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W pracy dokonano oceny zmian jakości sensorycznej ugotowanej marchwi 
mrożonej z uwzględnieniem odmiany i czasu przechowywania surowca. Oce-
niono metodą punktową wygląd ogólny (barwę i kształt), zapach, konsystencję 
i smak marchwi mrożonej gotowanej metodą tradycyjną. Stwierdzono istotny 
statystycznie wpływ odmiany i czasu przechowywania surowca w temp. –22ºC 
przez 3 i 6 miesięcy na ogólną jakość sensoryczną marchwi mrożonej gotowanej 
metodą tradycyjną. 
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W Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji warzyw mrożonych. Zmia-
ny stylu życia, preferencji konsumenckich, oszczędność czasu, wygoda w przygoto-
waniu posiłków, coraz szersza oferta rynkowa to główne determinanty rozwoju ryn-
ku warzyw mrożonych (1). Według Bąkowskiego (2) i Pawłowskiego (3) marchew 
należy do warzyw szczególnie przydatnych do mrożenia. Mrożona marchew może 
być produktem gotowym (mrożonką) lub też półproduktem wykorzystywanym do 
produkcji mrożonych mieszanek warzywnych o różnym składzie i przeznaczeniu 
(4). W sezonie 2005/2006 Polska zajmowała drugą, po Belgii, pozycję producenta 
mrożonych warzyw w rozszerzonej UE (5). Według GUS i wyników produkcyj-
nych fi rm przetwórczych w sezonie 2005/2006 udział mrożonej marchwi w łącznej 
produkcji mrożonek warzywnych wzrósł z 20 do 25% (6). W I półroczu 2005 r. 
w strukturze konsumpcji warzyw i ich przetworów w Polsce największy udział mia-
ła marchew na poziomie 14,4% (0,58 kg/osobę) (7).

Jakość i wartość odżywcza mrożonek zależy w znacznym stopniu od sposobu 
ich rozmrażania. Najlepszą jakościowo marchew uzyskuje się, rozmrażając ją przez 
bezpośrednie zanurzenie w gorącej wodzie i dalszą obróbkę termiczną (8). Gotowa-
nie marchwi ma na celu wytworzenie cech sensorycznych takich, jak: smak, aromat 
i konsystencja (9).

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu odmiany i czasu przecho-
wywania surowca przez 3 i 6 miesięcy na wyróżniki jakości sensorycznej marchwi 
mrożonej gotowanej metodą tradycyjną.
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MATERIAŁ I METODY

Materiałem badanym było 10 odmian marchwi jadalnej: Nerac F1, Narbonne F1, 

Nandrin F1, Napa F1, Nagadir F1, Bristol F1, Nigel F1, News F1, Nipomo F1, Niaga-
ra F1. Badane odmiany marchwi były mieszańcami w typie Nantejskim, Imperator 
i Berlikum. 

Marchew mrożoną, na każdym etapie procesu badawczego, gotowano metodą 
tradycyjną od wrzącej wody. Technikę gotowania połączoną z jednoczesnym roz-
mrażaniem badanych próbek marchwi, stosowano w celu uzyskania wyników dają-
cych obraz zmian cech sensorycznych zachodzących podczas jej obróbki termicznej 
w przeciętnym gospodarstwie domowym. Do obróbki hydrotermicznej stosowano 
wodę redestylowaną. Gotowanie prowadzono metodą tradycyjną od wody wrzą-
cej przez 12 min. Masa gotowanej marchwi wynosiła 300 g, a ilość użytej wody 
500 cm3. Czas gotowania mierzono od ponownego zagotowania wody, który usta-
lono na podstawie sensorycznej oceny konsystencji metodą skali werbalnej zgodnie 
z PN-ISO 4121:1998. 

W celu przygotowania próbek marchwi mrożonej, korzenie po zbiorze myto pod 
bieżącą wodą, suszono i obierano nożem jarzyniakiem o szerokości szczeliny 4 mm. 
Tak przygotowany surowiec rozdrabniano do postaci kostki (10 × 10 × 10), blan-
szowano przez 3 min. w temp. 95°C wg Ahvenainen’a (10), schładzano i pozosta-
wiano na sicie do odcieku przez 15 min. W celu oznaczenia skuteczności blanszo-
wania wykonano test na oznaczenie aktywności enzymatycznej wg PN-90/A-75051 
uzyskując wynik ujemny. Zblanszowaną marchew ważono i porcjowano na próbki 
o masie 300 ± 1 g, pakowano w woreczki polietylenowe, zamykano za pomocą klip-
sownicy i umieszczano w komorze chłodniczej. Zamrożone próbki przechowywano 
w chłodni w temp. –22°C i pobierano do badań po 3 i 6 miesiącach. 

Ocenę sensoryczną prowadzono za pomocą 5-punktowej skali zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-ISO-6658:1998. Oceniano wyróżniki jakości sensorycznej ugo-
towanej marchwi takie, jak: wygląd ogólny (barwę i kształt), zapach, konsystencję 
i smak. Ogólną ocenę ugotowanej marchwi mrożonej obliczano stosując następu-
jące współczynniki ważkości dla poszczególnych cech: wygląd ogólny 0,1; zapach 
0,2; konsystencja 0,2; smak 0,3.

Analizę wpływu odmiany marchwi i czasu przechowywania surowca na cechy 
sensoryczne ugotowanej marchwi mrożonej łącznie wykonano za pomocą wielo-
wymiarowej analizy wariancji (MANOVA). W dalszym etapie badań w celu stwier-
dzenia, czy istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy średnimi ocenami dla 
poszczególnych cech sensorycznych w przypadku różnych odmian marchwi za-
stosowano jednowymiarową analizę wariancji (ANOVA). W celu stwierdzenia po-
dobieństwa odmian pod względem ocenianych wyróżników jakości sensorycznej 
zastosowano test rozsądnej istotnej różnicy Tukey’a (RIR). Wnioskowanie przepro-
wadzono na poziomie istotności α = 0,05 (11). 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że istnieje istotny statystycz-
nie związek pomiędzy odmianą a wyglądem ogólnym, zapachem i smakiem marchwi 



Nr 3316 A. Platta, H. Kolenda

mrożonej gotowanej metodą tradycyjną bezpośrednio po sporządzeniu mrożonki (I 
etap badań). Stwierdzono istotny statystycznie wpływ czasu przechowywania za-
mrożonego surowca przez 3 i 6 miesięcy (II i III etap badań) na wszystkie oceniane 
cechy sensoryczne ugotowanej marchwi mrożonej (tab. I). 

Ta b e l a  I. Wartości statystyki testowej F analizy wariancji wpływu odmiany marchwi na wyróżniki jakości senso-
rycznej ugotowanej marchwi mrożonej

Ta b l e  I. statistical analysis of the influence of the carrot species on sensory quality features of the frozen boiled 
carrots

Czas przechowywania 
(miesiące)

Wyróżniki sensoryczne

wygląd ogólny zapach konsystencja smak

0 7,519* 2,742* 0,813* 2,879*

3 7,547* 8,288* 10,778* 6,697*

6 11,399* 14,496* 6,175* 10,991*

* – różnice istotne statystycznie na poziomie α = 0,05

W pierwszym etapie wysoko oceniono wygląd ogólny marchwi odmian Napa F1, 
Nagadir F1 i Bristol F1, natomiast wyraźnie niżej odmiany News F1, Nerac F1, Nan-
drin F1 i Nipomo F1. Dokładnie odwrotne wyniki uzyskano przy ocenie zapachu. 
Najlepiej wypadła marchew odmian Nerac F1 i News F1, a najgorzej Napa F1 i Nan-
drin F1 (tab. II). Istotne statystycznie różnice odnotowano jednak tylko w przypad-
ku odmian Nerac F1 i Nandrin F1 (test Tukey’a ). Pod względem smaku najlepsze 
okazały się odmiany Nigel F1 i Narbone F1, a najgorsza odmiana Nerac F1 (tab. II). 
Stwierdzono, że po przeprowadzeniu pierwszego etapu badań nie jest możliwe wy-
typowanie odmiany lepszej lub gorszej od pozostałych pod względem ocenianych 
cech sensorycznych.

Ta b e l a  II. Wyróżniki jakości sensorycznej ugotowanej marchwi mrożonej (punkty)

Ta b l e  II. Sensory assessment of the frozen boiled carrots (points)

Wyróżniki
sensoryczne

Czas przechowywania (miesiące)

0 3 6

x ± δ (min. – max) x ± δ (min. – max) x ± δ (min. – max)

Wygląd ogólny
3,20 ± 0,14 News F1

4,70 ± 0,22  Napa F1

Nagadir F1

3,20 ± 0,47 Niagara F1

4,80 ± 0,14 Napa F1

3,00 ± 0,10 Nandrin F1

4,80 ± 0,14 Napa F1

Zapach
3,30 ± 0,52 Nandrin F1

4,50 ± 0,55 Nerac F1

2,80 ± 0,41 Niagara
4,50 ± 0,55Narbonne F1

2,30 ± 0,52 Nipomo
4,30 ± 0,82  Bristol F1

Narbonne F1

Konsystencja
3,00 ± 0,63 Nerac F1

3,80 ± 0,98  Narbonne F1

Nipomo F1

2,30 ± 0,41 Niagara F1

4,30 ± 0,52 Nigel F1

2,20 ± 0,41 Niagara F1

4,20 ± 0,98 Narbonne F1

Smak 2,50 ± 0,84 Nerac F1

4,20 ± 0,75 Nigel F1

2,30 ± 0,52 Nipomo F1

4,20 ± 0,75 Napa F1

2,00 ± 0,90 Nandrin
4,50 ± 0,55 Narbonne F1

Ogólna ocena 
sensoryczna

3,21 ± 0,39 Nandrin F1

3,88 ± 0,41 Nigel F1

2,63 ± 0,38 Niagara F1

4,23 ± 0,46 Napa F1

2,44 ± 0,50 Niagara F1

4,40 ± 0,49 Narbonne F1
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W drugim etapie badań najlepiej pod względem wyglądu ogólnego oceniono od-
miany Napa F1 i Nigel F1, pod względem zapachu – Narbone F1, Bristol F1 i Napa 
F1, pod względem konsystencji – Nigel F1, Napa F1 i Nagadir F1, a pod względem 
smaku – Napa F1, Nigel F1 i Bristol F1. Nisko pod względem wyglądu ogólnego, za-
pachu, konsystencji i smaku oceniono odmiany Niagara F1 i Nipomo F1. Poza tymi 
odmianami nisko oceniono konsystencję odmiany Nandrin F1 (tab. II). Stwierdzono, 
że statystycznie istotne różnice nie występowały pomiędzy średnimi w przypadku 
wyglądu ogólnego ugotowanej marchwi mrożonej. W przypadku zapachu stwier-
dzono statystycznie istotne różnice średnich pomiędzy odmianami Bristol F1, Napa 
F1 i Narbone F1, a odmianami Nerac F1, Nandrin F1, Nipomo F1, Niagara F1, Nigel 
F1 i News F1. W przypadku konsystencji wyodrębniono dwie grupy o statystycznie 
nieistotnych różnicach średnich. Do pierwszej zakwalifi kowano marchew odmian 
Nandrin F1, Nipomo F1 i Niagara F1, a do drugiej Bristol F1, Nagadir F1, Napa F1, 
Narbone F1, Nerac F1 i News F1. Pod względem smaku odmiana Napa F1 była lep-
sza od większości pozostałych odmian, natomiast odmiany Nipomo F1 i Niagara F1 
wyraźnie gorsze (test Tukey’a).

W trzecim etapie wysoko oceniono wygląd ogólny, zapach, konsystencję i smak 
odmian Napa F1, Narbonne F1, Nagadir F1 i Bristol F1. Nisko oceniono odmiany Nan-
drin F1, Nerac F1, Nipomo F1, News F1 i Niagara F1 (tab. II). Odmiany, które oceniono 
nisko pod względem wyglądu ogólnego, zapachu, konsystencji i smaku uznano za naj-
mniej przydatne do gotowania metodą tradycyjną po wcześniejszym ich zamrożeniu 
i przechowywaniu w chłodni przez 6 miesięcy. Powyższy podział wyraźnie zaobser-
wowano w przypadku wyglądu ogólnego, zapachu i smaku. W przypadku konsysten-
cji statystycznie istotne różnice zaobserwowano tylko pomiędzy odmianami Nagadir 
F1 i Narbonne F1 oraz odmianami Nipomo F1 i Niagara F1 (test Tukey’a).

Ze względu na szerokie wykorzystanie marchwi mrożonej w produkcji potraw 
interesujący jest wpływ odmiany na ogólną ocenę jakości sensorycznej obliczoną 
na podstawie średnich ocen przyznawanych za wygląd ogólny, zapach, konsysten-
cję i smak (tab. II). Istnieje bowiem możliwość, że przy takim podejściu odmiana 
niewyróżniająca się ze względu na oceniany wyróżnik jakości sensorycznej, może 
okazać się lepsza lub gorsza od pozostałych w ujęciu całościowym.

Stwierdzono, że ogólna ocena sensoryczna ugotowanej marchwi mrożonej prze-
chowywanej przez 3 i 6 miesięcy była wyraźnie zróżnicowana ze względu na od-
mianę (tab. III). Odmiany Bristol F1, Nagadir F1, Napa F1 i Narbonne F1 oceniono 
lepiej niż odmian Nerac F1, News F1, Nandrin F1, Nipomo F1 i Niagara F1 (test

Ta b e l a  III. Wartości statystyki F oraz krytyczne wartości istotności dla analizy wariancji wpływu odmiany marchwi 
na ogólną ocenę sensoryczną ugotowanej marchwi mrożonej

Table III. A statistical analysis of the influence of the carrot species on the assessment of general sensory quality of 
the frozen boiled carrots

Technika 
gotowania Surowiec Statystyka

Czas przechowywania (miesiące)

0 3 6

Metoda tradycyjna Marchew mrożona statystyka F 1,328 15,922* 19,193*

istotność krytyczna 0,247 0,000 0,000

* – różnice istotne statystycznie na poziomie α = 0.05
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Tukey’a). Należy przyjąć, że odmiany Bristol F1, Nagadir F1, Napa F1 i Narbonne F1 
lepiej od pozostałych nadają się do przechowywania w formie mrożonej, a następnie 
do obróbki termicznej metodą tradycyjną.

WNIOSKI

1. Jakość sensoryczna ugotowanej marchwi mrożonej zależy od odmiany i czasu 
przechowywania surowca.

2. Ugotowaną marchew mrożoną odmian Bristol F1, Nagadir F1, Napa F1 i Nar-
bonne F1, przechowywaną przez 3 i 6 miesięcy, oceniono lepiej od pozostałych ba-
danych odmian. 

3. Stwierdzono, że marchew mrożoną przechowywaną przez 3 i 6 miesięcy moż-
na z powodzeniem stosować w technologii produkcji potraw, gdyż odznacza się ona 
wysoką i stabilną jakością sensoryczną po obróbce termicznej. 

A. P l a t t a, H. K o l e n d a

 SENSORY QUALITY OF SELECTED SPECIES OF FROZEN BOILED CARROTS

S u m m a r y

The aim of this study was to assess sensory quality of the frozen carrot after boiling it in the traditional 
way. Sensory characteristics of the boiled carrots were established using a 5-point scale (1-minimum va-
lue; 5-maximum value). Such quality factors as: general appearance, fl avour, consistency and taste were 
taken into consideration. Moreover, carrot species and storage period infl uenced the sensory quality of the 
frozen boiled carrots. 
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