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sojowym takiej samej ilości wapnia, jaka występuje w mleku
krowim [5].

KAPSUŁKOWANIE MIKROORGANIZMÓW

Probiotyki to szczepy mikroorganizmów, które usprawniają
pracę przewodu pokarmowego i kształtują mikrobiom jelit. Najlepszym ich źródłem są fermentowane produkty mleczne, zawierające duże ilości szczepów Bifidobacterium i Lactobacillus.
Informacje znajdujące się na opakowaniach produktów mlecznych zawierają dane na temat zawartości organizmów probiotycznych, jednak w rzeczywistości ich ilość w produkcie może
być znacznie niższa. Liczne badania wykazują, iż w preparatach
jogurtowych przeżywalność bifidobakterii kształtuje się na poziomie niższym niż deklarowany. Kwaśne środowisko żołądka,
uwarunkowane niskim pH soku żołądkowego, powoduje, że
szczepy probiotyczne często tracą aktywność wewnątrz ustroju
ludzkiego [7]. Przetrwanie mikroorganizmów probiotycznych
w przewodzie pokarmowym człowieka istotnie zwiększa technika mikrokapsułkowania. Używa się w tym celu różnych metod
– najczęściej techniki natryskowej oraz suszenia rozpyłowego.
Jako materiał powlekający stosuje się różne związki, w zależności
od szczepu bakterii: karagen i jego mieszaniny do Streptococcus salivarius spp. termophilus i Lactobacillus delbrueckii spp.
bulgaricus, żelatynę do Lactobacillus lactis, octan celulozy do
Bifidobacterium pseudolongum [5]. Lasoń i Ogonowski [7] przytaczają badania dotyczące kapsułkowania szczepu Lactobacillus
rhamnosus w emulsji wielokrotnej (w/o/w) z zastosowaniem
słodkiej serwatki jako emulgatora. Tak kapsułkowane szczepy
bakterii poddano działaniu niskiego pH i stwierdzono, że ich
przeżywalność jest znacznie dłuższa niż przeżywalność wolnych
szczepów kontrolnych. Kapsułkowanie w tym przypadku umożliwia produkcję wyrobów mlecznych – jogurtu, sera, śmietany
czy mrożonych deserów – z zachowaniem stabilności procesów
technologicznych. Mikrokapsułkowane szczepy probiotyczne są
bowiem chronione przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Ponadto technika ta umożliwia utrzymanie stałego poziomu bakterii probiotycznych w wyrobach żywnościowych [7].
PODSUMOWANIE:
Wprowadzanie związków bioaktywnych do produktów żywnościowych przy pomocy mikrokapsułkowania jest coraz częściej wykorzystywaną techniką w technologii

żywności. Proces ten zapewnia skuteczną ochronę substancji czynnej przed utlenianiem,
ubytkiem lub migracją w żywności. Kapsułkowanie stosuje się w produkcji wysokiej
jakości żywności o charakterze funkcjonalnym. Istotnym aspektem przy wytwarzaniu
mikrokapsułek o wysokiej jakości jest wybór odpowiedniego materiału powłokowego
oraz dobór najlepszej dla danego składnika metody mikrokapsułkowania.
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WYDARZENIE

Komisja zatwierdza dwa nowe

oznaczenia geograficzne z Polski i Grecji

K

omisja Europejska zatwierdziła wnioski o rejestrację
polskiego „Podpiwka kujawskiego” oraz greckich
„Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου” (Fasolia Kattarvias
Rodou)/„Λόπια Κατταβιάς Ρόδου” (Lopatia Kattavias Rodou) w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych
(ChOG).
„Podpiwek kujawski” to napój na bazie zbóż, koloru ciemnobrązowego, gazowany, fermentowany, słodzony i bezalkoholowy, którego głównymi składnikami są: palone ziarna jęczmienia,
mielony korzeń cykorii oraz chmiel aromatyczny. Jest on produkowany w województwie kujawsko-pomorskim i sprzedawany
w formie gotowego do spożycia napoju lub mieszanki w stanie
suchym, do przygotowania napoju samodzielnie w domu.

PRZEMYSŁ SPOZYWCZY

„Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου/Λόπα Κατταβιάς Ρόδου”
są nasionami fasoli białej uprawianymi na wyspie Rodos
w gminie Kattavia. Lokalni producenci nadal stosują tradycyjne
techniki uprawy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a Kattavia każdego roku obchodzi święto zupy fasolowej.
Te nowe oznaczenia geograficzne dołączą do już ponad
1450 chronionych produktów, których wykaz znajduje się
w bazie danych eAmbrosia.
Więcej informacji na ten temat znajduje się również na
stronach poświęconych polityce jakości. 		

/op. MM na podstawie informacji prasowej z 12.05.2020 r. (Marta Angrocka-Krawczyk https://ec.europa.eu/poland/home_pl)
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