozyskać można również z hodowli 
drożdży Xanthophyllomyces dendrorhous (anamorf 
Phaffia rhodozyma) (Jacobson i in., 2000) oraz pro-
duktów ubocznych z  przetwórstwa skorupiaków 
(głównie krewetek), skąd ekstrahowana jest przy 
użyciu naturalnych olejów roślinnych, takich jak: 
słonecznikowy, z  orzeszków ziemnych, kokosowy, 
z otrębów ryżowych, a w ostatnich czasach również 
olej lniany, ze względu na wysoką zawartość kwasów 
omega-3 i omega-6 (Hu i in. 2019). W świecie roślin 
najbogatszym źródłem astaksantyny, choć niewy-
korzystywanym obecnie przemysłowo, są płatki 
miłka (Adonis L.). Koncentracja barwnika pozostaje 
w nich na poziomie około 1% w przeliczeniu na suchą 
substancję (Cunningham i Gantt, 2007).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOT. 1 Źródła naturalnej astaksantyny 

 
Potencjał astaksantyny w projektowaniu żywności funkcjonalnej 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w maju 1995 roku wydała zgodę 

na stosowanie syntetycznej astaksantyny jako barwnika w paszach zwierzęcych i rybnych. Jest 

ona najważniejszym i najdroższym barwnikiem wykorzystywanym w akwakulturze dla 

wybarwienia mięsa ryb, takich jak pstrąg tęczowy i łosoś oraz pancerzy skorupiaków, np. 

krewetek i krabów, gdyż zwierzęta, podobnie jak człowiek, nie syntetyzują astaksantyny. Jest 

również niezbędnym składnikiem pokarmu dla rybek akwariowych i dla dużych ryb 

ozdobnych. Badania naukowe wskazują, że korzystnie wpływa na wybarwienie żółtka jaja oraz 

skóry i tkanki mięsnej tuszek brojlerów.  

W krajach Unii Europejskiej astaksantyna syntetyczna posiada numer rejestracyjny 2a 

E161j. Jest dopuszczona do stosowana w żywieniu ryb, skorupiaków oraz ryb ozdobnych 

(Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1415). Dawka barwnika nie może 

przekraczać 100 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej (o wilgotności 12%). Jej udział w 

całkowitych kosztach paszy rybnej stanowi 10-15%.  

Tak więc źródłem astaksantyny w naszej diecie są głównie owoce morza i hodowlane 

ryby łososiowate. Wśród nich wymienić należy langustę (15 mg/100 g), kraby (12 mg/100 g), 
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 Hodowla płynna wzrost na podłożu stałym 
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Koszt produkcji 1 kg syntetycznej astaksantyny 
szacowany jest na około 1 000 dolarów, natomiast 
rynkowa wartość przekracza 2 000 dolarów. Natu-
ralna astaksantyna jest droższa. Cena 1 kg barwnika 
z  drożdży X. dendrorhous to 2 500 dolarów, nato-
miast z alg Hematococcus pluvialis 7 000 dolarów. 
Zaletą astaksantyny naturalnej jest wyższa zdolność 
zmiatania wolnych rodników tlenowych, wyższa 
stabilność, a  także lepsza przyswajalność (Panis 
i Carreon, 2016). 

Potencjał astaksantyny w projektowaniu
żywności funkcjonalnej

Amerykańska Agencja ds. Żywności i  Leków 
(FDA) w maju 1995 roku wydała zgodę na stosowanie 
syntetycznej astaksantyny jako barwnika w paszach 
zwierzęcych i  rybnych. Jest ona najważniejszym 
i  najdroższym barwnikiem wykorzystywanym 
w akwakulturze dla wybarwienia mięsa ryb, takich 
jak pstrąg tęczowy i łosoś oraz pancerzy skorupia-
ków, np. krewetek i  krabów, gdyż zwierzęta, po-
dobnie jak człowiek, nie syntetyzują astaksantyny. 
Jest również niezbędnym składnikiem pokarmu dla 
rybek akwariowych i dla dużych ryb ozdobnych. Ba-
dania naukowe wskazują, że korzystnie wpływa na 
wybarwienie żółtka jaja oraz skóry i tkanki mięsnej 
tuszek brojlerów. 

W krajach Unii Europejskiej astaksantyna syn-
tetyczna posiada numer rejestracyjny 2a E161j. Jest 
dopuszczona do stosowana w żywieniu ryb, skoru-
piaków oraz ryb ozdobnych (Rozporządzenie wyko-
nawcze Komisji (UE) 2015/1415). Dawka barwnika nie 
może przekraczać 100 mg/kg mieszanki paszowej 

pełnoporcjowej (o wilgotności 12%). Jej udział w cał-
kowitych kosztach paszy rybnej stanowi 10-15%. 

Tak więc źródłem astaksantyny w naszej diecie są 
głównie owoce morza i hodowlane ryby łososiowate. 
Wśród nich wymienić należy langustę (15 mg/100 g), 
kraby (12 mg/100 g), krewetki (3-5 mg/100 g), łososia 
(0,44 mg/100 g) i pstrąga tęczowego (0,28 mg/100 g 
(Ambati, 2014). Pomijając fakt, że zawierają one astak-
santynę syntetyczną, należy zauważyć, że zarówno ich 
spożycie, jak i koncentracja barwnika są zbyt niskie, 
aby uzyskać jakikolwiek efekt prozdrowotny. 

Biorąc pod uwagę, że astaksantyna naturalna jest 
związkiem bioaktywnym o solidnie udokumentowa-
nej aktywności przeciwutleniającej i właściwościach 
prozdrowotnych, jej obecność w  diecie może być 
praktyczną i korzystną strategią w zarządzaniu zdro-
wiem. Fakt ten oraz właściwości barwiące astaksan-
tyny dają szerokie możliwości technologom żywności 
do projektowania atrakcyjnego sensorycznie asorty-
mentu żywności funkcjonalnej. Pod uwagę brane są 
przede wszystkim fermentowane i niefermentowane 
płynne produkty mleczne, fermentowane produkty 
sojowe i napoje owocowe (EFSA, 2014). Pojawiły się 
również patenty wskazujące na coraz to nowsze moż-
liwości aplikacyjne astaksantyny, m.in. jako składni-
ka wypieków/ciast (Ooi. i in., 2013) i sproszkowanych 
preparatów barwiących do napojów (Köpsel, 2010). 

Główną przeszkodą zastosowania astaksantyny 
naturalnej jako dodatku do żywności jest jej niena-
sycona struktura, co sprawia, że podobnie jak inne 
karotenoidy, łatwo ulega destabilizacji w warunkach 
procesu technologicznego. Jest wrażliwa na środo-
wisko alkaliczne i kwasowe (szczególnie w zakresie 
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ŹRÓDŁEM 
ASTAKSANTYNY 

w naszej diecie są 
głównie owoce 

morza i hodowlane 
ryby łososiowate
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4,0-7,0), temperaturę, światło, tlen, obecność jonów 
metali (szczególnie jonów żelaza), RFT. Jej rozpad 
może spowodować utratę pożądanych właściwości 
odżywczych, biologicznych, a  także pojawienie się 
niekorzystnych zmian sensorycznych produktu (np. 
pojaśnienie barwy, nieprzyjemny zapach produktów 
rozpadu karotenoidów). Astaksantyna jest również 
słabo rozpuszczalna w wodzie (83 mg/l) i w lipido-
wych składnikach krwi, co ogranicza jej biodostęp-
ność (EFSA, 2014). Z  tego powodu prowadzone są 
badania nad wytwarzaniem hydrofilowych, stabil-
nych i bioaktywnych pochodnych barwnika, tj. estry 
kwasów tłuszczowych czy sole sodowe astaksantyny 
(dwusodowy bursztynian, czterosodowy fosforan). 

Degradacji astaksantyny zapobiega obecność 
tłuszczów w  żywności, szczególnie o  charakterze 
nasyconym, które są mniej podatne na utlenianie, 
tym samym ograniczają obecność RFT. Ponadto inte-
rakcja karotenoidów z innymi składnikami żywności 
może zapewniać ochronę przed reakcjami utleniania. 
Niektóre zabiegi, takie jak zamrażanie, chłodzenie, 
stosowanie przeciwutleniaczy (tokoferol, kwas 
askorbinowy, BHT – butylohydroksytoluen) unikanie 
kontaktu ze światłem i tlenem podczas przechowy-
wania, może zmniejszyć straty astaksantyny (Am-
bati, 2014). W produktach spożywczych, takich jak 
napoje cytrusowe, jogurty i desery na bazie żelatyny 
o pH zbliżonym do 4,0 astaksantyna wykazuje wysoką 
stabilność (Villalobos-Castillejos i in., 2013).

 
Wprowadzenie do żywności

Wprowadzenie astaksantyny, podobnie jak 
innych karotenoidów do żywności, której głów-
nym składnikiem jest woda, wiąże się najczęściej 
z wytworzeniem emulsji typu olej w wodzie (O/W). 
Dobrymi emulgatorami są białka, zwłaszcza mleka 
(białka serwatkowe, kazeinian sodu), dlatego często 
wykorzystuje się je jako składniki szerokiej gamy 
formułowanych emulsji spożywczych. Olejożywica 
astaksantyny (ekstrahowana z  mikroalg Haelato-
coccus pluvialis) była z powodzeniem stosowana do 
symulacji koloru moreli w  mleku odtłuszczonym, 
półtłustym i  pełnym. Podczas siedmiodniowego 
przechowywania próbek mleka w warunkach chłod-
niczych nie stwierdzono istotnych zmian w ich bar-
wie (pomiar parametrów L*, a* i b*) (Mezquita i in. 
2015). Stabilizowana emulsja astaksantyny z sukce-
sem została użyta również do przygotowania napoju 
izotonicznego o  działaniu przeciwutleniającym. 
Stężenie barwnika w  próbkach przechowywanych 
w ciemności, w warunkach chłodniczych, obniżyło 
się jedynie o 27% w ciągu 91 dni (Mezquita i in., 2020). 

Badania wskazują, że włączenie astaksantyny 
do układów nanodyspersyjnych jest obiecującą 
alternatywą dla stosowania barwnika w systemach 
żywności na bazie wody. Chemicznie stabilizowane 
nanodyspersje astaksantyny można dodawać do 
żywności (takiej jak napoje, zupy, pasty), nadając 
im status funkcjonalnej. Oceniono na przykład sta-

bilność nanodyspersji astaksantyny rozpuszczonej 
w  soku pomarańczowym i  odtłuszczonym mleku 
jako modelowych systemach żywności i  w  wodzie 
dejonizowanej jako kontroli. Nanodyspersje astak-
santyny wykazywały zdecydowanie wyższą stabil-
ność i biodostępność w żywności niż w wodzie. Przy 
czym lepsze efekty obserwowano w przypadku mleka 
(Anarjan i Tan, 2013).

Tamjidi i  in. (2018) włączyli astaksantynę do 
nanostrukturalnych nośników lipidowych (NLC-AX). 
NLC to nanoemulsje typu O/W, w których główną 
częścią fazy lipidowej są lipidy stałe. Zwiększa to 
skuteczność unieruchomienia związków lipofilnych, 
poprawia ich wykorzystanie, biodostępność i stabil-
ność w żywności beztłuszczowej i niskotłuszczowej 
oraz napojach. 

Przeprowadzone testy stabilności dla NLC-AX 
w kwaśnych roztworach sacharozy (pH 3,7), serwat-
ce i  piwie przez okres 30-60 dni przechowywania 
w temperaturze 6 lub 20oC wskazały na wysoką sta-
bilność barwnika w przypadku roztworów sacharozy 
i w serwatce. Jednak w przypadku piwa, karbonizacja 
i pasteryzacja próbek zawierających NLC-AX spowo-
dowały wzrost wielkości NLC, zmętnienie oraz straty 
astaksantyny. W związku z tym rekomendowane jest, 
aby NLC-AX były dodawane do produktów wolnych od 
CO2 i po procesie pasteryzacji.

Astaksantyna może być stosowana jako składnik 
aktywny w opakowaniach żywności do produktów 
przechowywanych lub sprzedawanych w regionach 
o klimacie umiarkowanym lub gorącym (Ambati, 2014).

***

Naturalna astaksantyna to związek bioaktywny, 
którego działanie antyoksydacyjne i  właściwości 
prozdrowotne wynikające z  unikalnej struktury 
zostały dobrze udokumentowane. Jest ona produ-
kowana przez słodkowodne algi Haematoccocus 
pluvialis, drożdże Xanthophyllomyces dendrorhous. 
Ze względu na nietypowe i ograniczone źródła, jest 
słabo znana konsumentom i  niedoceniana przez 
producentów żywności. Z  tego powodu konieczne 
jest rozpowszechnianie informacji o tym barwniku. 
Potencjał antyoksydacyjny astaksantyny oraz jej 
właściwości barwiące umożliwiają technologom 
żywności zaprojektowanie atrakcyjnego senso-
rycznie asortymentu żywności funkcjonalnej i  ak-
tywnych opakowań. Pewną przeszkodą pozostaje 
słaba rozpuszczalność barwnika w  wodzie, niska 
stabilność w warunkach procesu technologicznego 
oraz ograniczona biodostępność. Problemy te jednak 
dotyczą wszystkich karotenoidów. Włączenie astak-
santyny do systemów nanodyspersji jest obiecującą 
alternatywą dla stosowania barwnika w produktach 
zawierających wodę. Zabieg poprawia jej rozpusz-
czalność, stabilność i biodostępność. 

Literatura dostępna w redakcji
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JAKOŚĆ
BEZ KOMPROMISÓW 
Zaangażowanie operatorów
w kontrolę procesu
i jakość finalną produktu

T E M A T  N U M E R U :  B E Z P I E C Z N Y  P R O D U K T

Patryk Cieślik 
Browar Elbląg, Grupa Żywiec

„Klient rządzi i dzieli” – tym krótkim stwierdzeniem 
można podsumować funkcjonowanie wielu 
segmentów polskiego rynku. Jest to szczególnie 
widoczne w branży FMCG, gdzie wybory 
konsumentów mają bezpośrednie przełożenie nie 
tylko na rozwój przedsiębiorstw, ale również na 
zmianę sposobu ich 
funkcjonowania. Bardzo 
jaskrawym przykładem tych 
zmian jest branża 
piwowarska, gdzie w ciągu 
ostatnich 3 lat widoczny 
jest spadek wolumenu 
o prawie 5 mln hl, co 
oznacza skurczenie się 
rynku o ponad 12%1. 
Jednocześnie widać też, 
że klienci częściej sięgają 
po marki premium, 
a odchodząc od lagerów 
kierują się w stronę piw 
z segmentu beermix i „0,0”2, co 
wśród producentów piwa oznacza 
jedno – jakość naszych produktów 
musi być bezkompromisowa. 
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Jakość jest pojęciem szeroko używanym, a w li-
teraturze można znaleźć wiele jej definicji – od 
przedstawionego jeszcze przez Platona, filozo-

ficznego określenia jakości jako osiągnięcia pewnego 
stopnia doskonałości, aż po sformalizowane definicje 
jak ta przedstawiona w normie ISO 9001, gdzie jakość 
oznacza stopień spełnienia jasno określonych wyma-
gań. Przedsiębiorstwa produkcyjne już dawno temu 
zrozumiały, że zapewnienie wysokiej jakości i powta-
rzalności produktów jest elementem niezbędnym do 
konkurowania na rynku, stąd wdrażane są systemy 
zarządzania jakością, które opierają się na czterech 
filarach, przedstawionych na rysunku 1. 

 
Cztery filary

Pierwszy filar pozwala na wprowadzenie do syste-
mu zarządzania jakością elementów znormalizowa-
nych i nieznormalizowanych wymagań dot. jakości. 
Elementami znormalizowanymi są przykładowo 
wymagania norm ISO, systemów HACCP lub regula-
cje prawne. Wymagania nieznormalizowane często 
wynikają z wewnętrznych wymagań firmy lub spe-
cyficznych oczekiwań klientów. Odpowiedzialność za 
wprowadzenie i ustandaryzowanie wewnątrz firmy 
elementów poszczególnych wymagań spoczywa na 
zespole zarządzającym przedsiębiorstwa. 

Drugi filar ma za zadanie zapewnienie, że wpro-
wadzone przez zespół zarządzający standardy są 
właściwie implementowane i  przestrzegane. Wy-
maga to powołania Koordynatora Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania, który wspólnie z audytorami 
wewnętrznymi stworzy system audytów wewnętrz-
nych i  skoordynuje audyty zewnętrzne  – jest to 
wymagane, aby rozwijać system, a  przy tym całe 
przedsiębiorstwo. 

Trzeci filar odpowiada bezpośrednio za kon-
trolę jakości w całym procesie produkcyjnym – od 
surowców, przez półprodukty, po finalny produkt. 

RYS. 1 
Filary systemu 
zarządzania 
jakością
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Inspektorzy jakości, laboranci oraz sami operatorzy 
weryfikują jakość na podstawie standardów, specy-
fikacji i norm zawartych w systemie. 

Czwarty filar ma za zadanie analizowanie wyni-
ków kontroli jakości i na tej podstawie dostosowy-
wanie planów kontroli i badań do bieżącej sytuacji. 
Przykładowo przy wysokiej powtarzalności popraw-
nych wyników, można zmniejszyć częstotliwość 
ograniczając w ten sposób nakłady i czas zajętości 
kontrolerów3. 

Operator – podstawowe ogniwo kontroli jakości
Wśród omówionych filarów, szczególnie intere-

sującym jest filar skupiający się na kontroli jakości. 
Proces ten kojarzy się niezmiennie z  laborantami 
i inspektorami jakości, którzy są wyspecjalizowani 
w  swojej dziedzinie. Niezwykle ważny jest jednak 
trend, w którym przekazuje się ich obowiązki ope-
ratorom, ustanawiając ich jako podstawowe ogniwo 
kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym. W branży 
piwowarskiej jest to temat o tyle ciekawy, że opera-
torów pracujących w browarze w procesie produkcji 
piwa można podzielić na dwie grupy: 

 

RYS. 1 Filary systemu zarządzania jakością 

Pierwszy filar pozwala na wprowadzenie do systemu zarządzania jakością elementów 
znormalizowanych i nieznormalizowanych wymagań dot. jakości. Elementami 
znormalizowanymi są przykładowo wymagania norm ISO, systemów HACCP lub regulacje 
prawne. Wymagania nieznormalizowane często wynikają z wewnętrznych wymagań firmy lub 
specyficznych oczekiwań klientów. Odpowiedzialność za wprowadzenie i ustandaryzowanie 
wewnątrz firmy elementów poszczególnych wymagań, spoczywa na zespół zarządzający 
przedsiębiorstwa. Drugi filar ma za zadanie zapewnienie, że wprowadzone przez zespół 
zarządzający standardy są właściwie implementowane i przestrzegane. Wymaga to powołania 
Koordynatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który wspólnie z audytorami 
wewnętrznymi stworzy system audytów wewnętrznych i skoordynuje audyty zewnętrzne – jest 
to wymagane, aby rozwijać system, a przy tym całe przedsiębiorstwo. Trzeci filar odpowiada 
bezpośrednio za kontrolę jakości w całym procesie produkcyjnym – od surowców, przez 
półprodukty po finalny produkt. Inspektorzy jakości, laboranci oraz sami operatorzy weryfikują 
jakość na podstawie standardów, specyfikacji i norm zawartych w systemie. Czwarty filar ma 
za zadanie analizowanie wyników kontroli jakości i na tej podstawie dostosowywanie planów 
kontroli i badań do bieżącej sytuacji. Przykładowo przy wysokiej powtarzalności poprawnych 
wyników, można zmniejszyć częstotliwość ograniczając w ten sposób nakłady i czas zajętości 
kontrolerów3.  

Wśród omówionych filarów, szczególnie interesującym jest filar skupiający się na 
kontroli jakości. Proces ten kojarzy się niezmiennie z laborantami i inspektorami jakości, którzy 
są wyspecjalizowani w swojej dziedzinie. Niezwykle ważny jest jednak trend, w którym 
przekazuje się ich obowiązki operatorom, ustanawiając ich jako podstawowe ogniwo kontroli 
jakości w zakładzie produkcyjnym. W branży piwowarskiej jest to temat o tyle ciekawy, że 
operatorów pracujących w browarze w procesie produkcji piwa można podzielić na dwa 
rodzaje:  

 
3 Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i 
bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012 

W przypadku szkoleń sensorycznych, 
operatorzy w pierwszej kolejności szkoleni 
są z testów Go/No-Go w zakresie swojego 
stanowiska pracy, np. operator warzelni 
potrafi ocenić jakość wody, słodu czy chmielu 
używanego w produkcji piwa, natomiast 
operator filtracji ocenia piwo przed i po 
procesie filtracji, rozpoznając w nim 
podstawowe wady
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RYS. 3 
Model 

wprowadzenia 
i zarządzania SOP
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• operator procesów technologicznych – czuwający 
nad procesami dziejącymi się na warzelni i w trak-
cie procesu fermentacji i filtracji piwa;

• operator działu rozlewu piwa – odpowiedzialny za 
obsługę danej maszyny na linii rozlewniczej, np. 
monobloku czy etykieciarki.

Obie grupy z  uwagi na specyfikę swojej pracy, 
wymagają innego podejścia do tematu kontroli jako-
ści. Operatorzy procesów technologicznych powinni 
skupić swoją uwagę na kontroli przebiegu produkcji, 
której etapy często trwają od kilku do kilkudziesięciu 
godzin, weryfikacji parametrów i nastaw danego eta-
pu produkcji. Tutaj defektów należy doszukiwać się 
w parametrach piwa i odchyleniach od zadanych pa-
rametrów procesowych. Spostrzeżenia operatorów 
na temat przebiegu procesu mogą pozwolić na jego 
optymalizację i zminimalizować straty lub zapewnić 
idealne parametry produktu gotowego. 

Operatorzy rozlewu skupiają się na kontroli jakości 
produktu, która jest efektem pracy danej maszyny, 

np. wysokości nalewu, poprawności zamknięcia czy 
etykietowania. Powstające defekty liczone są w ilo-
ściach odrzuconych sztuk produktu gotowego i mają 
bezpośredni wpływ na wydajność pracy linii. Operator 
odpowiedzialny za pracę danej maszyny musi wiedzieć, 
w jakiej sytuacji powinien zareagować i w jaki sposób, 
tak aby obniżyć straty i zapewnić jak najwyższą jakość 
gotowego produktu. Powinien też umieć określić przy-
czynę źródłową powstających na linii defektów. 

Rozwój operatorów
To, co jest jednak najważniejsze w  kontekście 

kontroli jakości w  wymienionych procesach, to 
rozwój operatorów, na których spoczywa odpowie-
dzialność za jakość produktu. Oprócz wiedzy i  do-
świadczenia, operatorzy potrzebują jasnych wytycz-
nych i standardów operacyjnych, które pozwolą im 
prowadzić proces, a także powinni umieć zachować 
się właściwie w sytuacji niestandardowej. Elementy 
rozwoju operatora prezentuje rysunek 2.  

Operator, który ma dbać o jakość produktu i czu-
wać nad przebiegiem procesu technologicznego, 
musi posiadać wiedzę, jaka pozwoli mu zrozumieć 
zachodzące procesy oraz – w  sytuacjach niestan-
dardowych  – podejmować decyzje, które zaważą 
o przebiegu procesu lub jakości produktu gotowego. 
Aby zadbać o rozwój operatora, zespół zarządzający 
powinien dostarczyć mu materiały szkoleniowe, które 
w sposób łatwy i przejrzysty przeprowadzą go przez 
dany temat. Dla operatora przewertowanie 500-stro-
nicowej biblii piwowarów, jaką jest Kunze i  jego 
„Technologia piwa i słodu”, jest zdecydowanie mało 
atrakcyjna w początkowym etapie pracy. Natomiast 
chętniej przejdzie przez cykl szkoleń, które zajmując 
mu mniej więcej 15-30 min na moduł pozwolą dodat-

 operator procesów technologicznych – czuwający nad procesami dziejącymi się na 
warzelni i w trakcie procesu fermentacji i filtracji piwa; 

 operator działu rozlewu piwa – odpowiedzialny za obsługę danej maszyny na linii 
rozlewniczej, np. monobloku czy etykieciarki. 

Oba rodzaje z uwagi na specyfikę swojej pracy wymagają innego podejścia do tematu 
kontroli jakości. Operatorzy procesów technologicznych powinni skupić swoją uwagę na 
kontroli przebiegu produkcji, której etapy często trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin, 
weryfikacji parametrów i nastaw danego etapu produkcji. Tutaj defektów należy doszukiwać 
się w parametrach piwa i odchyleniach od zadanych parametrów procesowych. Spostrzeżenia 
operatorów na temat przebiegu procesu mogą pozwolić na jego optymalizację 
i zminimalizować straty lub zapewnić idealne parametry produktu gotowego. Operatorzy 
rozlewu skupiają się na kontroli jakości produktu, która jest efektem pracy danej maszyny np. 
wysokości nalewu, poprawności zamknięcia, czy etykietowania. Powstające defekty liczone są 
w ilościach odrzuconych sztuk produktu gotowego i mają bezpośredni wpływ na wydajność 
pracy linii. Operator odpowiedzialny za pracę danej maszyny powinien wiedzieć, w jakiej 
sytuacji powinien zareagować i w jaki sposób, tak aby obniżyć straty i zapewnić jak najwyższą 
jakość gotowego produktu. Powinien też umieć określić przyczynę źródłową powstających na 
linii defektów.  

To co jest jednak najważniejsze w kontekście kontroli jakości w wymienionych 
procesach, to rozwój operatorów, na których spoczywa odpowiedzialność za jakość produktu. 
Oprócz wiedzy i doświadczenia, operatorzy potrzebują jasnych wytycznych i standardów 
operacyjnych, które pozwolą im prowadzić proces, a także powinni potrafić zachować się 
właściwie w sytuacji niestandardowej. Elementy rozwoju operatora prezentuje rysunek 2.   

 

RYS. 2 Podstawowe składowe rozwoju operatora 

Operator, który ma dbać o jakość produktu i czuwać nad przebiegiem procesu 
technologicznego, musi posiadać wiedzę, która pozwoli mu zrozumieć zachodzące procesy 
oraz w sytuacjach niestandardowych – podejmować decyzję, które zaważą o przebiegu procesu 
lub jakości produktu gotowego. Aby zadbać o rozwój operatora, zespół zarządzający powinien 
dostarczyć mu materiały szkoleniowe, które w sposób łatwy i przejrzysty przeprowadzą go 
przez dany temat. Dla operatora przewertowanie 500-stronicowej biblii piwowarów, jaką jest 
Kunze i jego „Technologia piwa i słodu”, jest zdecydowanie mało atrakcyjna w początkowym 

RYS. 2
Podstawowe 

składowe rozwoju 
operatora

lub wypełnianiu arkuszy SAP itp. Ważne jest więc aby zarządzać SOP-kami w sposób podobny 
do cyklu deminga, co przedstawia rysunek 3.  

 

RYS. 3 Model wprowadzenia i zarządzania SOP 

 SOP i OPL dotyczą również kontroli jakości lub procesu, szczególnie OPL jako prosty 
sposób przedstawienia wady i prawidłowego produktu jest kluczowy dla operatorskiej kontroli 
jakości. SOP natomiast zapewnia prawidłowe wykonanie danej czynności przez operatora np. 
pomiaru danego parametru, jak scukrzenie zacieru, czy odfermentowanie młodego piwa. 

Trzecią składową rozwoju operatora jest zwiększanie jego umiejętności oceny sytuacji 
i podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacjach niestandardowych. W kwestii narzędzi, 
dzięki którym operatorzy mogą śledzić i oceniać dany proces, warte omówienia są Trigger 
Pointy. Są to wyrażone liczbowo, skaskadowane do poziomu produkcji, składowe elementu 
głównego wskaźnika zakładu produkcyjnego, np. wydajności linii. Przykładowa kaskada, z 
jaką Trigger Point może być przekazywany do operatorów, została przedstawiona na rysunku 
4.  
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kowo sprawdzić wiedzę. W tym przypadku szczególnie 
pomocna okazała się sytuacja związana z pandemią, 
ponieważ wprowadziła do przedsiębiorstw produkcyj-
nych wiele elementów pracy zdalnej, a rozwój nawet 
najprostszych komunikatorów grupowych, jak Micro-
soft Teams zdecydowanie w tym okresie przyspieszył.

To właśnie platforma MS Teams, pozwoliła na 
utworzenie w Browarze Elbląg e-Learningu skupio-
nego na obszarze jakości i Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania. Baza zapewnia obecnie ponad 16 mo-
dułów treningowych, które dotyczą całego procesu 
produkcyjnego w browarze. Jest to narzędzie o tyle 
komfortowe, że operatorzy mogą z niego korzystać 
w dowolnej chwili – nawet po ukończeniu szkolenia. 
W bazie znajdują się również szkolenia przygotowane 
wspólnie z  naszymi dostawcami, którzy w  ramach 
współpracy podzielili się swoimi materiałami szko-
leniowymi lub pozwolili nagrać szkolenie, tak aby 
mogło z niego skorzystać jak najwięcej operatorów.

Oczywiście są też takie szkolenia, które nie mogą 
odbyć się w formie e-Learningu, a dla kontroli jakości 
są krytyczne. Szczególnym przykładem są szkolenia 
sensoryczne, które z uwagi na swoją specyfikę muszą 
być prowadzone w formule face-2-face. W przypadku 
szkoleń sensorycznych, operatorzy w pierwszej kolej-
ności szkoleni są z testów Go/No-Go w zakresie swojego 
stanowiska pracy, np. operator warzelni potrafi ocenić 
jakość wody, słodu czy chmielu używanego w produkcji 

piwa, natomiast operator filtracji ocenia piwo przed 
i po procesie filtracji, rozpoznając w nim podstawowe 
wady, np. podwyższony poziom aldehydu octowego, 
odpowiedzialnego za zapach zielonych jabłek, czy roz-
puszczalnika. Spośród najlepszych operatorów wybiera 
się osoby przechodzące pełne szkolenie sensoryczne 
i  biorące udział w  sesjach panelu degustacyjnego, 
którego celem jest ocena produktu gotowego pod 
względem spełnienia profilu smakowego. 

Operatorzy posiadający odpowiedni zakres wie-
dzy łatwiej rozpoznają wady i dostrzegają niezbędne 
w procesie zmiany, które w konsekwencji zapobie-
gają powstawaniu strat i  defektów jakościowych 
w  produkcji. Jednocześnie wdrożenie mentoringu, 
który zakłada przekazanie wiedzy przez osoby dużo 
bardziej doświadczone, sprzyja szybszemu rozwojowi 
operatora i przyswajaniu przez niego wiedzy. 

Jasne wymagania dotyczące procesu
Kolejnym elementem rozwoju operatora jest za-

pewnienie mu jasnych wymagań i wytycznych dot. 
procesu. W tym przypadku system zarządzania jako-
ścią ma opracowane procedury, specyfikacje i standar-
dy oceny – jednak dużo istotniejsze dla operatora są 
zwięzłe i czytelne instrukcje typu SOP lub OPL: 
• SOP – Standard Operating Procedure – Standar-

dowa procedura operacyjna, ma w sposób prosty 
i  jednoznaczny wskazać sposób realizacji danej 
czynności w konkretnym procesie.

• OPL – One Point Lesson – Lekcja jednotematyczna, 
często przedstawiona na pojedynczej stronie A4 
i wprowadzana czasowo w sytuacjach niestandar-
dowych, ma za zadanie przedstawić porównanie 
pomiędzy właściwym i niewłaściwym wykonaniem 
danej czynności czy efektem pracy wraz z poda-
niem sposobu przeciwdziałania. 

SOP jest dokumentem o tyle ważnym, że często 
jest dla operatorów podstawą do działania w danej 

 

RYS. 4 Kaskada Trigger Point we wskaźniku wydajności rozlewu 

Trigger Pointy są o tyle ważne, że w przypadku przekroczenia danej wartości 
wskaźnika, dają jasna informację dotyczącą działań poprawczych, jakie powinny zostać 
wprowadzone. Tablica Trigger Point służąca do zarządzania nimi na obszarze produkcji została 
pokazana na rysunku 5.  

 

RYS. 5 Tablica Trigger Point wraz z opisem poszczególnych sekcji 

Wprowadzenie Trigger Point na produkcji przekłada się bezpośrednio na redukcję strat 
oraz problemów jakościowych i zwiększa jednocześnie zaangażowanie operatorów, którzy 
widzą, że ich praca ma bezpośredni wpływ na wyniki całego zakładu pracy. Jednocześnie 
operator dostaje jasne wytyczne dotyczące sytuacji niestandardowych i może podjąć właściwe 
decyzje zdecydowanie szybciej niż np. w przypadku kontaktu z przełożonym.  

Podsumowując, aby operator stał się podstawowym ogniwem kontroli jakości 
w zakładzie produkcyjnym, należy go właściwie rozwijać poprzez przekazywanie w sposób 
zwięzły i przejrzysty wiedzy i podnoszenie jego umiejętności – szczególnie tych, związanych 
z oceną sytuacji. Operator potrzebuje jasnych i klarownych instrukcji dot. procesu 
produkcyjnego, które mogą mu zapewnić właściwie przygotowane standardy operacyjne (SOP) 

 

RYS. 4 Kaskada Trigger Point we wskaźniku wydajności rozlewu 

Trigger Pointy są o tyle ważne, że w przypadku przekroczenia danej wartości 
wskaźnika, dają jasna informację dotyczącą działań poprawczych, jakie powinny zostać 
wprowadzone. Tablica Trigger Point służąca do zarządzania nimi na obszarze produkcji została 
pokazana na rysunku 5.  

 

RYS. 5 Tablica Trigger Point wraz z opisem poszczególnych sekcji 

Wprowadzenie Trigger Point na produkcji przekłada się bezpośrednio na redukcję strat 
oraz problemów jakościowych i zwiększa jednocześnie zaangażowanie operatorów, którzy 
widzą, że ich praca ma bezpośredni wpływ na wyniki całego zakładu pracy. Jednocześnie 
operator dostaje jasne wytyczne dotyczące sytuacji niestandardowych i może podjąć właściwe 
decyzje zdecydowanie szybciej niż np. w przypadku kontaktu z przełożonym.  

Podsumowując, aby operator stał się podstawowym ogniwem kontroli jakości 
w zakładzie produkcyjnym, należy go właściwie rozwijać poprzez przekazywanie w sposób 
zwięzły i przejrzysty wiedzy i podnoszenie jego umiejętności – szczególnie tych, związanych 
z oceną sytuacji. Operator potrzebuje jasnych i klarownych instrukcji dot. procesu 
produkcyjnego, które mogą mu zapewnić właściwie przygotowane standardy operacyjne (SOP) 
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sytuacji, np. przy uruchomieniu danego procesu, 
przy wprowadzaniu danych lub wypełnianiu arkuszy 
SAP itp. Ważne jest więc, aby zarządzać SOP-kami 
w sposób podobny do cyklu Deminga, co przedstawia 
rysunek 3. 

SOP i  OPL dotyczą również kontroli jakości 
lub procesu, szczególnie OPL jako prosty sposób 
przedstawienia wady i prawidłowego produktu jest 
kluczowy dla operatorskiej kontroli jakości. SOP 
natomiast zapewnia prawidłowe wykonanie danej 
czynności przez operatora, np. pomiaru danego para-
metru, jak scukrzenie zacieru czy odfermentowanie 
młodego piwa.

Umiejętność oceny sytuacji
Trzecią składową rozwoju operatora jest zwięk-

szanie jego umiejętności oceny sytuacji i  podej-
mowania decyzji, szczególnie w  sytuacjach nie-
standardowych. W kwestii narzędzi, dzięki którym 
operatorzy mogą śledzić i oceniać dany proces, warte 
omówienia są Trigger Pointy. To wyrażone liczbowo, 
skaskadowane do poziomu produkcji składowe ele-
mentu głównego wskaźnika zakładu produkcyjnego, 
np. wydajności linii. Przykładowa kaskada, z  jaką 
Trigger Point może być przekazywany do operatorów, 
została przedstawiona na rysunku 4. 

Trigger Pointy są o tyle ważne, że w przypadku 
przekroczenia danej wartości wskaźnika, dają jasnaą 
informację dotyczącą działań poprawczych, jakie 
powinny zostać wprowadzone. Tablica Trigger Point, 
służąca do zarządzania nimi na obszarze produkcji, 
została pokazana na rysunku 5. 

 Wprowadzenie Trigger Point na produkcji 
przekłada się bezpośrednio na redukcję strat oraz 
problemów jakościowych i  zwiększa jednocześnie 
zaangażowanie operatorów, którzy widzą, że ich pra-
ca ma bezpośredni wpływ na wyniki całego zakładu 
pracy. Jednocześnie operator dostaje jasne wytyczne 
dotyczące sytuacji niestandardowych i może podjąć 
właściwe decyzje zdecydowanie szybciej niż np. 
w przypadku kontaktu z przełożonym. 

Podsumowując, aby operator stał się podsta-
wowym ogniwem kontroli jakości w zakładzie pro-
dukcyjnym, należy go właściwie rozwijać poprzez 
przekazywanie w sposób zwięzły i przejrzysty wiedzy 
i podnoszenie jego umiejętności – szczególnie tych 
związanych z  oceną sytuacji. Operator potrzebuje 
jasnych i  klarownych instrukcji dot. procesu pro-
dukcyjnego, które mogą mu zapewnić właściwie 
przygotowane standardy operacyjne (SOP) i  lekcje 
jednopunktowe (OPL). Jednocześnie musi być zmo-
tywowany i znać swoją wartość w kontroli procesu, 
stąd powinien posiadać narzędzia, takie jak Trigger 
Point. Spełnienie tych trzech podstawowych warun-
ków rozwoju operatora pozwoli na przekazanie mu 
części obowiązków kontrolera jakości i  laboranta, 
co spowoduje, że stanie się podstawowym ogniwem 
kontroli jakości w procesie produkcyjnym. 

Przypisy
1 https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,90787,naj-

wiekszy-od-dekady-spadek-sprzedazy-piwa-glowne-
-przyczyny-to-pandemia-wzrost-cen-i-podatkow.
html – dostęp na dzień 01.04.2022;

2 Raport Wpływu Grupy Żywiec za 2021 roku – https://
grupazywiec.pl/wp-content/uploads/2022/02/Raport-
-Niefinansowy-za-2021-rok-Grupa-Zywiec.pdf – dostęp 
na dzień 01.04.2022.

3 Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A.: Zintegrowane 
systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpie-
czeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2012

Operatorzy procesów 
technologicznych powinni 
skupić swoją uwagę na kontroli 
przebiegu produkcji, której 
etapy często trwają od kilku do 
kilkudziesięciu godzin, weryfikacji 
parametrów i nastaw danego 
etapu produkcji
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Marta Tytko 
 

Jednym z podstawowych wymagań wynikających z normy PN-EN ISO/IEC 17025 
[1], jakie stawiane są akredytowanym laboratoriom, jest obowiązek 
opracowania, wdrożenia i utrzymywania programu potwierdzania ważności 
wyników, który obejmuje zarówno narzędzia wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Fo
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PLANOWANIE
UDZIAŁU
W BADANIACH
BIEGŁOŚCI
Na podstawie analizy ryzyka i argumentów technicznych 

Do zewnętrznych elementów wykorzystywanych w przedmiotowych 
programach zaliczamy badania biegłości (PT), które uważane są 
za najskuteczniejsze narzędzie dostarczające obiektywnych do-

wodów potwierdzających kompetencje techniczne laboratorium. 
Zgodnie z dokumentem Polskiego Centrum Akredytacji Labo-

ratoria DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach 
biegłości”[2] laboratoria posiadające akredytację po-
winny określić, dla całego posiadanego zakresu 
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akredytacji, poziom uczestnictwa i częstość uczest-
nictwa w PT. Częstość uczestnictwa w programach 
PT powinna zapewniać skuteczność monitorowania 
ważności wyników i zapobiegać umieszczaniu w ra-
portach nieprawidłowych wyników.

Uczestnictwo w  badaniach biegłości może być 
także wynikiem wymagań aktów prawnych; przy-
kładem wyżej opisanej sytuacji mogą być labora-
toria wykonujące badania wody do spożycia przez 
ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w którym to 
dokumencie regulator wskazuje, iż przedmiotowe 
badania mogą być wykonywane przez laboratoria po-
siadające udokumentowany system jakości zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 [1]. Zapis 
ten jednoznacznie wskazuje na obowiązek udziału 
w badaniach biegłości także przez laboratoria, które 
nie posiadają akredytacji. 

Bez względu na przyczynę udziału w badaniach 
biegłości trudno przecenić ich przydatność w wielu 
wymiarach pracy laboratorium. Badania biegłości 
pozwalają potwierdzić posiadanie kompetencji 
technicznych, dostarczają danych przydatnych 
do weryfikacji metod oraz do oceny niepewności 
pomiaru, a  także są bardzo dobrym narzędziem 
do monitorowania kompetencji personelu. Mając 
powyższe na uwadze laboratoria powinny dołożyć 
wszelkich starań, aby planując udział w badaniach 
biegłości nie tylko koncentrować się na potrzebie 
spełnienia minimalnych wymagań jednostki udziela-
jącej uznania lub też regulatora, ale dokonać analizy 
wykonywanych badań i na jej podstawie zdecydować 
o wyborze organizatora i programu badań biegłości 
oraz określić poziom i częstość udziału.

Częstość i poziom udziału w badaniach biegłości
Norma PN-EN ISO/IEC 17025 [1] wymaga, aby labo-

ratoria brały udział w badaniach biegłości, natomiast 
nie określa ona zasad dotyczących ich częstości 
i  poziomu. Dokumentem, który zawiera wytyczne 
w  odniesieniu do udziału w  PT i  jednocześnie jest 
opracowaniem kryterialnym, jest dokument Polskie-
go Centrum Akredytacji DA-05 „Polityka dotycząca 
uczestnictwa w  badaniach biegłości”[2]. W  opra-
cowaniu [2] znajdziemy wymagania PCA dotyczące 
planowania, monitorowania oraz analizy wyników 
uzyskiwanych w badaniach biegłości.

Modelem idealnym w obszarze planowania udzia-
łu w badaniach biegłości byłoby uczestnictwo w PT 

w zakresie każdej metody badawczej i każdej badanej 
cechy, znajdującej się ofercie badań laboratorium. 
Jednakże takie rozwiązanie szczególnie w laborato-
riach posiadających szeroki zakres działalności może 
okazać się niewykonalne ze względów technicznych 
i ekonomicznych. Znane są także metody, dla których 
nie są organizowane badania biegłości, co uniemoż-
liwia spełnienie wymagań ww. dokumentu. 

Powyższe okoliczności, a  także doświadczenie 
wynikające z praktyki laboratoryjnej, wskazują na 
następujący algorytm postępowania. Laboratoria 
powinny dokonać analizy własnych metod badaw-
czych i na jej podstawie określić poziom uczestnictwa 
w  PT. Przez poziom uczestnictwa należy rozumieć 
liczbę poddyscyplin, w których grupowane są metody 
badawcze, charakteryzujące się wspólnym tokiem 
analitycznym. Ustalając zasady konstruowania 
poddyscypliny laboratoria powinny brać pod uwagę 
technikę badawczą, badaną cechę oraz rodzaje ma-
tryc, w których badania są wykonywane. W obszarze 
badań mikrobiologicznych przykładem może być 
poddyscyplina oparta na technice posiewu wgłęb-
nego w  metodach płytkowych, reprezentatywna 
dla oznaczenia liczby β –glukuronidazo-dodatnich 
Escherichia coli, liczby drobnoustrojów i liczby En-
terobacteriaceae. Ustanowienie takiej poddyscypliny 
jest technicznie uzasadnione, ponieważ wszystkie 
z  wyżej wymienione metody są metodami ilościo-
wymi, posiewanymi tą samą techniką, nie wyma-
gają potwierdzeń częściowych oraz dotyczą próbek 
żywności. 

Koncepcja poddyscyplin jest również bardzo 
korzystna w  przypadku braku dostępnych badań 
biegłości, ponieważ pozwala laboratorium spełnić 
wymagania kryterialne i potwierdzić swoje kompe-
tencje poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku dla 
danej poddyscypliny. 

Inną możliwością potwierdzenia kompetencji 
technicznych dla metody, dla której nie są orga-
nizowane badania biegłości, jest udział w  porów-
naniach międzylaboartoryjnych (ILC). Organizacja 
ILC powinna być zgodna z  dokumentem EA-4/21 
INF „Wytyczne dotyczące oceny stosowności ma-
łych porównań międzylaboratoryjnych w  procesie 
akredytacji laboratoriów” [3]. Jeżeli jednak metoda 
jest na tyle specyficzna, że również organizacja ILC 
nie jest możliwa, laboratoria powinny przedstawić 
dowody alternatywnych działań potwierdzających 
utrzymywanie swoich kompetencji. W  praktyce 
wymaganie to oznacza skonstruowanie programu 
potwierdzania ważności wyników w  oparciu o  na-
rzędzia wewnętrzne, które dostarczają obiektywnych 
dowodów utrzymywania kompetencji technicznych.  

Częstość udziału w PT jest to częstotliwość, z jaką 
laboratorium bierze udział w  badaniach biegłości 
dla danej poddyscypliny. Częstość ustalana jest 
przez laboratorium, może być różna dla każdej pod-
dyscypliny i powinna wynikać z analizy argumentów 
technicznych. Pamiętać jednak należy, że warun-

W badaniach chemicznych regularne 
stosowanie CRM jest jednym z najlepszych 
sposobów zachowania spójności pomiarowej 
w metodzie
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kiem koniecznym do otrzymania akredytacji jest 
posiadanie zadawalającego wyniku badań biegłości, 
otrzymanego nie wcześniej niż dwa lata przed złoże-
niem wniosku o akredytację [2]. Udział w badaniach 
biegłości po udzieleniu akredytacji powinien być re-
prezentatywny dla posiadanego zakresu akredytacji, 
co w konsekwencji oznacza określenie częstości na 
podstawie analizy ryzyka i w oparciu o argumenty 
techniczne. 

Argumenty techniczne
Chcąc określić częstość udziału w PT należy prze-

analizować argumenty techniczne, które są z punktu 
widzenia realizacji metody strategiczne dla uzyski-
wania ważnych wyników. Dokumentem, który może 
okazać się pomocny w zidentyfikowaniu elementów 
strategicznych metod, a  także w  ich analizie, jest 
dokument EA-4/18 „Wytyczne dotyczące poziomu 
i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”[4]. 

Przedmiotową analizę rozpocząć należy od przeglą-
du narzędzi kontroli wewnętrznej realizowanych w ra-
mach potwierdzania ważności wyników. Jeśli w wyniku 
analizy, laboratorium potwierdzi regularne wykorzy-
stywanie certyfikowanych materiałów odniesienia 
(CRM) pozwalających na monitorowanie poprawności 
metody, udział w PT może być rzadszy niż w przypadku 
metod, dla których laboratorium nie ma możliwości 
stosować certyfikowanych wartości certyfikowanych 
materiałów odniesienia lub też stosuje je okazjonal-
nie. Różna częstotliwość udziału w PT dotyczyć będzie 
również metod, dla których laboratorium ze wzglę-
dów technicznych jest w stanie monitorować jedynie 
powtarzalności metody. Udział w badaniach biegłości 
jest w  tych okolicznościach niezbędny, aby ocenić 
precyzje w warunkach odtwarzalności. W znacznie ko-
rzystniejszej sytuacji są laboratoria wielolokalizacyjne, 
które mogą w ramach własnych zasobów realizować 
porównania międzylaboratoryjne i pozyskiwać dowody 
spełnienia wymagań w zakresie odtwarzalności. Labo-
ratoria, które dysponują możliwością realizacji badań 
tej samej wielkości badanej różnymi technikami, na 
przykład oznaczenie zawartości ołowiu techniką FAAS 
i ETAAS, są w stanie na bieżąco pozyskiwać obiektywne 
dowody monitorowania ważności wyników i udział 
w PT może być rzadszy niż w przypadku laboratoriów, 
które takich możliwości nie posiadają.

Podsumowując, stosowanie wewnętrznych na-
rzędzi kontroli jakości i  uzyskiwanie pozytywnych 
wyników tych kontroli są argumentem strategicznym 
do określenia częstości udziału w PT. 

Kolejnym istotnym elementem, który powinien 
być uwzględniony w analizie ryzyka, jest fluktuacja 
personelu oraz jego wiedza i doświadczenie w zakresie 
realizowanych badań i pomiarów. Pierwszy aspekt, 
który należy rozpatrzyć, to odporność metody na 
zmiany i ewentualne błędy personelu. Powszechnie 
wiadomo, że są metody, których realizacja nie jest 
skomplikowana, tym samym ryzyko popełnienia błę-
du nie jest duże, a personel wykonujący przedmiotowe 

badania nie musi mieć dużego doświadczenia. Labo-
ratoria wykorzystują także metody w dużym stopniu 
zautomatyzowane, gdzie właściwy nadzór nad wy-
posażeniem pomiarowym pozwala na otrzymywanie 
ważnych wyników. W takich przypadkach właściwym 
wydaje się skoncentrowanie uwagi na prawidłowym 
planowaniu, realizowaniu oraz analizowaniu wyników 
programu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym 
(wzorcowania, sprawdzenia). W praktyce laboratoryj-
nej mamy również metody, które są bardzo wrażliwe 
na rotacje personelu, jego doświadczenie i umiejęt-
ności. Doskonałym przykładem takich metod będą 
klasyczne metody mikrobiologiczne, które opierają 
się na ocenie cech morfologicznych wyrosłych kolonii 
bakteryjnych. W tych metodach to analityk decyduje 
o zakwalifikowaniu danej liczby kolonii jako kolonie 
typowe, to analityk decyduje o wyborze kolonii do 
wykonania testów potwierdzających, na podstawie 
których obliczany jest wynik końcowy. W  takich 
przypadkach częste zmiany personelu, zatrudnianie 
personelu bez doświadczenia powinny być interpre-
towane jako wysokie ryzyko, a udział w badaniach PT 
musi zostać zwiększony.  

Kolejnym ważnym argumentem technicznym 
jest zapewnienie spójności pomiarowej w  danej 
metodzie badawczej. Zgodnie z  definicją zawartą 
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w  VIM [5] spójność pomiarowa jest to właściwość 
pomiaru lub wzorca jednostki miary polegająca na 
tym, że można go powiązać z określonymi odniesie-
niami, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha 
porównań, z których wszystkie mają określone nie-
pewności. Warto jednak podkreślić, że laboratoria 
mają obwiązek zapewnić spójność w odniesieniu do 
uzyskiwanych wyników. 

W związku z powyższym, na przykład oznacza-
jąc zawartości witaminy C w  suplementach diety 
wzorcowanie biurety wykorzystywanej do miarecz-
kowania nie jest wystarczającym dowodem do po-
twierdzenia zachowania spójności. Oczywiście usługi 
wzorcowania w tym przypadku biurety, dostarczają 
informacji o dokładności pomiaru, który wpływa na 
ważności raportowanych wyników, niemniej jednak 
elementem pozwalającym na zapewnienie spójności 
pomiarowej będzie wykorzystanie certyfikowanych 
wartości certyfikowanych materiałów odniesienia. 
W  badaniach chemicznych regularne stosowanie 
CRM jest jednym z  najlepszych sposobów zacho-
wania spójności pomiarowej w metodzie. Spójność 
pomiarową w metodach mikrobiologicznych zapew-
niamy poprzez stosowanie szczepów odniesienia 
pochodzących z uznanej kolekcji, z uwzględnieniem 
ilościowej lub jakościowej charakterystyki metody. 
W tych przypadkach, kiedy laboratoria są w stanie 
dostarczyć dowodów wykorzystania ww. materiałów 
kontrolnych w odniesieniu do każdej serii badawczej, 
częstotliwość udziału w PT może zostać zmniejszona. 

Kolejnym strategicznym elementem jest sama 
technika badawcza. Doświadczenia w pracy labora-
toryjnej wskazują, że istnieją techniki powtarzalne, 
stabilne i  odporne na czynniki zewnętrzne obok 
metod, które są wrażliwe na wszelkie zmiany, w tym 
na zmiany charakterystyki próbki. W obszarze metod 
mikrobiologicznych można pokusić się o porównanie 
metody oznaczania ogólnej liczby bakterii w temp. 
220C i oznaczanie liczby bakterii z rodzaju Legionella 
sp. Metoda oznaczania ogólnej liczby oparta jest 
na zliczaniu kolonii, nie obejmuje swoim zakresem 
potwierdzeń, a podłoże badawcze przygotowywane 
jest poprzez rozpuszczenie w  określonej objętości 
rozcieńczalnika. W odróżnieniu od niej, metoda ozna-
czania liczby Legionella sp. oparta jest na podłożu 
konstruowanym poprzez dodanie do bazy dwóch 
suplementów z antybiotykami; metoda zakłada różne 
procedury posiewu oraz wykonanie testów potwier-
dzających. Metoda oznaczania bakterii Legionella 

sp. jest metodą specyficzną, gdzie analityk nie tylko 
zlicza kolonie, ale również ocenia ich cechy morfolo-
giczne. Przedmiotowe badanie może być wykonywane 
w próbkach ciepłej wody użytkowej, wody z pływalni, 
a także w próbkach wód technologicznych. Różnorod-
ność matryc powoduje, że obraz morfologiczny kolonii 
może być zróżnicowany, co utrudnia jego poprawną 
ocenę. Z tego krótkiego porównania jednoznacznie 
wynika, że metoda oznaczania liczby Legionella sp. 
jest w tym zestawieniu mniej stabilną.

Na koniec przeglądu argumentów technicznych 
należy przeanalizować aspekt znaczenia oraz koń-
cowego wykorzystania uzyskanych w laboratorium 
wyników. Badania, których rezultaty wykorzysty-
wane są w obszarze regulowanym prawnie i na ich 
podstawie podejmowane są decyzje administracyjne, 
muszą cechować się wysokim stopniem pewności. 
Jeżeli w oparciu o uzyskane wyniki podejmowane są 
decyzje np. o wycofaniu partii produktów z obrotu, 
zamknięciu wodociągu, wstrzymaniu produkcji, 
z  oczywistych przyczyn laboratorium powinno 
dysponować dowodami swoich kompetencji tech-
nicznych. W takich przypadkach udział w badaniach 
biegłości powinien być traktowany priorytetowo.  

Planowanie i monitorowanie
Po przeprowadzeniu analizy argumentów tech-

nicznych laboratoria opracowują programy udziału 
w badaniach biegłości, które są okresowo przeglą-
dane zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025 
[1] oraz dokumentu DA-05 [2]. Przegląd ten ma na 
celu weryfikację czy w  laboratorium nie nastąpiły 
zmiany w  zakresie działalności laboratoryjnej lub 
też zmiany dotyczące wykorzystywanych zasobów. 
Ponadto weryfikacja planu udziału w  PT powinna 
być przeprowadzona zawsze w przypadku identyfi-
kacji zdarzeń wskazujących na nieważność uzyski-
wanych wyników. W  sytuacji zmiany wyposażenia 
pomiarowego, wyposażenia pomocniczego, zmian 
kadrowych czy też wprowadzenia nowej matrycy do 
już realizowanych badań lub nowej metody badaw-
czej laboratorium jest zobowiązane przeprowadzić 
kolejną analizą ryzyka w odniesieniu do ustalonego 
poziomu i częstości uczestnictwa w PT. 

Na przykład wprowadzenie do zakresu usług 
badania zawartości chlorków w próbkach wody do 
spożycia, jeżeli laboratorium wykonuje takie badania 
w  próbkach wody na pływalniach, nie musi skut-
kować wprowadzeniem zmian do przedmiotowego 
programu. Inaczej należy ocenić zmianę w zakresie 
zasobów polegającą na zakupie nowego chromato-
grafu i przeniesienie realizacji metod na nowe wy-
posażenie pomiarowe. Konsekwencją takiej zmiany 
powinna być ocena czy przyjęty poziom i częstość 
udziału w PT pozostają nadal reprezentatywne. 

Reasumując, nie każda zmiana w  działalności 
laboratoryjnej musi skutkować zmianą poziomu lub 
częstości udziału w  PT, ale każda musi skutkować 
analizą ryzyka.

Ustalając zasady konstruowania 
poddyscypliny laboratoria powinny brać pod 
uwagę technikę badawczą, badaną cechę 
oraz rodzaje matryc, w których badania są 
wykonywane
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Wybór organizatora badań biegłości
Dobrze przygotowany program udziału w  ba-

daniach biegłości jest kwestią fundamentalną dla 
potwierdzenia ważności wyników, ale nie mniej 
ważny jest wybór kompetentnego organizatora 
badań biegłości oraz programu reprezentatywnego 
dla posiadanego zakresu działalności. Specyfikując 
wymagania w odniesieniu do organizatorów badań 
biegłości laboratoria jako warunek konieczny wska-
zują posiadanie przez nich akredytacji na zgodność 
z normą PN-EN ISO/IEC 17034 [6]. Wymaganie to jest 
konsekwencją zapisów normy akredytacyjnej, [1] 
a  także dokumentu DA-05 [2], ale przede wszyst-
kim jest to narzędzie pozwalające dokonać zakupu 
usługi gwarantującej określony poziom jakości. Jak 
możemy przeczytać w DA-05 [2], jeżeli laboratorium 
w uzasadnionych technicznie przypadkach korzysta 
z nieakredytowanych organizatorów badań biegłości 
jest zobowiązane samodzielnie dokonać weryfikacji 
kompetencji technicznych organizatora, co w prak-
tyce może okazać się skomplikowane, pracochłonne 
i trudne do realizacji. Zatem wybór akredytowanego 
organizatora badań jest uzasadniony. 

Kolejnym niezbędnym krokiem, aby potwierdzić 
kompetencje techniczne laboratorium oraz aby uzy-
skane wyniki były reprezentatywne, jest dokonanie 
szczegółowej analizy wybieranego programu badań 
biegłości. Analiza programu powinna dotyczyć rodza-
ju proponowanej matrycy, spodziewanego poziomu 
wybranego analitu, a  przede wszystkim sposobu 
wyznaczenia wartości przypisanej. Organizatorzy 
badań biegłości mają kilka możliwości przypisania 
wartości prawdziwej, do których należy wykorzystanie 
certyfikowanych wartości certyfikowanych materia-
łów odniesienia, przypisanie wielkości prawdziwej 
na podstawie badań wykonanych przez laboratorium 
referencyjne lub wyznaczenie przedmiotowej warto-
ści na podstawie wyników uczestników. Wybierając 
organizatora badań biegłości laboratorium powinno 
rozeznać powyższe kwestie i kiedy tylko to możliwe 
wybrać taki program, który charakteryzuje najmniej-
sza niepewność wyznaczania wartości prawdziwej. 

Równie ważną kwestią, którą należy uwzględnić 
wybierając organizatora i program badań biegłości, 
jest rodzaj matrycy i spodziewany poziom badanego 
analitu. Wybór tych dwóch wielkości powinien być 
uzależniony od rodzaju próbek rutynowo badanych 
w laboratorium. 

W praktyce zależność ta oznacza, że w przypadku 
badania parametrów, które w  próbkach rutynowo 
badanych wstępują w ilościach śladowych, wybór pro-
gramu, w którym zawartość analitu jest dwukrotnie 
większa niż najwyższe dopuszczalne stężenie, nie po-
winien być pozytywnie oceniony przez laboratorium. 

Analogicznie należy przeanalizować wybór 
matrycy, która powinna być tożsama z matrycami 
rutynowo badanymi lub powinna dotyczyć matrycy, 
o którą laboratorium chce poszerzyć zakres swojej 
działalności. Wybierając programy PT należy też, 

o ile jest taka możliwość, dbać o zmienność rodzaju 
próbek poddawanych badaniu. Udział w badaniach 
biegłości w oparciu o jedną matrycę, w sytuacji kiedy 
zakres badań obejmuje więcej podobiektów, też nie 
jest prawidłowym postępowaniem. 

Reasumując, wybór organizatora oraz programu 
badań biegłości powinien zostać poprzedzony roze-
znaniem rynku pod kątem dostępności programów, 
które będą reprezentatywne dla posiadanego zakre-
su działalności w odniesieniu do rutynowo badanych 
matryc i oznaczanych poziomów stężeń. 

***
Badania biegłości to narzędzie, które dostarcza 

laboratorium potwierdzenia kompetencji technicz-
nych i jest najlepszym sprawdzianem poprawności 
realizacji metod badawczych. Uzyskanie zadawalają-
cego wyniku w PT pozwala na weryfikację umiejętno-
ści i dostarcza danych do analizy własnej działalności 
laboratoryjnej. Udział w badaniach biegłości umoż-
liwia przegląd wyników w odniesieniu do wyników 
uzyskiwanych przez inne laboratoria, a  nierzadko 
pozwala również na porównanie uzyskiwanych wyni-
ków różnymi technikami badawczymi stosowanymi 
do oznaczenia danej wielkości mierzonej. Wszystko 
to jednak będzie możliwe i  będzie stanowiło war-
tość dodaną dla laboratorium, jeżeli przygotowanie 
planu, a następnie wybór i udział w PT, zostanie po-
przedzony wnikliwą analizą ryzyka. Solidna analiza 
ryzyka w odniesieniu do strategicznych argumentów 
technicznych to dobry początek opracowania repre-
zentatywnego planu udziału w badaniach biegłości. 
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W znacznie korzystniejszej sytuacji są 
laboratoria wielolokalizacyjne, które mogą 
w ramach własnych zasobów realizować 
porównania międzylaboratoryjne i pozyskiwać 
dowody spełnienia wymagań w zakresie 
odtwarzalności
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U T R Z Y M A N I E  R U C H U

SMART FACTORY
W PRZEMYŚLE 
SPOŻYWCZYM

Damian Żabicki  
analityk, redaktor zajmujący się tematyką techniczną

Smart Factory to pojęcie używane do opisania zastosowanych w fabryce 
kombinacji nowoczesnych technologii w celu stworzenia hiperelastycznej, 
samoadaptującej się zdolności produkcyjnej. Inteligentne fabryki działają 
w oparciu o systemy cyberfizyczne, zintegrowane z Przemysłowym Internetem 
Rzeczy oraz nowymi metodami organizacji produkcji. W efekcie pozwalają na 
stworzenie wysokiego poziomu personalizacji produktów oraz prowadzenie 
procesów wytwarzania przy niewielkim udziale pracowników, co może być 
szczególnie istotne w przypadku przemysłu spożywczego.
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„Inteligentne fabryki” mają na celu stworzenie 
nowych poziomów wydajności i elastyczności, poprzez 
łączenie różnych procesów, strumieni informacji 
i  interesariuszy (pracowników pierwszej linii, pla-
nistów itp.) w  jak najmniej skomplikowany sposób. 
Inicjatywy zmierzające do tworzenia inteligentnych 
fabryk mogą być również określane jako budowa 
„fabryk cyfrowych”. Takie działania są niezbędne, aby 
zakład produkcyjny mógł skutecznie konkurować na 
rynku podobnego wolumenu produktów. Zwłaszcza że 
ostatnie lata i związana z nimi pandemia przeniosły 
dużą część zakupów, również spożywczych, do inter-
netu. W sieci łatwiej znaleźć i porównać produkty, 
prześledzić historię i pochodzenie surowców, z jakich 
zostały wykonane, a także zapoznać się z opiniami 
innych klientów. Dziś produkty spożywcze konkurują 
bowiem nie tylko ceną, ale i jakością.

 
Identyfikacja „od pola do stołu”

Dużym problemem w branży spożywczej jest niski 
poziom integracji systemów. Wpływ na taki stan rze-
czy ma m.in. duże rozproszenie i złożoność poszcze-
gólnych elementów łańcucha dostaw. Jednocześnie 
od producenta żywności oczekuje się identyfikacji 
produktu na każdym etapie jego powstawania, a za-
tem „od pola do stołu”. Identyfikowalność żywności 
(z ang. traceability) jest jednym z filarów pozwala-
jących na uzyskanie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia konsumentów. Dzięki niemu możliwe jest 
szybkie i  precyzyjne wycofanie z  rynku żywności 
powodującej zagrożenie dla zdrowia lub życia, a także 
ustalenie jego źródła.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dobrze wy-
brany system identyfikacji powinien zapewniać tani, 
niezawodny i możliwy do automatycznego odczytu 
sposób oznaczania produktów, dostęp do niezbęd-
nych danych na każdym etapie wytwarzania i dys-
trybucji wyrobów, a także pozwalać na przesyłanie 
danych w  sposób usystematyzowany i  zrozumiały 
dla wszystkich zainteresowanych.

Obecnie automatyczna identyfikacja towarów 
odbywa się najczęściej za pomocą kodu kreskowego 
(ang. bar code) i  fal radiowych (RFID  – ang. Ratio 
Frequency Identificacion), a  rzadziej przy użyciu 
ścieżki magnetycznej (ang. magnetic strip), rozpo-
znawania znaków (OCR – ang. Optical Character Re-
cognition), rozpoznawania obrazu (ang. Visio system) 
i rozpoznawania głosu (ang. voice solutions).

W  bardzo zaawansowanych fabrykach znaleźć 
można opakowania wyposażone w mikrochipy z do-
stępem do internetu. Po zeskanowaniu mogą przeka-
zać klientom informację o pochodzeniu składników 
i długości łańcucha dostaw. 

Machine learning – niezbędna innowacja w pro-
cesie produkcji

Uczenie maszynowe jest jednym z  kluczowych 
rozwiązań z  zakresu Data Science, a  jej wynikiem 
jest m.in. możliwość wprowadzenia predykcyjnego 

utrzymania ruchu. Nowoczesne urządzenia bazujące 
na sztucznej inteligencji, machine learning i  deep 
learning pozwalają nie tylko w  pełni kontrolować 
produkcję, ale również dbają o  jej jakość. W  nie-
których aplikacjach stosowane są już urządzenia, 
które wykrywają obecność bakterii lub pozostałości 
pestycydów.

Machine learning zwykle opiera się na systemie 
sterowania, który przesyła dane produkcyjne do 
nadrzędnej jednostki. Tam, za pośrednictwem algo-
rytmów, dokonywana jest analiza, a na jej podstawie 
dobór optymalnych parametrów produkcji. Sama 
linia produkcyjna wyposażona jest w sieć czujników, 
które monitorują najbardziej istotne parametry, 
takie jak temperatura, obciążenie czy wibracje, 
wyprzedzając wystąpienie awarii urządzenia bądź 
całej linii.

Pomiary temperatury są również istotne z punktu 
widzenia samego produktu gotowego i  jego przy-
datności do spożycia. Dzięki czujnikom i zdalnemu 
monitorowaniu możliwe jest wycofanie produktu 
w przypadku, gdy nie spełnia norm temperaturowych, 
bądź był wytwarzany w niewłaściwych warunkach. 

Stałe monitorowanie odchyleń temperatury 
umożliwiają czujniki typu TCC. Ich zastosowanie 
pozwala na wyeliminowanie błędów, jakie zwykle 
powstają w trakcie prowadzenia ręcznych pomiarów 
i zapisów temperatury.

Systemy wizyjne
Machine Vision jest jednym z podstawowych ele-

mentów najbardziej innowacyjnych linii produkcyj-
nych na świecie. Komputerowa analiza obrazu może 
mieć bardzo duży zakres zadań i opierać się np. na 
geometrii badanego obiektu, detekcji jego defektów, 
kontroli wymiarów, oceny koloru, struktury lub in-
nych cech fizycznych.

Przejściem o  poziom wyżej w  systemach wi-
zyjnych są technologie 3D. Pozwalają one m.in. na 
innowacje w  zakresie porcjowania lub ważenia 
gotowych produktów. Za sprawą triangulacji lase-
rowej możliwe jest wyliczanie objętości produktu 
bądź surowca, przesuwającego się pod kamerą. 
Dzięki znajomości ciężaru właściwego możliwy jest 
wirtualny podział produktu na kawałki o określonej 
masie. Za wyznaczanie linii cięcia odpowiedzialne 
jest odpowiednie oprogramowanie, które wysyła 
informacje do automatycznych noży. Technologia ta 
pozwala na zmniejszenie odpadów i przyspieszenie 
procesów pakowania. 

Kamery 3D można wykorzystać także do pomiaru 
objętości produktów, które zostały już poporcjowane. 

W bardzo zaawansowanych fabrykach znaleźć 
można opakowania wyposażone w mikrochipy 
z dostępem do internetu
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Wystarczy je zeskanować i przesłać dane do drukarki 
przygotowującej etykiety. Technologia ta może być 
wykorzystana również w piekarnictwie, gdzie umoż-
liwi kontrolę wielkości, grubości i kształtu pieczywa, 
pomiaru ilości ciasta czy grubości placka, pozwalając 
na eliminację produktów, które nie spełniają norm.

Robotyzacja
Robotyzacja, choć znajduje się w  spektrum 

zainteresowania raczej poprzedniej niż aktualnej 
rewolucji przemysłowej, nadal daje szereg możli-
wości wprowadzenia innowacji technologicznych, 
zwłaszcza w branży spożywczej. Dobrym przykładem 
są tu cleanroom robots, czyli roboty przeznaczone do 
pracy w pomieszczeniach czystych, gdzie produkcja 
przebiega w zautomatyzowanych procesach. Roboty 
wykorzystywane są na etapie pakowania, a  także 
jako urządzenia transportowe. Tu warto przywołać 
roboty AGV (Automated Guided Vehicles), w  tym 
roboty mobilne, które wykorzystują fale radiowe 
w technice RFID, są programowane zdalnie, a za ich 
„orientację” w terenie odpowiadają m.in. laserowe 
skanery przestrzeni i kamery. Na uwagę zasługują 
także bardziej zaawansowane roboty AMR, które do 
wyznaczenia trasy przejazdu wykorzystują wbudo-
wane czujniki, mapy i GPS. 

Przemysłowy Internet Rzeczy w branży spożywczej
Nie byłoby smart factory bez Przemysłowego 

Internetu Rzeczy (IIOT). Jest on zauważalny zwłasz-
cza w  zakresie kontroli stanów magazynowych, 
które – dzięki czujnikom – mogą być aktualizowane 
w czasie rzeczywistym. Pozwala to na optymalizo-
wanie terminów załadunku i  pełne wykorzystanie 
przestrzeni magazynów. Pomocne są tu wspomniane 
wcześniej zautomatyzowane pojazdy AGV, ale także 
roboty współpracujące, którym może być powierzone 
zadanie zlokalizowania produktów zalegających na-
wet na trudno dostępnych półkach magazynowych. 
W tym zakresie wykorzystywana jest także rozsze-
rzona i wirtualna rzeczywistość oraz drony.

Smartopakowania
Oczywiście smartrozwiązania znalazły także 

zastosowanie w  obszarze opakowań. Możliwe jest 
już zastosowanie opakowań, które automatycznie 
monitorują termin przydatności do spożycia i jakość 
znajdujących się w nich produktów. Ta technologia 

znalazła już zastosowanie m.in. w  puszkach z  na-
pojami. Zmieniający się kolor może wskazywać na 
właściwą temperaturę produktu. Co więcej, w fazie 
testów znajdują się także opakowania, które prze-
dłużą świeżość żywności, przy użyciu emiterów 
i absorberów gazowych.

Smartopakowania pojawiają się również w pro-
duktach mrożonych. Mogą informować o  tym, że 
doszło do niekontrolowanego rozmrożenia żywności, 
np. podczas transportu. Najczęściej informacji takiej 
można szukać na etykiecie z próbką kontrolną, która 
w przypadku niewłaściwego przechowywania ulega 
wybarwieniu.

***

Wraz ze wzrostem potrzeby implementacji no-
wych technologii przyszła obawa dotycząca przy-
szłości sektora spożywczego, na co wpływ ma m.in. 
wojna w Ukrainie – państwie, które odpowiedzialne 
jest m.in. za 12% światowej produkcji pszenicy i 16% 
kukurydzy. Na tę niepewność wpływa także wysoki 
wzrost i  idąca za nim niestabilność cen na rynku 
energetycznym oraz nawozów sztucznych. Wszystko 
to powoduje, że sektor spożywczy bardzo ostrożnie 
podchodzi do inwestycji w nowe technologie. Bardzo 
dobrze obrazuje to raport Digi Index z  2021 roku. 
W  swojej ocenie badacze wzięli pod uwagę plano-
wanie strategiczne (pozycjonowanie organizacji, 
strategia, plan inwestycyjny oraz mapa cyfrowej 
transformacji i  inteligentnej produkcji), organiza-
cję i administrację (rolę organizacji i zespołu oraz 
działania na rzecz rozwoju talentów w  zakresie 
cyfrowej transformacji oraz inteligentnej produk-
cji), integrację systemów (sposób wdrażania oraz 
integracji systemów informatycznych i  systemów 
automatyzacji do zarządzania produkcją i działania-
mi operacyjnymi), produkcję i działania operacyjne 
(sposób działania organizacji w  zakresie automa-
tyzacji, standaryzacji i  bezpieczeństwa informacji 
o  produkcji i  działaniu), zarządzanie danymi (spo-
soby radzenia sobie z gromadzeniem, zarządzaniem 
i wykorzystywaniem danych do produkcji i działania) 
i zastosowanie procesów cyfrowych (czyli to, w jaki 
sposób technologie cyfrowe, tj. symulacja wirtualna, 
cyfrowe przetwarzanie i przetwarzanie w chmurze, 
są stosowane w zarządzaniu produkcją i działalno-
ścią organizacji). Niestety, badanie przyniosło bardzo 
niski wynik w zakresie digitalizacji, co pozwoliło na 
wyciągnięcie wniosku, zgodnie z którym istnieje pil-
na potrzeba wprowadzenia usprawnień w kierunku 
cyfrowej transformacji. Warto przy tym zaznaczyć, 
że nie tylko spożywcza, ale wszystkie badane branże 
osiągnęły tak niski wskaźnik. 

Najwyższy wskaźnik digitalizacji branża spożyw-
cza uzyskała w obszarze zarządzania danymi. Nieco 
niższy w zakresie produkcji i działań operacyjnych, 
natomiast najgorszy wskaźnik osiągnięty został 
w obszarze integracji systemów. 

„Inteligentne fabryki” mają na celu stworzenie 
nowych poziomów wydajności i elastyczności, 
poprzez łączenie różnych procesów, strumieni 
informacji i interesariuszy (pracowników 
pierwszej linii, planistów itp.) w jak najmniej 
skomplikowany sposób
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W  obliczu nowego wyzwania, jakim jest 
sytuacja pandemiczna na świecie En-
dress+Hauser rozszerzył dotychczasową 

ofertę usług serwisowych o opcję zdalnego wspar-
cia, w celu wykonania niezbędnych uruchomień lub 
przeglądów aparatury pomiarowej. W przypadku gdy 
wizyta serwisowa na obiekcie nie może się odbyć, pra-
cownik Działu Serwisu Endress+Hauser skontaktuje 
się z Tobą w celu uzgodnienia innej formy pomocy. 

W jaki sposób wytwórca powinien kontrolować 
aparaturę kontrolno-pomiarową? 

Producent z reguły, w celu spełnienia obowiązu-
jących wymogów jakościowych czy bezpieczeństwa, 
poddaje urządzenia pomiarowe regularnym spraw-
dzeniom i wzorcowaniu. Pierwszy termin – spraw-
dzenie – odnosi się do cyklicznej kontroli urządzenia: 
codziennej czy np. wg zmian. Sprawdzenie może być 
wykonywane przez pracowników produkcyjnych 
zgodnie z określoną instrukcją stanowiskową. Wzor-
cowanie natomiast jest czynnością wyższego rzędu, 
która wymaga działań z zachowaniem zasad spój-
ności pomiarowej. Określa ona wytyczne dotyczące 
m.in. urządzeń wzorcujących i  ich odniesienia do 
wzorców międzynarodowych czy krajowych, wyma-
ga także działań wykwalifikowanego personelu wg 
walidowanych procedur, określenia niepewności po-
miarowej czy kontroli nad dokumentacją. Spełnienie 
tych wszystkich wymogów nie jest łatwe i stanowi 
istotny argument, który skłania producentów, by 
zlecić wzorcowanie  firmie zewnętrznej, tym bardziej, 

Patryk Żarkowski 
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Większość firm produkcyjnych z branży spożywczej widzi dużą potrzebę 
działania w zakresie jakości, bezpieczeństwa i wydajności. Szczególnie, że na 
polskim rynku funkcjonuje kilka standardów dotyczących jakości 
i bezpieczeństwa żywności, jak: ISO, IFS, BRC czy wymogi prawne GMP. Każdy 
z tych standardów wymaga od wytwórcy kontroli procesu produkcyjnego, a co 
za tym idzie – weryfikacji poprawności wskazań pracującej aparatury kontrolno- 
-pomiarowej.

WZORCOWANIE
URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 
na spożywczych liniach produkcyjnych

że audytorzy dość skrupulatnie pilnują tego aspektu. 

Wsparcie doświadczonego partnera
Ze względu na coraz większe braki kadry tech-

nicznej, wynikające z sytuacji na rynku pracy, duża 
część wytwórców decyduje się zlecać usługi wzor-
cowania na zewnątrz. Kluczowy jest tutaj wybór 
wiarygodnego i rzetelnego partnera. Wykorzystanie 
podwykonawcy do tego typu aktywności daje dużo 
korzyści i  w  perspektywie długoterminowej wcale 
nie musi być droższym rozwiązaniem. Z reguły pro-
cedurę wzorcowania AKP przeprowadza się raz, dwa 
razy w roku, a utrzymanie wysoko wyspecjalizowanej 
kadry i zasobów (np. kalibratorów) w całorocznym 
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cyklu okazuje się być bardzo kosztowne i trudne. Do-
datkowo ciągle zmieniające się standardy wymuszają 
aktualizację wiedzy i dostosowanie procedur do no-
wych wymogów. W czasie gdy kalibracje są wykony-
wane przez serwis zewnętrzny, personel zakładowy 
może spokojnie koncentrować się na aktywnościach 
kluczowych dla zakładu. Dobrze wypracowana, dłu-
goterminowa współpraca między kontrahentami 
daje również wytwórcy dostęp do aktualnej wiedzy 
dotyczącej zamontowanych urządzeń, co w perspek-
tywie długoterminowej może pozytywnie wpłynąć 
na optymalizację procesu. Wsparcie ze strony wy-
kwalifikowanego i  doświadczonego serwisu, który 
potrafi poprawnie interpretować wyniki wzorcowa-
nia, pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia usterki, 
jaka może niekorzystnie wpłynąć na pogorszenie 
istotnych wskaźników produkcyjnych. Podpisanie 
długoterminowych umów serwisowych na kalibracje 
z  firmami zewnętrznymi pozwala również na pro-
wadzenie transparentnej i  kontrolowanej polityki 
kosztowej związanej z tego typu działaniami. 

Wiele możliwości współpracy
Wychodząc naprzeciw swoim klientom i ich ro-

snącym wymaganiom, firma Endress+Hauser, prócz 
produkcji wysokiej klasy aparatury pomiarowej, 
dostarcza również usługi w zakresie jej obsługi. Ser-
wis naszej firmy, obok usług reakcyjnych, świadczy 
w  bardzo szerokim zakresie usługi planowe, takie 
jak: wzorcowania (posiadamy akredytację PCA w za-
kresie wzorcowania przepływomierzy masowych, 
przetworników ciśnienia i  temperatury), przeglą-
dy okresowe czy usługi związane z  optymalizacją 
procesu zarządzania zasobami. W zakresie wzorco-
wania urządzeń użytkownik może wybrać między 
wzorcowaniem w miejscu montażu lub w warsztacie 

zewnętrznym. Częstszym wyborem jest wzorcowanie 
na obiekcie, ponieważ zdecydowanie skraca ono 
czas przestoju linii produkcyjnej oraz minimalizuje 
ryzyko związane z uszkodzeniem urządzenia w trans-
porcie. Portfolio usług serwisowych naszej firmy jest 
szerokie i obejmuje wzorcowanie: przepływomierzy, 
czujników temperatury, ciśnienia oraz pomiary 
analityczne. 

Jak w skrócie wygląda wzorcowanie
przepływomierzy? 

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na wzorco-
wanie na obiekcie, do wyboru ma dwa warianty: 
pierwszy – za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej, 
i  drugi  – z użyciem tzw. master-metera. Wariant 
pierwszy wymaga demontażu przepływomierza 
z  linii produkcyjnej i  zamontowania go na stacji 
kalibracyjnej, która jest wyposażona w przepływo-
mierz wzorcowy, zbiornik z wodą i własną pompę. 
Taka konfiguracja układu pomiarowego czyni go 
bardzo uniwersalnym i wygodnym narzędziem. Duża 
autonomiczność stacji wymaga od użytkownika 
wyłącznie dostarczania do niej energii elektrycznej. 
Proces wzorcowania polega na przepuszczeniu przez 
układ pomiarowy określonej wielkości przepływu 
i  porównaniu wskazań przepływomierza wzorco-
wego i badanego, pomiar wykonywany jest w kilku 
punktach. Procedura oczywiście kończy się wysta-
wieniem odpowiedniego certyfikatu. W trakcie jednej 
zmiany ekipa wzorcująca jest w stanie sprawdzić do 
kilkunastu przepływomierzy. Stacja daje możliwość 
wzorcowania przepływomierzy w zakresie pomiaru 
objętości i masy.  

Drugim wariantem wzorcowania przepływomie-
rzy jest użycie tzw. master-metera, czyli wpięcie 
przepływomierza wzorcowego w szereg z przepływo-
mierzem badanym na linii produkcyjnej. Użycie tego 
typu rozwiązania wymaga jednak wcześniejszego 
doposażenia linii w specjalne króćce przyłączeniowe 
dla wzorca. Podobnie jak w przypadku pierwszego 
rozwiązania, w tym przypadki wzorcowanie również 
odbywa się poprzez porównanie wskazań i  wysta-
wienie certyfikatu. 

Wzorcowanie czujników temperatury
Jednym z częściej stosowanych pomiarów na linii 

produkcyjnej są pomiary temperatury. Bardzo często 
czujniki temperatury znajdują się na liście urządzeń 
krytycznych, co zmusza obsługę do ich stałej kontro-
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li. Podobnie jak w przypadku przepływomierzy, pro-
cedura wzorcowania tego typu czujników odbywa się 
poprzez porównanie wskazań czujnika badanego do 
wzorca, najczęściej w kilku punktach pomiarowych. 
Wzorcowanie czujnika temperatury wymaga wyjęcia 
go z  linii produkcyjnej i  umieszczenia w  układzie 
wzorcującym, co niestety wiąże się z rozszczelnie-
niem linii produkcyjnej, a w konsekwencji, w kolej-
nym kroku, uruchomieniem procedury jej mycia. 
Coraz częściej klienci, by uniknąć tego typu sytuacji, 
używają zamontowanych na stałe pochew termome-
trycznych, które zdecydowanie przyspieszają proces 
wzorcowania i skracają czas przestoju, dzięki temu, 
że nie rozszczelniamy linii. 

W jaki sposób wzorcujemy czujniki ciśnienia?
Kolejnym rodzajem wielkości mierzonej, które 

nasz serwis wzorcuje, jest ciśnienie. Bardzo często 
czujniki ciśnienia pracują w układach odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwa i ten fakt kwalifikuje je do 
wprowadzenia na listę urządzeń podlegających wzor-
cowaniu. Tak jak w dwóch poprzednich wypadkach, 
i tu wzorcowanie przebiega podobnie. W przypadku 
ciśnień należy jednak pamiętać jeszcze o  spraw-
dzeniu czujnika w skrajnych zakresach i o zjawisku 
histerezy. W trakcie wzorcowania bardzo istotne są 
warunki otoczenia. 

Jakość i bezpieczeństwo dzięki wzorcowaniu 
czujników przewodności

Pomiary analityczne, takie jak pomiar pH czy 
przewodności, nie są przeprowadzane na linii tak 
często jak wcześniej omawiane, ale również mają 
istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo produkcji 
żywności. Praktycznie każdy nowoczesny zakład 
produkcyjny w tej branży jest wyposażony w układ 
mycia linii CIP (Clean In Place), gdzie istotną rolę 
odgrywają czujniki przewodności. Wiele zakładów 
kontroluje za ich pomocą również jakość wody, która 
później jest wykorzystywana w procesie produkcji, 
dlatego stała kontrola nad tymi urządzeniami jest 
konieczna. Wzorcowanie czujników przewodności 
w zależności od ich zakresu pracy można przepro-
wadzać na dwa sposoby. Pierwszy przypadek, gdzie 
mamy do czynienia z  przewodnością na poziomie 
powyżej kilkudziesięciu uS/cm  – w  tej sytuacji do 
procesu kalibracji wykorzystujemy certyfikowane 
wzorce. Drugi przypadek, gdzie przewodność me-
dium jest niska – poniżej 20uS/cm – wówczas wy-
korzystujemy urządzenie wzorcowe i poprzez proces 
porównania dokonujemy kalibracji. W  przypadku 
kalibracji czujników przewodności należy szczególną 
uwagę zwrócić na funkcję kompensacji temperatu-
rowej, ponieważ temperatura ma istotny wpływ na 
przewodność badanego medium. Kalibracja układów 
pomiaru pH, podobnie jak dużych przewodności, 
najczęściej odbywa się na certyfikowanych wzor-
cach w  dwóch punktach. Przed kalibracją istotne 
jest dokładne oczyszczenie sondy pH, ponieważ ma 

to znaczny wpływ na czas jej odpowiedzi, nachy-
lenie krzywej i przesunięcie zera. Sondy pH należy 
regularnie kontrolować, ponieważ czas ich „życia” 
w różnych mediach jest bardzo zróżnicowany, toteż 
wiarygodne wyniki bardzo zależą od ich konserwacji 
i czasookresów między tymi czynnościami. 

Działania związane z wzorcowaniem urządzeń nie 
powinny być traktowane wyłącznie jako zło konieczne 
i koszt. W zakładzie, gdzie urządzenia zostały popraw-
nie skategoryzowane pod kątem krytyczności, gdzie 
plan weryfikacji jest ściśle określony i egzekwowany, 
proces wzorcowania daje wiele korzyści. Regularne 
wzorcowania zapewniają wiarygodność wskazań 
urządzeń, co w  efekcie ułatwia sterowanie proce-
sem. Pozwala również uzyskiwać zamierzone wyniki 
w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Systematyczna 
weryfikacja pozwala również ocenić stan urządzenia 
i wcześniej reagować, zapobiegając awariom, a w kon-
sekwencji nieplanowym przerwom produkcyjnym. 
Firma Endress+Hauser posiada akredytację PCA w za-
kresie wzorcowania przepływomierzy masowych, 
przetworników ciśnienia i temperatury. 

Dowiedz się więcej: www.endress.com.pl
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Początkowo brzeczka piwna była fermentowa-
na na drodze fermentacji spontanicznej. Po 
pewnym czasie piwowarzy zauważyli, że osad 

powstały podczas fermentacji wykazuje pewną ak-
tywność, zaś jego wprowadzenie do kolejnej warki 
piwa powoduje, iż fermentacja zachodzi szybciej 
i w bardziej kontrolowany sposób niż fermentacja 
spontaniczna. Odkrycie mikroskopu pozwoliło ziden-
tyfikować wspomniany osad jako jednokomórkowe 
mikroorganizmy zwane obecnie drożdżami. Nato-
miast w  XIX wieku udało się wyizolować pierwsze 
czyste szczepy drożdży, które zostały użyte do pro-
dukcji piwa.

Gatunki drożdży
Drożdże to jednokomórkowe organizmy eukario-

tyczne zaliczane do królestwa grzybów. Rozmnażają 
się wegetatywnie na drodze pączkowania. Obecnie 
rozpoznawanych jest dziesięć gatunków drożdży: 
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pasto-
rianus, Saccharomyces bayanus, Saccharomyces 
castelli, Saccharomyces dairensis, Saccharomyces 

DROŻDŻE
BOHATEROWIE
FERMENTACJI
ALKOHOLOWEJ

Mateusz Jackowski 
Politechnika Wrocławska

Piwo to napój towarzyszący ludzkości 
od tysiącleci. Do jego wyrobu 
wykorzystywało się wodę, słód i chmiel. 
Dopiero wynalazek mikroskopu 
pozwolił na poznanie kolejnego 
składnika piwa, czyli drożdży. 

exiguous, Saccharomyces kluyveri, Saccharomy-
ces paradoxus, Saccharomyces servazi i  Saccha-
romyces unisporus. W  browarnictwie używa się 
głównie dwóch pierwszych wymienionych gatun-
ków: Saccharomyces cerevisiae oraz Saccharo-
myces pastorianus, zwanych również uvarum lub 
carlsbergensis [1], [2]. Niemniej nie są to wszystkie 
stosowane szczepy. Do produkcji piw o  obniżonej 
zawartości alkoholu często wykorzystuje się takie 
organizmy jak Saccharomycodes ludwigii. Ponad-
to w piwie na drodze zakażenia mogą pojawić się 
bakterie fermentacji mlekowej, a niektórzy piwo-
warzy wykorzystują wspomniane mikroorganizmy 
w celu produkcji kwaśnych piw [3]–[6]. Ciekawym 
ewenementem są również dzikie drożdże Dekkera 
bruxellensis lub Brettanomyces bruxellensis, które 
w wielu przypadkach traktowane są jako organizmy 
niepożądane w produkcji piwa, jak i wina. Tradycyj-
nie wykorzystuje się je do produkcji belgijskich piw 
typu Lambic. Co więcej, w dobie piwnej rewolucji 
piwowarzy nierzadko sięgają po ten szczep w celu 
tworzenia nowych stylów [7]–[9].

Fo
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Budowa
Komórki drożdżowe mają owalny kształt, ale 

można zaobserwować również komórki bardziej 
eliptyczne. Wymiary drożdży wahają się w przedziale 
5-10 µm średnicy oraz 4-14 µm długości. Jak większość 
żywych komórek, zbudowane są one przede wszyst-
kim z  wody. Po wysuszeniu komórka drożdżowa 
składa się głównie z białek, węglowodanów, związków 
nieorganicznych i tłuszczy (tabela 1) [10], [11]. 

Drożdże zawierają organella typowe dla większo-
ści komórek eukariotycznych (rysunek 1). Z zewnątrz 
otoczone są ścianą komórkową, która jest wytrzy-
małą powłoką zbudowaną głownie z węglowodanów 
takich jak chityna. Jej główny cel to zapewnienie 
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Głę-
biej znajduje się błona komórkowa, którą tworzą lipi-
dy, białka i sterole. Jej zadaniem jest ochrona wnętrza 
komórki przed czynnikami zewnętrznymi, odpowiada 
też za to, co zostanie wchłonięte do wnętrza komórki 
oraz co zostanie z niej wydzielone. 

We wnętrzu komórki znajduje się cytoplazma, 
będąca środowiskiem dla pozostałych organelli we-
wnątrzkomórkowych. Umiejscowione są w niej liczne 
enzymy, w tym te odpowiedzialne za istotną z punktu 
widzenia browarników fermentację etanolową. 

Kolejnym elementem komórki drożdżowej sta-
nowią mitochondria, odpowiadające za wytwarzanie 
energii podczas metabolizmu tlenowego drożdży. 
Duża część metabolitów drożdżowych gromadzona 
jest w  wakuolach, czyli wewnętrznych przestrze-
niach wydzielonych za pomocą błony komórkowej. 
Dodatkowo organy te pełnią rolę przy rozkładzie 
białek. Część białek i  lipidów jest modyfikowana 
w kolejnym organellum zwanym aparatem Golgiego, 
który następnie zajmuje się ich dystrybucją wewnątrz 
komórki. 

Najbardziej rzucającym się w oczy elementem ko-
mórki drożdżowej jest jądro, w którym przechowuje 
się większość informacji genetycznej. Wszystkie wy-
mienione części składowe komórki są utrzymywane 
na swoich miejscach przez retikulum endoplazma-
tyczne, pełniące ponadto funkcje metaboliczne takie 
jak synteza niektórych tłuszczów czy białek [13].

Czego potrzebują do życia?
Drożdże do wzrostu i podtrzymania swoich funk-

cji życiowych potrzebują następujących składników:
• Węglowodany i cukry fermentowalne – w brzecz-

ce piwnej można znaleźć takie cukry jak glukoza, 
fruktoza, maltoza, sacharoza, maltotriozy i deks-
tryny. Poza dekstrynami wszystkie z nich mogą 
być spożytkowane przez komórki drożdżowe do 
produkcji energii oraz do syntezy niezbędnych 
metabolitów, będąc jednocześnie głównym źró-
dłem węgla. W pierwszej kolejności metabolizo-
wane są monosacharydy oraz sacharoza, która 
rozkładana jest za pomocą oktamerycznego en-
zymu –  inwertazy [15], [16]. Następnie, po zużyciu 
wymienionych cukrów, maltoza i maltotrioza są 

rozkładane do cząsteczek glukozy przez enzym 
zwany maltazą [17], [18]. Ich transport do wnętrza 
komórki jest energetycznie mniej korzystny niż 
prostszych cukrów, przez co zostają metaboli-
zowane dopiero po zużyciu łatwiej dostępnego 
pożywienia. Dodatkowo, kolejnym ważnym źró-
dłem węglowodanów dla drożdży jest glikogen, 
czyli materiał zapasowy, szczególnie użyteczny 
na początku procesu fermentacji brzeczki piwnej 
[10], [19].

• Źródła azotu – w brzeczce zapewniane są przez 
aminokwasy i peptydy dostarczane ze słodu. 
Najłatwiej metabolizowane, a co za tym idzie 
w pierwszej kolejności, aminokwasy z brzeczki 
(tabela 2) – to: glutamina, kwas glutaminowy, 
kwas asparaginowy, asparagina, seryna, treonina 
i lizyna. Następnie metabolizowane są: walina, 
metionina, leucyna, izoleucyna, histydyna. W ko-

Skład komórki drożdżowej

Składnik Zawartość
(% suchej masy)

Białka 40 - 75

Węglowodany 12 - 27

RNA 1,9 - 7

Popiół
(związki nieorganiczne) 6 - 14

Tłuszcze 0,21 - 1,3

TAB. 1
Skład suchej 
masy komórki 
drożdżowej. 
Opracowano na 
podstawie [12]

TAB. 2
Kolejność 
metabolizowania 
aminokwasów 
przez drożdże. 
Opracowano na 
podstawie [10]

RYS. 1
Schemat komórki 
drożdżowej. 
Na ilustracji 
oznaczono: 
1 – jądro 
komórkowe, 
2 – wakuola, 
3 – mitochondria, 
4 – aparat 
Golgiego, 
5 – retikulum 
endoplazmatyczne, 
6 – ściana 
komórkowa, 
7 – blizna 
po podziale 
komórkowym. 
Ilustracja 
wykonana na 
podstawie [14]
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Tłuszcze  0,21 ‐ 1,3 

 
Drożdże zawierają organella typowe dla większości komórek eukariotycznych (rysunek 1). Z zewnątrz 
otoczone są ścianą komórkową, która jest wytrzymałą powłoką zbudowaną głownie z węglowodanów 
takich jak chityna. Jej główny cel to zapewnienie ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Głębiej 
znajduje się błona komórkowa, którą tworzą lipidy, białka i sterole. Jej zadaniem jest ochrona wnętrza 
komórki przed czynnikami zewnętrznymi, odpowiada  też za  to, co zostanie wchłonięte do wnętrza 
komórki oraz co zostanie z niej wydzielone.  
We  wnętrzu  komórki  znajduje  się  cytoplazma,  będąca  środowiskiem  dla  pozostałych  organelli 
wewnątrzkomórkowych. Umiejscowione są w niej liczne enzymy, w tym te odpowiedzialne za istotną 
z punktu widzenia browarników fermentację etanolową.  
Kolejnym  elementem  komórki  drożdżowej  stanowią mitochondria,  odpowiadające  za wytwarzanie 
energii podczas metabolizmu tlenowego drożdży. Duża część metabolitów drożdżowych gromadzona 
jest w wakuolach,  czyli wewnętrznych przestrzeniach wydzielonych  za pomocą błony komórkowej. 
Dodatkowo organy te pełnią rolę przy rozkładzie białek. Część białek  i  lipidów  jest modyfikowana w 
kolejnym  organellum  zwanym  aparatem  Golgiego,  który  następnie  zajmuje  się  ich  dystrybucją 
wewnątrz komórki.  
Najbardziej rzucającym się w oczy elementem komórki drożdżowej jest jądro, w którym przechowuje 
się większość informacji genetycznej. Wszystkie wymienione części składowe komórki są utrzymywane 
na swoich miejscach przez retikulum endoplazmatyczne, pełniący ponadto funkcje metaboliczne takie 
jak synteza niektórych tłuszczów czy białek [13]. 

 
RYS. 1 Schemat komórki drożdżowej. Na  ilustracji oznaczono: 1 ‐  jądro komórkowe, 2 ‐ wakuola, 3 ‐ 
mitochondria, 4 ‐ aparat Golgiego, 5 ‐ retikulum endoplazmatyczne, 6 ‐ ściana komórkowa, 7 ‐ blizna 
po podziale komórkowym. Ilustracja wykonana na podstawie [14] 
 

Kolejność metabolizowania aminokwasów przez drożdże browarnicze

Kolejność Aminokwasy

1 glutamina, kwas glutaminowy, kwas asparaginowy, 
asparagina, seryna, treonina, lizyna

2 walina, metionina, leucyna, izoleucyna, histydyna

3 glicyna, alanina, fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan

4 prolina
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lejnym kroku wykorzystuje się: glicynę, alaninę, 
fenyloalaninę, tyrozynę i  tryptofan. Na końcu, 
z  największą trudnością drożdże wykorzystują 
prolinę. Pobierane aminokwasy są rozkładane 
przez transaminazę, która odcina grupy aminowe 
od reszty aminokwasu, dając tym samym materiał 
do budowy nowych peptydów [10]. Dodatkowo ist-
nieją badania potwierdzające, że drożdże w toku 
ewolucji zminimalizowały wymaganą ilość amino-
kwasów niezbędną do syntezy białek [20].

• Tlen – mimo że przez większość czasu produkcji 
piwa drożdże funkcjonują w warunkach beztle-
nowych, to omawiany składnik jest niezbędny do 
ich wzrostu i budowy biomasy świeżo po wprowa-
dzeniu drożdży do fermentora. Tlen jest w szcze-
gólności potrzebny do budowy steroli i nienasy-
conych kwasów tłuszczowych oraz do tworzenia 
się mitochondriów. Aby zapewnić odpowiednią 
ilość tlenu, brzeczkę napowietrza się przed za-
daniem jej drożdżami. Co ciekawe, wiele szlaków 
metabolizmu tlenowego drożdży w  przypadku 

fermentacji brzeczki piwnej jest blokowanych 
przez efekt Crabtree, który występuje wskutek 
dużej zawartości glukozy w brzeczce i polega na 
zdolności do produkowania etanolu w warunkach 
tlenowych [21]–[23].

• Minerały – mimo niewielkich ilości, które są 
potrzebne dla komórek drożdżowych, pełnią bar-
dzo ważne funkcje w metabolizmie omawianych 
mikroorganizmów (tabela 3). Ich głównym zada-
niem jest poprawianie integralności komórki, 
zdolności flokulacji, ekspresji genów, podziałów 
komórkowych oraz regulacja aktywności enzy-
mów. Najważniejszymi metalami, niezbędnymi 
dla drożdży do przeprowadzania fermentacji 
etanolowej, są: potas, magnez, wapń, cynk, 
miedź, mangan i żelazo. Potas pomaga w regula-
cji osmotycznej oraz jest kofaktorem enzymów 
metabolizujących białka, cukry oraz biorących 
udział w fosforylacji oksydacyjnej [24], [25]. Ma-
gnez to jeden z ważniejszych składników, gdyż 
pełni rolę kofaktora dla ponad 300 eznzymów 
obecnych w komórce drożdżowej, w tym odpo-
wiada za podziały komórkowe czy chroni przed 
stresem wywołanym przez duże stężenia etanolu 
[26], [27]. Wapń pełni ważną rolę we flokulacji 
drożdży; dzieje się tak, gdyż omawiany pierwia-
stek wiąże się do ścian komórkowych drożdży. 
Jego nadmiar może skutkować hamowaniem 
enzymów zależnych od magnezu [28], [29]. 

Cynk, z  punktu widzenia browarników, jest 
najważniejszym metalem w  metabolizmie droż-
dży. Po pierwsze stymuluje wchłanianie maltozy 
i  maltotriozy do wnętrza komórki, niemniej naj-
ważniejszy jest jego udział w aktywności oksydazy 
alkoholowej, która pełni rolę niezbędnego enzymu 
do zajścia fermentacji etanolowej. Ponadto stabili-
zuje enzymy mające w swojej budowie motyw palca 
cynkowego, a  dodatkowo omawiany pierwiastek 
zaangażowany jest w  mechanizm obrony przed 
stresem wywołanym przez wytwarzany etanol. 
Zaobserwowano, że suplementacja medium ho-
dowlanego cynkiem zmniejsza produkcję glicerolu, 
promując tworzenie etanolu. 

Cynk, ze względu na jego zapotrzebowanie, jest 
często magazynowany w wakuolach. Jego zawartość 
powinna mieścić się w przedziale 0,05 do 0,5 mg/dm3 
brzeczki [30]–[32].

Warto dodać, że mangan, miedź i żelazo pełnią 
rolę kofaktorów dla enzymów drożdżowych, ale ich 
znaczenie jest mniejsze niż w przypadku wymienio-
nych wcześniej metali.

TAB. 3
Wpływ wybranych 
minerałów na 
metabolizm 
drożdży w aspekcie 
ich wykorzystania 
w browarnictwie

RYS. 2
Schemat 
metabolizmu 
drożdży 
w warunkach 
tlenowych oraz 
beztlenowych

Wpływ wybranych minerałów na metabolizm drożdży

Minerały Wpływ na metabolizm

Potas

• regulacja osmotyczna 
• kofaktor enzymów fosforylacji oksydacyjnej 
• kofaktor enzymów odpowiedzialnych za metabolizm 

białek i cukrów

Magnez
• kofaktor licznych enzymów
• umożliwia podziały komórkowe
• pozwala przezwyciężyć stres wywołany etanolem

Wapń • bierze udział we flokulacji drożdży
• w nadmiarze może hamować enzymy zależne od magnezu

Cynk

• pomaga w transporcie maltozy i maltotriozy do wnętrza 
komórki

• kofaktor oksydazy etanolowej
• zmniejsza produkcje glicerolu
• pomaga przezwyciężyć stres wywołany etanolem

zużywają tlen obecny w brzeczce na drodze metabolizmu tlenowego. Następnie, po wyczerpaniu się 
tlenu, omawiane mikroorganizmy przestawiają swój metabolizm na fermentację. 

 
RYS. 2 Schemat metabolizmu drożdży w warunkach tlenowych oraz beztlenowych 
 
Podczas  metabolizmu  tlenowego  cząsteczka  glukozy  zostaje  rozłożona,  na  drodze  glikolizy,  do 
pirogronianu – w tym celu zużywana jest cząsteczka NAD+. Następnie pirogronian jest rozkładany przez 
dehydrogenazę pirogronianową do acetylo‐CoA. W warunkach tlenowych acetylo CoA transportowany 
jest  do mitochondriów,  gdzie  trafia  do  cyklu  kwasów  trikarboksylowych  (rysunek  2).  Akceptorem 
wodoru jest w tym wypadku tlen, zaś cały proces pozwala na wytworzenie 38 mol ATP z 1 mola glukozy 
[33],  [34]. W  praktyce,  za  sprawą  efektu  Crabtree, metabolizm  tlenowy występuje w  niewielkim 
stopniu podczas produkcji napojów alkoholowych [22]. 
W warunkach fermentacji drożdże rozkładają cząsteczkę glukozy na drodze glikolizy do pirogronianu. 
Następnie  pirogronian  jest  przetwarzany w  aldehyd  octowy  poprzez  dekarboksylazę. W  kolejnym 
kroku aldehyd octowy przekształcany jest przez dehydrogenzę alkoholową do etanolu (rysunek 2). W 
tym procesie aldehyd octowy  jest akceptorem wodoru, zaś  fermentacja pozwala na wytworzenie 2 
moli ATP z 1 mola glukozy [10], [35]–[37]. 
Poza  etanolem,  podczas  fermentacji  brzeczki  piwnej  powstają wyższe  alkohole  odpowiedzialne  za 
liczne  aromaty,  takie  jak  kwiatowe  czy  alkoholowe.  Przykładem  tego  typu  związków  mogą  być: 
izobutanol,  alkohol  izoamylowy  czy  2‐metylobutanol.  Wyższe  alkohole  tworzone  są  na  drodze 
metabolizmu aminokwasów. Podczas rozkładu aminokwasów dochodzi do usunięcia grupy aminowej 
i dekarboksylacji, następnie powstałe ketokwasy ulegają dekarboksylacji, w wyniku czego powstają 
aldehydy, które z kolei są redukowane do wyższych alkoholi. Podczas syntezy aminokwasów również 

Źródła azotu w brzeczce 
zapewniane są przez aminokwasy 
i peptydy dostarczane ze słodu
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Metabolizm drożdży
Drożdże mogą prowadzić swój metabolizm na dwa sposoby. Pierwszy 

to metabolizm tlenowy, drugi  metabolizm beztlenowy zwany fermenta-
cją (rysunek 2). Podczas produkcji piwa na początku drożdże zużywają 
tlen obecny w brzeczce na drodze metabolizmu tlenowego. Następnie, 
po wyczerpaniu się tlenu, omawiane mikroorganizmy przestawiają swój 
metabolizm na fermentację.

Podczas metabolizmu tlenowego cząsteczka glukozy zostaje rozło-
żona, na drodze glikolizy, do pirogronianu – w tym celu zużywana jest 
cząsteczka NAD+. Następnie pirogronian jest rozkładany przez dehy-
drogenazę pirogronianową do acetylo-CoA. W warunkach tlenowych 
acetylo CoA transportowany jest do mitochondriów, gdzie trafia do 
cyklu kwasów trikarboksylowych (rysunek 2). Akceptorem wodoru jest 
w tym wypadku tlen, zaś cały proces pozwala na wytworzenie 38 moli 
ATP z 1 mola glukozy [33], [34]. W praktyce, za sprawą efektu Crabtree, 
metabolizm tlenowy występuje w niewielkim stopniu podczas produkcji 
napojów alkoholowych [22].

W warunkach fermentacji drożdże rozkładają cząsteczkę glukozy 
na drodze glikolizy do pirogronianu. Następnie pirogronian jest prze-
twarzany w aldehyd octowy poprzez dekarboksylazę. W kolejnym kroku 
aldehyd octowy przekształcany jest przez dehydrogenzę alkoholową do 
etanolu (rysunek 2). W tym procesie aldehyd octowy jest akceptorem 
wodoru, zaś fermentacja pozwala na wytworzenie 2 moli ATP z 1 mola 
glukozy [10], [35]–[37].

Poza etanolem, podczas fermentacji brzeczki piwnej powstają 
wyższe alkohole odpowiedzialne za liczne aromaty, takie jak kwiatowe 
czy alkoholowe. Przykładem tego typu związków mogą być: izobutanol, 
alkohol izoamylowy czy 2-metylobutanol. Wyższe alkohole tworzone są 
na drodze metabolizmu aminokwasów. Podczas ich rozkładu dochodzi 
do usunięcia grupy aminowej i  dekarboksylacji, następnie powstałe 
ketokwasy ulegają dekarboksylacji, w wyniku czego tworzą się aldehy-
dy, które z kolei są redukowane do wyższych alkoholi. Podczas syntezy 
aminokwasów również możliwe jest powstawanie produktów ubocz-
nych w postaci ketokwasów, mogących podlegać uprzednio opisanym 
przemianom [10].

Kolejnymi ważnymi związkami produkowanymi przez drożdże pod-
czas fermentacji są estry, które nawet w niedużych stężeniach odpowia-
dają za bukiet aromatyczny piwa. Przykładem tego typu związków są: 
octan etylu, odpowiedzialny za aromat owocowy, czy octan izoamylu, 
za którego przyczyną pojawia się aromat bananów w piwach pszenicz-
nych. Ogólnie estry zbudowane są z alkoholi i kwasów organicznych. 
Ich powstawanie uwarunkowane jest aktywnością odpowiednich 
enzymów takich jak acylotransferaza alkoholowa oraz dostępnością 
acetylo-CoA. Dodatkowo, wyższe temperatury fermentacji sprzyjają 
powstawaniu estrów, dlatego najwięcej można ich spotkać w piwach 
górnej fermentacji [38].

***

Podsumowując: drożdże to proste, jednokomórkowe organizmy 
będące przyjaciółmi piwowarów. Ważne, aby o  nie dbać i  zapewniać 
odpowiednie warunki do wzrostu i  rozwoju. Najczęściej większość 
niezbędnych składników dla prawidłowego metabolizmu drożdży do-
starczanych jest ze słodem i z wodą wodociągową. Mimo to w niektórych 
wypadkach suplementacja brzeczki w niezbędne minerały może pomóc 
w rozwiązaniu problemów występujących podczas fermentacji.

Literatura dostępna na portalu.
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P R O D U K C J A

Krzysztof Stypułkowski, Tomasz Sienkiewicz 
Manufaktura Czekolady Chocolate Story

Produkcja rzemieślniczej czekolady to długi i złożony proces, w który 
zaangażowanych jest wiele osób.

OD ZIARNA
DO TABLICZKI 
O procesie produkcji czekolady

PRODUKCJA 
CZEKOLADY
Archiwalne 

zdjęcia z produkcji 
czekolady metodą 

bean to bar
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P R O D U K C J A

Pierwszym ogniwem są plantatorzy, bez których 
nie byłoby tego cennego „czarnego złota”. W Ma-
nufakturze Czekolady Chocolate Story, jeśli 

tylko jest to możliwe, staramy się docierać do nich 
bezpośrednio, aby mieć wpływ na wybór ziarna już 
na plantacji. Stosujemy model bezpośredniej współ-
pracy z plantatorami „Direct Trade”, dzięki czemu 
mamy możliwość wyselekcjonowania najlepszych 
ziaren kakaowca. 

Do produkcji czekolady wykorzystywane są trzy 
rodzaje ziarna kakaowca:
• Forastero  – najmniej cenione przez smakoszy, 

wykorzystywane przede wszystkim do masowej 
produkcji czekolady.

• Trinitario – rzadziej występujące i posiadające 
bardziej złożony aromat.

• Criollo – szlachetne i trudno dostępne ziarna, bę-
dące najbardziej szlachetną odmianą kakaowca. 
Stanowi ono zaledwie 5 proc. światowej produkcji. 

Criollo charakteryzuje się subtelnym, a  zara-
zem niezwykle bogatym smakiem. Jest niemalże 
pozbawione goryczy, którą zastępuje szereg innych 
aromatów, w tym m.in. karmelu czy wanilii. W po-
szukiwaniu najlepszego criollo wybraliśmy się do 
Ameryki Południowej. Na miejscu przekonaliśmy 
się, że drzewa, na których rośnie to najbardziej szla-
chetne ziarno, w porównaniu do innych wyglądają 
najmniej dorodnie i zdrowo. Jednak jego smak jest 
absolutnie niepodrabialny. 

FOT. 1
Suszenie ziarna na 
plantacji. Kolumbia 
2017

Ziarna Criollo są najdroższe i wykorzystuje się je 
do tworzenia wyrafinowanych, unikatowych i najbar-
dziej cenionych przez koneserów tabliczek. Zaliczają 
się do nich takie czekolady, jak Porcelana Blanca, 
Nugu czy Chuno, które charakteryzują aromaty m.in. 
owoców leśnych, ziół, pomarańczy czy nawet delikat-
nych nut drewna. Na smak wpływa wiele czynników, 
w tym m.in. klimat oraz gleba, która musi być żyzna, 
głęboka i  przewiewna. Nie bez znaczenia jest sam 
proces pozyskania ziarna. Zanim kakaowiec trafi do 
sprzedaży najpierw musi zostać poddany odpowied-
nim procesom – umiejętnej, cierpliwej fermentacji 
oraz właściwemu suszeniu.

 
Długa droga do tabliczki

Kolejne etapy produkcji, jak prażenie, rozdrab-
nianie, konszowanie i formowanie w tabliczki, prze-
biegają w zakładzie w podwarszawskich Łomiankach. 
Wszystkie te elementy mają na celu stworzenie 
naturalnej, bogatej w smaku czekolady.
• Prażenie – to bardzo ważny proces w produkcji 

czekolady. Przed rozpoczęciem prażenia ziarna, 
które trafiają do fabryki, poddaje się selekcji – od-
rzucane są te nienadające się do spożycia. Prażenie 
jest niezwykle ważnym czynnikiem na drodze 
kreowania i rozwoju smaku, dodatkowo zmniejsza 
procent wilgoci i  zabija wszelkie bakterie. Czas 
i temperatura prażenia różnią się w zależności od 
rodzaju i jakości ziaren, a także celów producenta 
czekolady. Im mocniej wyprażone ziarno, tym 
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smak będzie bardziej goryczkowy, jednocześnie 
mniej kwaśny, ale także bardziej „płaski”. 

• Rozdrabnianie – po procesie prażenia zewnętrzna 
powłoka ziarna staje się cienka i krucha. Dzięki 
temu ziarno można rozłupywać i skruszyć – ręcz-
nie lub maszynowo, a następnie odwiać łupinki od 
„serca” ziarna, czyli śruty kakaowej. Nibsy kaka-
owe są wykorzystywane do produkcji czekolady, 
natomiast łupiny napełnione przeciwutleniaczami 
mogą być wykorzystywane do innych celów, takich 
jak produkcja herbaty kakaowej, nawóz ogrodni-
czy, a nawet do celów kosmetycznych, np. jako 
dodatek do peelingu. 

• Miażdżenie – rozdrobnione i odwiane nibsy, czyli 
jądra ziaren kakaowca, poddawane są miażdzeniu 
w specjalnej maszynie zwanej młynkiem. Korzysta-
my z ogromnego młyna, który potrafi przemielić 
około pół tony czekolady dziennie. Przy bardzo 
dużej prędkości rozciera on ziarno, tworząc miazgę 
kakaową. Jest to bardzo aromatyczna, bardzo zapa-
chowa, ale kwaśna, chropowata i trudna do spoży-
cia substancja, którą poddajemy dalszej obróbce. 

• Konszowanie – proces ten polega na odpowied-
nim rozmieszaniu miazgi kakaowej z  cukrem. 
W  konszach dochodzi do jeszcze jednego waż-
nego procesu  – zachodzi tam rafinacja, czyli 
zmniejszanie cząsteczek do poziomu poniżej 30 

µm (mikrometrów). Czekolady konszujemy od 
2 do 3 dni po to, by pozbyć się niepożądanych nut 
zapachowych. W  tym procesie odparowywany 
jest przede wszystkim kwas octowy, a także woda. 
Zależy nam na tym, aby jak najbardziej rozmieszać 
czekoladę z  cukrem i  zmniejszyć cząsteczki do 
poniżej 30 mikrometrów. 

• Temperowanie – jeszcze przed wylaniem gotowej 
czekolady do foremek poddajemy ją procesowi 
temperowania. Za pomocą specjalnych ma-
szyn  – temperówek, które odpowiednio pod-
grzewają i  chłodzą czekoladę  – temperujemy, 
czyli hartujemy czekoladę. Etap jest potrzebny 
do tego, aby uzyskać odpowiednie właściwości. 
Odpowiednio przeprowadzony jest gwarancją 
tego, że czekolada będzie łamała się z trzaskiem, 
a nie kruszyła, będzie błyszcząca. 

• Formowanie w  tabliczki  – po tych wszystkich 
procesach czekoladę wylewamy do odpowiednich 
foremek, trafiają do niej dodatki, np. orzechy, owo-
ce. Następnie tabliczki lub narzędzia czekoladowe 
przechowujemy przez kilkanaście minut w tunelu 
chłodniczym, tak by mogły się zestalić. 

• Dopiero po tych wszystkich procesach czekolady 
są pakowane. Część naszych produktów pakowa-
nych jest ręcznie. Posiadamy także zaawansowane 
technologicznie maszyny, które umożliwiają pako-
wanie dużych ilości produktu. Pod marką Las Ve-
gan’s wytwarzamy również takie, które spakowane 
są w innowacyjny materiał wykonany z papieru, 
który jest w pełni kompostowalny.

Zaczynając od początku…
Wszystkie produkty wyrabiane są ze starannie 

wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzą-
cych z różnych zakątków świata. Nie ma w nich żad-
nych konserwantów, ulepszaczy czy lecytyny sojowej, 
aby były wyjątkowe w  smaku. Fabryka mieści się 
w  podwarszawskich Łomiankach, natomiast lokal 
własny w Warszawie. 

Cała przygoda z tworzeniem czekolady zaczęła się 
od spotkania klasowego, zorganizowanego z okazji dzie-
sięciolecia matury. Na spotkaniu były rozmowy o tym, 
jak wygląda nasze życie zawodowe, w jakim miejscu 
się znajdujemy i przede wszystkim – czy nas to satys-
fakcjonuje. Pracowaliśmy wówczas jako informatycy 
w korporacjach i choć zarobki i pozycja były dobre, to 
zgodnie przyznaliśmy, że nie jest to jednak droga do 
zawodowego spełnienia. Postanowiliśmy to zmienić 
i w czasie burzy mózgów pojawił się pomysł na produkcję 
czekolady – prawdziwej, tworzonej od podstaw, czyli od 
ziarna kakaowca po tabliczkę. W 2009 roku rzuciliśmy 
pracę w korporacji i rozpoczęliśmy budowanie własnego 
biznesu. Zupełnie nie znaliśmy się wtedy na produkcji 
czekolady, ale byliśmy zdeterminowani. W tamtym 
czasie trend bean to bar, czyli produkcja czekolady od 
ziarna do tabliczki, prawie w ogóle nie istniał.

W  internecie czy w  książkach nie można było 
tak łatwo znaleźć informacji o tworzeniu czekolady 

Przed rozpoczęciem prażenia ziarna, które 
trafiają do fabryki, poddawane są selekcji 
– odrzuca się te nienadające się do spożycia

FOT. 2
Czekolady 
„mleczne-

bezmleczne” Las 
Vegan’s

P R O D U K C J A
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(dzisiaj w sieci są dostępne zarówno różne publikacje, 
a nawet filmy na YouTube). Stwierdziliśmy jednak, że 
jeśli w ogóle da się to zrobić, właśnie my to zrobimy. 
Dużo czytaliśmy o poszczególnych etapach produkcji 
czekolady w książkach z zakresu żywienia człowieka, 
a także w „The Science of Chocolate” autorstwa S. T. 
Becketta. I tak to się zaczęło! Kiedy rozpoczynaliśmy 
przygodę z tworzeniem czekolady bean to bar mieli-
śmy jedną maszynę do wyrabiania o maksymalnym 
załadunku 25 kg. Teraz tych maszyn jest więcej, w tym 
dwie o załadunku 500 kg. Dzięki temu jesteśmy w sta-
nie wytworzyć nawet 100 tysięcy tabliczek w ciągu 
miesiąca.

 
Innowacyjne nowości 

W  tej chwili, poza tabliczkami czekolady, Ma-
nufaktura Czekolady Chocolate Story produkuje 
również wiele innych wyrobów, m.in. listki czekola-
dowe, narzędzia czekoladowe, czekoladki pralinowe 
czy draże czekoladowe. Wprowadzane są także 
innowacyjne produkty, odpowiadające na potrzeby 
rynkowe. Mowa tutaj o pierwszej marce wegańskiej 
czekolady pod marką Las Vegan’s. To pierwsza 
marka czekolady, której opakowania nie mają folii 
i tradycyjnego sreberka, a tabliczki są zapakowane 
w  specjalny papier. To produkty odpowiednie dla 
wegan, wegetarian oraz wszystkich osób dbających 
o zdrowe żywienie. Wszystkie produkty Las Vegan’s 
wytwarzane są zgodnie z filozofią bean to bar, a za-
tem bezpośrednio z ziarna kakaowca aż do gotowej 
tabliczki, na bazie zamienników mleka pochodzących 
z kokosa, migdała i owsa. 

W sprzedaży dostępne są opcje z różnymi owoco-
wymi dodatkami, a także z orzechami. Nie zawierają 
one składników pochodzenia zwierzęcego i są odpo-
wiednie dla wegan, wegetarian oraz wszystkich osób 
dbających o zdrowe żywienie. Co ważne, wegańska 
czekolada uzyskała także certyfikację BIO.

M A N U F A K T U R A  C Z E K O L A D Y 
C H O C O L A T E  S T O R Y 

To polska firma i jedna z niewielu na świecie, w której czekoladę 
wyrabia się bezpośrednio od ziaren kakaowca aż do tabliczki. Jest 
pionierem w zakresie produkcji czekolady bean to bar w Polsce. 
Powstała w 2009 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija, 
poszerzając portfolio marek własnych oraz grono kontrahentów 
polskich i zagranicznych. Założyciele manufaktury – Tomasz 
Sienkiewicz i Krzysztof Stypułkowski – porzucili wtedy pracę 
w korporacji i rozpoczęli produkcję prawdziwej czekolady. W 2017 
roku do zarządu firmy dołączył Marcin Parzyszek, manager 
z 20-letnim doświadczeniem na rynku słodyczy. Obecnie, poza 
tabliczkami czekolady, Manufaktura Czekolady Chocolate 
Story produkuje również wiele innych wyrobów, m.in. listki 
czekoladowe, narzędzia czekoladowe, czekoladki pralinowe 
czy draże czekoladowe. Wszystkie produkty wyrabiane są ze 
starannie wyselekcjonowanych ziaren kakaowca pochodzących 
z różnych zakątków świata. Nie ma w nich żadnych konserwantów, 
ulepszaczy czy lecytyny sojowej, aby były wyjątkowe w smaku. 
Tabliczki zostały już kilkukrotnie wyróżnione prestiżowymi 
medalami Academy of Chocolate Awards. 

KRZYSZTOF STYPUŁKOWSKI TOMASZ SIENKIEWICZ
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dr inż. Magdalena Lech 
Politechnika Wrocławska

„Gospodarka wodna obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą 
ochronę jej zasobów” [1]. Stąd rozsądne jej wykorzystanie i regeneracja przez 
zakłady przemysłowe w celu ponownego użycia wiąże się nie tylko z aspektem 
ekonomicznym, ale również pozytywnie wpływa na środowisko wodne. 

ZASTOSOWANIE TECHNIK
MEMBRANOWYCH
do oczyszczania ścieków pochodzących 
z mleczarni

W przemyśle mleczarskim zużycie wody jest 
na wysokim poziomie i wynosi (w zależno-
ści od procesu) od 1 do 10 m3 na każdy m3 

przetworzonego mleka [2]. W przetwórstwie mleka są 
trzy kierunki wykorzystania wody: (1) do samej pro-
dukcji przetworów mlecznych (musi być najwyższej 
jakości), (2) do procesów, gdzie ma kontakt z samym 
produktem, m.in. do sterylizacji czy mycia instalacji, 
oraz (3) do procesów, gdzie nie ma ona kontaktu z wy-
twarzanym produktem, np. woda chłodząca. Tak jak 

pierwsza grupa to woda o bezdyskusyjnie najwyższej 
jakości i powinna być raczej dostarczana jako pier-
wotna, tak ostatnia często może być wykorzystywana 
w obiegu zamkniętym, więc jej zużycie jest najmniej-
sze. Najbardziej problematycznym aspektem dla 
mleczarni pozostaje woda wykorzystywana do drugiej 
grupy procesów, np. mycia instalacji. Jej zużycie jest 
bardzo duże, a zanieczyszczenie znaczne. To jednak 
ta grupa ścieków stwarza największe możliwości do 
regeneracji i  ponownego użycia. Zawiera w  swym 
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Podział 
ciśnieniowych 
technik 
membranowych 
i zakres ich 
stosowalności

O C H R O N A  Ś R O D O W I S K A

składzie białka, laktozę, tłuszcze, ale i detergenty. 
Posiada stosunkowo niski wskaźnik chemicznego za-
potrzebowania na tlen ChZT (w porównaniu do innych 
ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego [3]), 
wynoszący średnio 442 mg/l, zwartość ciała stałego 
TDS (total suspended solids) 254 mg/l [4] oraz pH ok. 7. 

Ciśnieniowe techniki membranowe
Ciśnieniowe techniki separacyjne są coraz chęt-

niej wykorzystywane przez mleczarnie nie tylko do 
samej produkcji, ale i w celu oczyszczania ścieków 
powstających w jej trakcie, zwłaszcza po myciu insta-
lacji produkcyjnych. W ich zakres wchodzą: mikro-, 
ultra- oraz nanofiltracja. 

Mikrofiltracja (MF) to proces, gdzie membrany 
posiadają największą średnicę porów (od 0,1 do 10 µm). 
Działają efektywnie w zakresie separacji ze ścieków 
mleczarskich zawieszonych cząstek ciała stałego, bak-
terii, większych białek (lub ich agregatów) oraz kropel 
tłuszczu. W celu przeprowadzenia separacji należy 
stosować stosunkowo niskie wartości ciśnienia (w po-
równaniu do reszty procesów), tj. ok 0,1 do 2 barów. 
Membrany tego typu są jednak najbardziej narażone 
na zapychanie, tzw. fouling, a więc największy spadek 
wydajności separacji, co jednak nie wpływa na to, że są 
stosowane na szeroką skalę do oczyszczania ścieków 
i wód po myciu instalacji, w tym mleczarskich.

Ich wykorzystanie redukuje o  ok. 98% męt-
ność ścieku, co pozwala na uzyskanie praktycznie 

klarownego filtratu, ok. 93% zabarwienie oraz ok. 
89% wskaźnik ChZT [5]. Membrany MF są często 
stosowane jako pierwszy etap oczyszczania mem-
branowego w kompleksowych kaskadach membra-
nowych, a  więc stanowią stopnień poprzedzający 
ultrafiltrację. 

Ultrafiltracyjne membrany posiadają już mniej-
sze niż MF pory, których średnice mierzą od 0,01 do 0,1 
µm i zatrzymują cząsteczki na poziomie 1-100 kDa, np. 
policukry, mniejsze białka czy cząsteczki koloidalne. 
Użycie ich wymaga wyższych wartości ciśnień trans-
membranowych (od 1 do 5 bar). W przemyśle mleczar-
skim membrany UF są już szeroko wykorzystywane 
w samym procesie produkcyjnym, m.in. do zatężania 
serwatki, ale z  powodzeniem mogą zostać zaada-
ptowane do oczyszczania ścieków powstających po 
myciu instalacji. Stosowane samodzielnie (nie jako 
etap następczy po MF) pozwalają na redukcję ChZT na 
poziomie aż 95%, natomiast zabarwienie i mętność 
na poziomie praktycznie całkowitym, odpowiednio: 
97 i 99% [5]. Jednak zastosowanie w tym przypadku 
wspomnianej separacji dwustopniowej znacząco 
ograniczyłoby spadek strumienia na etapie UF, gdyż 
największe agregaty (np. pozostałości skrzepu kaze-
inowego czy bakterie) zostałyby zatrzymane przez 
membranę MF. 

Nanofiltracja to już proces wysokociśnieniowy, 
gdzie stosuje się membrany o budowie praktycznie 
litej – pory są rzędu kilku do kilkunastu nm, stąd 
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membrany te są w stanie zatrzymać cukry, amino-
kwasy, a nawet wielowartościowe jony. Z racji tego, 
że w filtracie uzyskuje się praktycznie czystą wodę, 
to w  celu pokonania ciśnienia osmotycznego roz-
tworu należy w tym przypadku wytworzyć ogromne 
ciśnienia, nawet do 30 barów. Ścieki powstające po 
myciu instalacji nie wymagają tak zaawansowanego 
traktowania. Zastosowanie ultrafiltracji wspomaga-
nej mikrofiltracją pozwala na uzyskanie produktu 
wysokiej jakości, który może zostać zawrócony do 
procesu, np. ponownie wykorzystany do mycia insta-
lacji. Odwróconą osmozę, która jest jeszcze bardziej 
zaawansowaną techniką, z  tych samych powodów 
rzadko stosuje się w procesie oczyszczania ścieków 
pochodzących z przemysłu mleczarskiego. 

Bioreaktor membranowy – MBR (membrane 
bioreactor)

Bioreaktor membranowy w  ostatnich latach 
zyskał dużą popularność i  jest coraz powszechniej 
stosowany. Jego zaletami są: wysoka wydajność, 
łatwość w obsłudze, niewielka ilość odpadów wtór-
nych, łatwość w  skalowaniu oraz przyjazność dla 
środowiska. To proces łączący mikrobiologiczną bio-
degradację oraz separację oczyszczonych ścieków.

Najczęściej na strumieniu wylotowym ulokowana 
jest membrana mikro- bądź ultrafiltracyjna. Ma to 
na celu zatrzymanie w strefie bioreaktora mikroor-
ganizmów, które do swych przemian metabolicznych 
wykorzystują obecne w ściekach zanieczyszczenia, 
obniżając przede wszystkim ChZT. Zatrzymanie 
to prowadzi do uzyskania kultur o  wysokiej kon-
centracji komórkowej, a więc wydajności procesu. 
Separacja membranowa na wylocie z  bioreaktora 
dodatkowo redukuje mętność oraz zabarwienie ście-
ków. Zastosowanie takiego rozwiązania w przypadku 

ścieków mleczarskich pozwala na 99% redukcję 
wskaźnika ChZT, przy zastosowaniu osadu aktyw-
nego oraz membrany o średnicy porów 0,5 µm [6]. 

Obecnie jednak, w dobie polityki „symbiozy prze-
mysłowej”, coraz częściej wykorzystuje MBR w celach 
(poza biodegradacyjnymi) produkcyjnych. A  więc, 
przy jednoczesnym pozbywaniu się problematycz-
nego odpadu, jakim są ścieki z mleczarni, produkuje 
się cenne substancje, np. kwas mlekowy czy bio-
gaz, poprzez odpowiedni dobór mikroorganizmów 
znajdujących się w bioreaktorze. Ścieki przemysłu 
mleczarskiego są jednymi z najwłaściwszych do tego 
celu, ponieważ zawierają duże ilości laktozy – dwucu-
kru, który albo w formie wyjściowej jest doskonałym 
źródłem węgla (m.in. dla bakterii kwasu mlekowego), 
lub po hydrolizie do glukozy i galaktozy dla innych, 
np. bakterii metanogennych. 

Ścieki przemysłu mleczarskiego, zwłaszcza te 
powstające po myciu instalacji do produkcji przetwo-
rów mleka, z powodzeniem mogą być oczyszczane 
przy pomocy ciśnieniowych technik membrano-
wych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest kaskada 
dwuetapowa, tj. połączenie mikro- oraz ultrafiltracji. 
Pozwala to na uzyskanie wody o parametrach zgod-
nych z wymogami środowiskowymi i – co ważniejsze 
– pozwalających zawrócić ją do procesu mycia. 

***
Przed nowoczesnymi mleczarniami, stawiający-

mi na nowe technologie i chcącymi poszerzyć swoją 
działalność, stają również nowe możliwości zagospo-
darowania ścieków. Rozbudowa zakładu o bioreaktor 
membranowy pozwala nie tylko na rozwiązanie pro-
blemu ścieków, ale w przyjazny dla środowiska i wy-
soce ekonomiczny sposób produkować cenny biogaz 
czy kwas mlekowy. Tak więc techniki membranowe 
są i  będą chętnie wykorzystywane przez zakłady 
przemysłowe, co skłania producentów membran do 
stwarzania nowych rozwiązań – tworzenia nowych 
materiałów, technik zapobiegających spadkom 
strumienia – mających na celu doskonalenie samego 
procesu separacji. 

Literatura
[1] https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/gospodarka-

-wodna
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gdzie stosuje się membrany o budowie 
praktycznie litej – pory są rzędu kilku do 
kilkunastu nm, stąd membrany te są w stanie 
zatrzymać cukry, aminokwasy, a nawet 
wielowartościowe jony
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F E L I E T O N

W świecie nauki o oczyszczaniu ścieków dzieje się mnó-
stwo ciekawych rzeczy. Niestety, przeciętnemu czy-

telnikowi ciężko przebrnąć przez fachowy żargon publikacji 
naukowych i stos równań matematycznych. Postanowiłem 
przetłumaczyć najciekawsze doniesienia badaczy na bardziej 
„ludzki” język i się z Państwem nimi podzielić. Życzę miłej 
lektury! 

Jak to jest z tym podlewaniem upraw ściekami?
Ostatnimi czasy bardzo interesuje mnie temat wykorzystywania 
ścieków do nawadniania pól. Ceny energii skłaniają do zasta-
nowienia się, czy na pewno nie możemy ścieków wykorzystać 
w  jakikolwiek sposób bez oczyszczania? Jakie kryją się za tym 
niebezpieczeństwa? Dostępnych jest wiele wyników badań w tej 
dziedzinie. Autorzy z Chin, Niemiec i USA dokonali metaanalizy 62 
publikacji badawczych z okresu 1987-2021. Rezultaty okazują się 
zaskakujące1. Analizowano wpływ nawadniania ściekami upraw 
kukurydzy, pszenicy, ryżu i soi na stan oraz skład warzyw i gleby. 
Główne wnioski sformułowane przez badaczy to: (1) średnie 
zwiększenie wzrostu roślin podlewanych ściekami w porównaniu 
do „zwykłego” nawadniania wyniosło 19,7%; (2) ścieki bytowo-go-
spodarcze znacząco poprawiają ilość zbiorów, podczas gdy ścieki 
przemysłowe mają wpływ negatywny, choć na granicy istotności; 
(3) wysoka zawartość związków biogennych (azot i fosfor) w ście-
kach jest w znacznym stopniu skorelowana ze zwiększeniem ilości 
zbiorów; (4) pomiędzy literaturą anglosaską i chińską występują 
duże rozbieżności w uzyskanych wynikach (nie wiedzieć czemu…);  
(5) badania skupiają się na krótkotrwałym efekcie, zupełnie 
pomijając długotrwały wpływ nawadniania upraw ściekami;  (6) 
ścieki przemysłowe niosą ze sobą ryzyko skażenia ziemi nadmier-
ną ilością metali ciężkich, w czasie gdy ścieki bytowe stwarzają 
zagrożenie bakteriologiczne. 
Moim skromnym zdaniem, jako ludzkość jesteśmy na etapie, 
w którym musimy rozpocząć długoterminowe badania nad na-
wadnianiem upraw ściekami. Jest to potrzebne, żeby wprowadzić 
regulacje prawne, których obecnie brak. Prawdopodobnie moż-
liwe jest w okresie wegetacji okrojenie technologii oczyszczania 
jedynie do usunięcia zawiesin, metali ciężkich i dezynfekcji po 
to, aby zaoszczędzić energię, zwiększyć produkcję żywności i jak 
najefektywniej wykorzystać zasoby wodne. Kto wie, może za kil-
kanaście lat standardem będzie sezonowe oczyszczanie ścieków?

Skoro mowa o długotrwałym oddziaływaniu..
Naukowcy z Botswany2 sprawdzili jak nawadnianie upraw ścieka-
mi wpływa na zmiany we florze bakteryjnej gleby i warzyw oraz 

na obecność w nich markerów oporności na antybiotyki. Jest to 
zdecydowanie największe wyzwanie, z jakim w długim okresie 
trzeba się będzie zmierzyć, wykorzystując ścieki do podlewania 
pól. Ludzkość, zdaniem autorów, nadużywa antybiotyków, 
natomiast oczyszczalnie ścieków nie są dostosowane do ich 
usuwania, co prowadzi do coraz większej koncentracji w śro-
dowisku wodnym i uodporniania się organizmów. Przytoczone 
badanie jest o tyle ciekawe, że rząd Botswany w odpowiedzi na 
znaczne braki wody wprowadził program budowy „mikroko-
smosów”, czyli pól uprawnych zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. W jednym z takich kosmosów 
badacze obserwowali uprawę marchwi, szpinaku i buraków. 
Mikrokosmos Palapye to  oczyszczalnia ścieków obsługująca 36 
tys. mieszkańców, z niezbyt kosmiczną technologią oczyszczania: 
stawy beztlenowe i dezynfekcja chlorem. Oczyszczone (?) ścieki 
trafiają do kolejnego stawu, z którego rozprowadzane są na pola 
uprawne. Efekty badań? W glebie nawadnianej ściekami wystę-
puje znacznie więcej genów markujących oporność na antybio-
tyki w porównaniu z glebą nawadnianą tradycyjnie. Znacznie 
zmienia się również profil flory bakteryjnej gleby i warzyw. Dobre 
wiadomości są takie, że w samych warzywach wykryto znacznie 
mniej markerów antybiotykooporności niż w glebie.

A co na to sałata?
Naukowcy z Francji przez 2 lata podlewali sałatę i pora ściekami 
surowymi, oczyszczonymi oraz wodą (próba kontrolna)3. Roz-
patrywana technologia oczyszczania ścieków, analogiczna do 
botswańskiej – stawy gnilne. Efekty widoczne? Nawet do 85% 
masy warzyw więcej przy podlewaniu ściekami w porównaniu do 
wody. Efekty ukryte? Znaczny wzrost przewodności gleby podle-
wanej ściekami, spowodowany głównie przez chlorki i sód oraz 
dwukrotny wzrost zawartości wskaźników kałowych. Wskaźniki 
kałowe wykryto także w biomasie warzyw nawadnianych ścieka-
mi. Nie są to dobre informacje jeśli docelowo chcemy uprawiane 
na ściekach warzywa przeznaczać do spożycia przez ludzi.

Im dalej w las, tym więcej pytań. Osobiście jestem zwolennikiem 
coraz szerszego użycia ścieków do irygacji upraw, jednak musimy 
zminimalizować ryzyko. Z pewnością nie ostatni raz w felietonie 
poruszam ten temat, ponieważ woda i pożywienie to coś, o czym 
trzeba myśleć cały czas. Nawet gdy nie jesteśmy głodni.

Przypisy
1 doi: 10.1016/S2095-3119(21)63853-4
2 https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09089
3 https://doi.org/10.1016/j.resenv.2022.100053

 Ściekawostki ze świata nauki

Radosław Żyłka
Technolog przemysłowych oczyszczalni ścieków 

od niemal dekady, rzadki gatunek pasjonata „tej 
śmierdzącej instalacji na końcu zakładu”
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kierunek .plenergetyka kierunek .plchemia

PATRONAT MEDIALNYHONOROWY GOSPODARZ



STAŁOŚĆ
+PEWNOŚĆ

Spełniasz wymogi bezpieczeństwa i jakości, optymalizując
posiadane zasoby oraz zapewniając powtarzalność produkcji.

Wiemy, jak ważne są dla Ciebie stała jakość
produktu oraz racjonalizacja kosztów.

Dowiedz się więcej
www.pl.endress.com/serwis

Zapewniamy

100%
zgodności dzięki naszym

identyfikowalnym usługom
kalibracji

Popraw dostępność swojego zakładu i zapewnij jakość,
dzięki zoptymalizowanej kalibracji
• Identyfikowalna kalibracja urządzeń na miejscu i w laboratorium
• Jesteśmy wiodącym producentem aparatury kontrolno-pomiarowej,

wykwalifikowanym w dziedzinie kalibracji
• Nasze globalne standardy kalibracji zapewniają niezmiennie wysoką

jakość usług


