
Dzień dobry! 

Proszę przeczytać i przepisać notatki. 

Pozdrawiam  

M. Zimna 

Podstawy gastronomii 

 Temat :Zjawisko osmozy w procesach technologicznych 

 1.  Osmoza polega na samorzutnym przenikaniu wody przez błonę półprzepuszczalną komórki 

roślinnej z roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym zawierającym np. cukry, 

sole. W wyniku osmozy dochodzi do wyrównania stężeń między sokiem komórkowym a zewnętrznym 

środowiskiem. Cząsteczki rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej, np. cukru, poruszają się w 

różnych kierunkach i uderzają z obu stron w błonę półprzepuszczalną. Powstaje ciśnienie, które 

nazywamy ciśnieniem osmotycznym, zależne od stężeń roztworów.      

                                                                                                                                                                                                     

2. Zjawisko osmozy może przebiegać w dwóch kierunkach:                                                                                                         

• z produktu do otaczającego środowiska,                                                                                                                                                                                

• z otaczającego środowiska do produktu.                                                                                                                          

3. Podczas produkcji surówek, gdy rozdrobnione warzywa doprawione solą, cukrem i kwasem są zbyt 

długo przetrzymywane, wydzielają sok. Przenika on w kierunku roztworu o dużym stężeniu, na 

zewnątrz komórek roślinnych.                                                                                                                                                        

4. Innym przykładem osmozy jest moczenie suchych produktów, np. fasoli, kasz, grzybów. Sok 

komórkowy, który jest bardzo stężony, ulega podczas moczenia rozcieńczeniu. Woda wchłaniana jest 

także przez białka, skrobię i pektyny, co również przyczynia się do pęcznienia.                                                                   

5.Podczas obróbki termicznej białko ścina się, skrobia i pektyny wchłaniają wodę, błona komórkowa 

przestaje być półprzepuszczalna. Składniki przechodzą łatwo do wywaru. 

 

 Temat :Procesy ciemnienia warzyw i owoców                     

1.Ciemnienie warzyw i owoców spowodowane jest działaniem tlenu lub enzymów na związki 

zawarte w tych produktach. Związki te utleniając się, powodują ciemnienie. Zapobiec temu 

zjawisku można poprzez :                                                                                                                                                             

-ograniczenie dostępu tlenu (przechowywanie w wodzie lub pakowanie próżniowe),                                                   

-blanszowanie produktów (krótkie zanurzanie produktu we wrzącej wodzie w celu zniszczenia 

enzymów                                                                                                                                                                                     

- zakwaszenie środowiska. 

2. W odniesieniu do żywności, określenie „brązowienie” dotyczy reakcji brązowienia 

enzymatycznego i nieenzymatycznego. 



3. Najbardziej powszechną reakcją brązowienia nieenzymatycznego jest reakcja Maillarda. 

Polega ona na szeregu reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy cukrami i białkami, w wyniku 

czego żywność staje się bardziej apetyczna. Przykładem są związki smakowo-zapachowe i 

barwne tworzące się podczas wypieku chleba lub smażenia mięsa. Innym przykładem reakcji 

brązowienia nieenzymatycznego jest karmelizacja, która zachodzi, gdy ogrzewa się węglowodany 

zawarte w żywności. W wyniku karmelizacji następuje brązowienie produktu i powstanie nowych 

związków smakowo-zapachowych. Karmelizacja odgrywa istotną rolę w procesie prażenia kawy, 

natomiast handlowe formy karmelu są stosowane jako dodatek poprawiający smak, zapach i 

barwę. 

4.Brązowienie enzymatyczne jest reakcją chemiczną zachodzącą w owocach i warzywach pod 

wpływem enzymu oksydazy polifenolowej, w wyniku której powstaje brązowe zabarwienie. 

Zachodzi ono w owocach (jabłka, morele, gruszki, banany, winogrona), warzywach (ziemniaki, 

seler, sałata), a także w „owocach morza” (krewetki, homary i kraby) oraz pieczarkach. 

Brązowienie enzymatyczne ma często nie-korzystny wpływ na jakość produktów, szczególnie w 

okresie przechowywania świeżych owoców po zbiorach, soków po ich wytworzeniu i niektórych 

owoców morza po złowieniu. Może być ono odpowiedzialne za prawie 50% wszystkich strat, 

jakie następują w przetwórstwie owoców i warzyw.  

                                                                                    

 


