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Probiotyki

Bakterie probiotyczne w żywności
nowe kierunki stosowania
W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost spożycia produktów zawierających bakterie probiotyczne. Producenci prześcigają
się w tworzeniu nowych produktów i w licznych kampaniach reklamowych podkreślają ich prozdrowotne właściwości – obecnie
produkt musi mieć udowodnione badaniami naukowymi właściwości prozdrowotne, żeby można go było reklamować. Mówi się,
że probiotyki znalazły już stałe miejsce na półkach sklepowych,
dlatego w wielu ośrodkach naukowych trwają intensywne prace
nad znalezieniem nowych kierunków zastosowania tych pożytecznych bakterii w produkcji żywności. Artykuły spożywcze tego
typu są zaliczane do żywności funkcjonalnej, która ma na celu
łagodzić różne dolegliwości lub im zapobiegać [27].

DOBROCZYNNE MIKROORGANIZMY
Badania dowodzą, że złożona flora bakteryjna znajdująca się w przewodzie pokarmowym pełni funkcje ochronne,
podnosi odporność organizmu. Wiele czynników dietetycznych i środowiskowych wpływa na skład tej ochronnej
mikroflory. Funkcją probiotyków jest przywrócenie stanu
jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, który istniał
w organizmie gospodarza, ale został zakłócony przez choroby, nieprawidłowe żywienie czy przez proces leczenia.
Aby szczep mógł być uznany za probiotyczny, musi przejść
wiele badań i wykazywać udokumentowane klinicznie korzyści zdrowotne. Niestety, nigdy nie ma gwarancji, że dany
szczep spełni swoje funkcje u określonego osobnika. Najlepiej, aby dane mikroorganizmy probiotyczne pochodziły
od ludzi i zachowywały dużą aktywność po ich spożyciu
[25, 28]. Wśród mikroorganizmów potencjalnie probiotycznych wyróżnia się głównie bakterie kwasu mlekowego
z rodzaju Lactobacillus, ze szczególnym uwzględnieniem Lb.
acidophilus, Lb. paracasei, Lb. rhamnosus, Lb. casei oraz Lb.
johnsonie. Ponadto do grupy tej zalicza się niektóre szczepy
Lb. plantarum oraz Bifidobacterium bifidum i Bifidobacterium longum. Każdego roku odkrywane są nowe, dotychczas
nieznane szczepy [13].
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Obecnie prowadzi się wiele badań nad możliwością
wykorzystania bakterii probiotycznych w produkcji żywności. Niestety, nie przekłada się to na wykorzystanie ich
w praktyce. Tylko nieliczne, nowatorskie produkty pojawiają
się w sklepach. Wynika to głównie z braku dopracowanej
metody produkcji, niewielkiego zainteresowania ze strony
inwestorów lub niekorzystnych, nieakceptowanych przez
konsumentów cech organoleptycznych powstałych produktów. Jednak, w porównaniu z początkiem XXI w., postęp
w tej dziedzinie jest bardzo duży. W sklepach oferuje się
obecnie wiele artykułów probiotycznych, począwszy od
jogurtów, maślanek czy kefirów, poprzez szeroki asortyment deserów zawierających kawałki owoców, a także sery,
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kiszonki, specjalistyczne produkty probiotyczne, kończąc na
preparatach farmaceutycznych [4, 9, 19] (tabela).

RYNEK MLECZNY

Ze względu na cenne właściwości żywieniowe i powszechną dostępność, produkty mleczne są najczęściej
wzbogacane w probiotyki. Obecnie w celu lepszego wzrostu
bakterii probiotycznych w napojach fermentowanych, a tym
samym utrzymania ich funkcji na odpowiednim poziomie,
stosuje się dodatek takich prebiotyków, jak np. inulina czy
oligofruktoza. W efekcie produkty te są nazywane synbiotykami [11, 18, 25].
Produkowane są również lody o właściwościach prozdrowotnych, wzbogacane w bakterie probiotyczne, prebiotyki, wapń, kwasy tłuszczowe omega-3, a także lody o obniżonej zawartości cukru i tłuszczu. Produkty takie zachowują
właściwy dla tradycyjnych lodów smak, zapach, konsystenTabela. Produkty dostępne na polskim rynku oraz wykaz mikroorganizmów
deklarowanych przez producentów na opakowaniu
Table. The products available on the Polish market and list of microorganisms
as declared by the producers on the package of the product
Produkt

Mikroorganizmy probiotyczne

Jogurty naturalne

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium

Jogurty z dodatkiem
owoców

Lactobacillus acidophilus, L. casei, Bifidobacterium

Napoje mleczne
probiotyczne

Lactobacillus acidophilus, L. casei

Jogurty sojowe

Lactobacilus bulgaricus

Sery żółte

Lactobacillus acidophilus

Specjalistyczne napoje
probiotyczne

Lactobacillus casei, L. plantarum, L. delbrueckii, L. acidophilus, L. fermentum, L. lactis,
Bifidobacterium breve, B. animalis s.lactis

Źródło: Opracowanie własne.
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cję i teksturę, choć ich receptura jest bardzo zmieniona.
Podczas produkcji lodów probiotycznych do mieszanki
lodowej są bezpośrednio dodawane żywe kultury bakterii
probiotycznych lub mikrokapsułki zawierające określony
szczep. W przemyśle lodziarskim najczęściej stosuje się
szczepy bakterii z rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium
oraz Streptococcus [5, 15].
Coraz większa popularność mleka koziego sprawia,
że i tym surowcem mogą być zainteresowani producenci.
Mleko kozie jest źródłem cennych składników odżywczych
i często może być stosowane jako zamiennik mleka krowiego. Z powodzeniem może stanowić bazę do produkcji
napojów fermentowanych z udziałem różnych kultur bakterii probiotycznych i jednocześnie charakteryzować się
bardzo dobrymi cechami sensorycznymi, co udowodnili
Mituniewicz-Malek i in.[13].

MIĘDZYNARODOWE TARGI
ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

BRANŻA MIĘSNA
nie pozostaje w tyle
Po wejściu na rynek probiotycznych przetworów
mlecznych, w wielu gałęziach przemysłu spożywczego,
m.in. w branży mięsnej, podjęto udane próby wytworzenia
produktów o specyficznych zaletach prozdrowotnych [6,
12]. Udowodniono, że istnieje możliwość wyprodukowania
surowo dojrzewających produktów mięsnych z udziałem
bakterii probiotycznych, jednak proces ich powstawania
wciąż wymaga dopracowania. Zdaniem specjalistów, spośród przetworów mięsnych kiełbasy surowo dojrzewające
mogłyby stanowić dostateczne źródło drobnoustrojów
probiotycznych. Głównym celem uzyskania tego typu
produktów mięsnych jest zachowanie pożądanej jakości
technologicznej oraz właściwych cech sensorycznych, głównie charakterystycznego aromatu, smaku i tekstury. Poza
pozytywnym działaniem na człowieka, ważnym aspektem
zastosowania probiotyków jest możliwość inhibicji rozwoju
mikroflory patogennej [12, 22].
Proces fermentacji i dojrzewania produktów mięsnych
nie jest łatwy. Wynika to z niskiego pH, małej zawartości
glukozy, niskiej aktywności wody oraz wysokiej zawartości
chlorku sodu [8]. Dobór odpowiednich warunków fermentacji jest dodatkowym utrudnieniem. Wyższa temperatura
pomaga w rozwoju drobnoustrojów probiotycznych, natomiast niższa temperatura i wydłużony czas fermentacji
korzystnie wpływają na walory smakowe wyrobu [17].
Produkty mięsne z dodatkiem probiotyków pojawiły
się w Niemczech i Japonii już w 1998 r. [1]. Na próżno szukać mięsa probiotycznego w polskich sklepach. Procedura
produkcji nie jest jeszcze na tyle dobrze zaprojektowana,
aby jednocześnie sprostała trudnym wymaganiom technologicznym, byłaby ekonomiczna, a wytworzony produkt
przypadłby do gustu konsumentów. Niemniej jednak jest
szansa, aby niedługo mięsne wyroby probiotyczne zagościły
na naszych stołach.

PRODUKTY ROŚLINNE
to przyszłość
Zawartość niektórych substancji w produktach mlecznych, np. laktozy lub cholesterolu bądź substancji alergennych powoduje, że produkty te nie są zalecane wszystkim
konsumentom. Ponadto istnieją diety, z których wyklucza
się produkty pochodzenia zwierzęcego, co ogranicza dostęp
konsumentów do probiotyków. Podejmuje się więc badania
nad opracowaniem funkcjonalnych i sensorycznie akceptowanych nowych produktów roślinnych zawierających
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bakterie probiotyczne. Prowadzi się także badania polegające
na aplikowaniu wyselekcjonowanych szczepów bakterii do
produktów, takich jak soki i przeciery z różnych gatunków
warzyw i owoców, a także wybranych przetworów sojowych
i zbożowych [20, 21, 24, 25].
Produkcja żywności probiotycznej wymaga stworzenia
specyficznych warunków, które będą zapewniały żywotność
probiotyków. Przeżycie i rozwój podczas przetwarzania oraz
przechowywania żywności, a także zachowanie korzystnego
wpływu na zdrowie można osiągnąć stosując m.in. odpowiednie nośniki probiotyków, różne metody poprawiania
żywotności probiotyków oraz ich mikrokapsułkowanie, czyli
technikę, która pozwala na stabilizację liofilizowanych komórek podczas przechowywania i po kontakcie z kwaśnym
środowiskiem. Niezwykle ważne jest zachowanie odpowiednich właściwości sensorycznych produktu [23, 25].

W przyszłości produkty zbożowe fermentowane z probiotykami mają szansę być bardzo korzystnym nośnikiem
zarówno bioaktywnych składników zbóż, jak i mikroorganizmów. Dlatego w wielu ośrodkach badawczych prowadzi się testy z udziałem różnych szczepów z rodzaju Lactobacillus i ich wpływu na takie produkty, jak napoje na
bazie owsa, boza (napój bałkański), a nawet chleb. Chleb
jest podstawowym pożywieniem w wielu krajach, stanowi
ważne źródło węglowodanów złożonych, białka, witamin
i związków mineralnych. Wysoka temperatura pieczenia
powoduje, że mikroorganizmy zamierają podczas tego procesu [23, 25]. Altamirano-Fortoul i in. [3] opracowali sposób
wprowadzenia żywych probiotyków do chleba. W tym celu
użyli mikrokapsułkowanych w powłoce skrobiowej bakterii
L. acidophilus. W efekcie otrzymano chleb o właściwościach
porównywalnych z właściwościami zwykłego chleba, ale
wzbogacony probiotykami.
Kolejną grupą produktów są przetworzone produkty
sojowe, które mogą być dobrym nośnikiem probiotyków
ze względu na obojętne pH soi oraz dużą zawartość węgla i azotu niezbędnych do fermentacji. Wytworzenie tego
typu produktów jest możliwe, co udowodniono w licznych
badaniach. Przykładowe produkty to różnego rodzaju napoje sojowe, mleko sojowe i serki [25]. Farnworth i in. [10]
wykazali, że niektóre szczepy bakterii probiotycznych są
w stanie szybciej rozwijać się w mleku sojowym niż w mleku
krowim.
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Rys. Dział z żywnością probiotyczną w jednym z polskich sklepów
Fig. Department of probiotic food in one of the Polish stores

Liczba produktów
probiotycznych
w sklepach jest
nieporównywalnie
mniejsza od pomysłów
zatrzymanych na
etapie badań.

W Polsce największą
grupę żywności probiotycznej stanowią
produkty przemysłu
mleczarskiego.
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Do najczęściej wybieranych surowców roślinnych przeznaczonych do fermentowania zalicza się produkty sojowe, zbożowe oraz warzywa i owoce. Z licznych badań nad
zastosowaniem niemlecznych surowców jako nośników
probiotyków można wyciągnąć wnioski, że mikroorganizmy
te znajdują w nich odpowiednie środowisko do przeżycia
i rozwoju. Dobór odpowiedniego szczepu pozwoli uzyskać
produkty o zadowalających zaletach sensorycznych [25].
Soki mogą stać się dobrym źródłem probiotyków. Jedną
z głównych trudności w wytworzeniu tego typu żywności
probiotycznej jest niskie pH, zwłaszcza soków owocowych.
Większość szczepów probiotycznych jest wrażliwych na
niskie pH, co powoduje, że szybko zamierają. Dlatego istotny
w produkcji soków probiotycznych jest odpowiedni dobór szczepów, które są oporniejsze na kwaśne środowisko.
Przeprowadzono liczne badania m.in. na soku z pomarańczy, kapusty, marchwi oraz przecierach z dyni. Wyniki są
obiecujące, odpowiednie szczepy i metody aplikacji bakterii
w nowym środowisku zwiększają ich przeżywalność. Należy
zwrócić uwagę, że w wyniku fermentacji walory smakowe
gotowego produktu mogą być inne niż czystego soku. Dlatego niewielki dodatek soku z owoców tropikalnych ma
korzystny wpływ na zapach [14, 16, 20, 21, 24-26].
Zboża (jak pszenica, owies i ryż) zasobne w błonnik oraz
substancje odżywcze i bioaktywne są stosowane w codziennej diecie. W sklepach ze „zdrową żywnością” dostępne są
płatki śniadaniowe oraz otręby wzbogacone o mikroorganizmy probiotyczne [25].

W sprzedaży są probiotyki unieruchomione na takich
nośnikach, jak słomki do napojów i kapsle do butelek,
w efekcie dostają się one do żywności dopiero bezpośrednio
przed spożyciem. Słomki przeznaczone do jednorazowego
użytku są pokryte od wewnątrz proszkiem zawierającym
probiotyki. Dopiero podczas picia przez taką słomkę napoju probiotyk miesza się z napojem i trafia do przewodu
pokarmowego. Pokrewnym produktem jest nakrętka na
butelkę z pęcherzykiem zawierającym probiotyk w proszku.
Przed wypiciem zawartość butelki należy wstrząsnąć, aby
proszek zmieszać z płynem. Wadą takich rozwiązań jest
brak fermentacji i pozytywnych efektów wywoływanych
przez ten proces [7].
PODSUMOWANIE:
Produkty probiotyczne są znane już od dawna, ale dopiero obecnie, z powodu
zwiększonej świadomości żywieniowej społeczeństw, stają się naprawdę popularne.
Produkcja żywności probiotycznej wymaga stworzenia warunków, które będą gwarantowały przeżywalność probiotyków. Bardzo pomocne mogą okazać się nowe metody
wprowadzania ich do żywności.
Warto stosować probiotyki także w produktach pochodzenia niemlecznego. W ten
sposób otrzymywana żywność funkcjonalna może charakteryzować się wysoką wartością
żywieniową i sensoryczną, a jednocześnie może znaleźć wiele innych zastosowań. 
Mgr inż. K. Toczek, dr hab. inż. P. Glibowski –
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie
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OD REDAKCJI:
W artykule autorstwa Grażyny Osęki pt. „Oświadczenia zdrowotne dotyczące
probiotyków. Aktualny stan prawny”, który ukazał się w nr 12/2014 r. „Przemysłu
Spożywczego”, informowaliśmy naszych Czytelników, że od 2 stycznia br. możliwości
powołania się na probiotyczne właściwości bakterii bądź produktu, który je zawiera,
są bardzo ograniczone. Zasadniczy problem budowania przekazów marketingowych na temat produktów probiotycznych polega na tym, że negatywne opinie EFSA
o oświadczeniach zdrowotnych dla poszczególnych szczepów bakterii probiotycznych
skutkowały odrzuceniem przez KE wszystkich wnioskowanych przez producentów
treści mówiących o korzystnych skutkach zdrowotnych wynikających z ich spożywania.
W konsekwencji od 2 stycznia 2014 r., kiedy to zakończyły się okresy przejściowe dla
ponownie ocenianych oświadczeń, wszystkie tego rodzaju informacje stały się zakazane…. W przekazie do konsumenta pozostaje więc opierać się wyłącznie na dozwolonych
oświadczeniach żywieniowych typu: zawiera żywe szczepy bakterii…
Pełna treść ww. artykułu jest dostępna na portalu www.sigma-not.pl
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