
TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA(1) 

TEMAT: OWOCE-SKŁAD CHEMICZNY I WARTOŚĆ ODŻYWCZA

 

 

1. Owoce to w znaczeniu sadowniczym jadalne części roślin utworzone z zalążni 

 ( owoce właściwe) lub utworzone z zalążni oraz innych części kwiatu bezpośrednio 

przylegających ,takich jak np. dno kwiatowe, płatki korony 

W ujęciu ogólnym owoc jest organem powstałym z kwiatu, który zawiera nasiona 

oraz ma przyjemny aromat i słodki lub kwaskowaty smak. 

 

2. Skład chemiczny i wartość odżywcza owoców 

Składnik Zawartość min.(%) Zawartość max.(%) 
Woda 74 (banan) 91 (truskawki) 
Węglowodany 0,8 (grejpfruty) 17,6 (winogrona 
Białko 0,3 (porzeczki czerwone) 1,7 (maliny) 
Tłuszcz 0,2 (gruszki, ananasy, melony, 

czereśnie itp.) 
1,2 (borówki) 

Witamina C czereśnie porzeczki czarne 
Prowitamina A (β-karoten) gruszki morele 
Składniki mineralne: P, Fe, Ca jabłka ,arbuz  maliny ,winogrona, cytryny 

 

 

Węglowodany w owocach to głównie cukry proste: glukoza, fruktoza oraz dwucukier 

– sacharoza. Znaczna ilość skrobi występuje w owocach niedojrzałych; w miarę 

dojrzewania skrobia przechodzi w cukry proste (szczególnie wyczuwalna smakowo w 

niedojrzałych zielonych bananach). 

Owoce są również źródłem błonnika. 

 

 Błonnik w owocach występuje w mniejszej ilości niż w warzywach: najwięcej jest go 

w skórkach.  

 



Związki pektynowe w owocach to: protopektyna, pektyny, kwasy i sole pektynowe. 

Największe ich ilości występują w porzeczkach, agreście, niedojrzałych jabłkach, 

jeżynach oraz pigwie. Pektyny i kwasy pektynowe w połączeniu z cukrem wytwarzają 

galarety, co jest wykorzystywane w produkcji galaretek, dżemów, marmolad.  

 

Białko i tłuszcze występują w owocach w ilości śladowej. Wyjątkami są orzechy i 

bakalie, które zawierają 2,0–27% białka i 0,5–66% tłuszczu. 

 

Kwasy organiczne w owocach to: jabłkowy, winowy, cytrynowy, benzoesowy, 

salicylowy, a także szczawiowy. Na uwagę zasługuje kwas benzoesowy, który ma 

właściwości konserwujące, występujący w borówkach, jarzębinie i żurawinie.  

 

Garbniki powodują cierpki smak oraz ciemnienie owoców, zwłaszcza niedojrzałych.  

 

Barwniki w owocach to: chlorofil, karotenoidy, antocyjany. Przewaga pierwiastków 

zasadotwórczych sprawia, że owoce zalicza się do produktów o działaniu 

alkalizującym.  

 

Witaminy – owoce są obok warzyw najcenniejszym i największym źródłem witaminy 

C, karotenu (szczególnie te o zabarwieniu pomarańczowym lub czerwonym) oraz 

mniejszych ilości witamin z grupy B.  

 

Składniki mineralne występują w owocach w mniejszych ilościach niż w warzywach; 

należą do nich m.in.: potas, fosfor, sód, magnez, wapń i żelazo. Przewaga 

pierwiastków zasadotwórczych sprawia, że owoce zalicza się do pokarmów o 

działaniu alkalizującym. 

 

 

 

 


