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Celem pracy było określenie poziomu potasu, wapnia, żelaza i magnezu 
w wybranych koncentratach zup typu instant. Materiał do badań stanowiła 
grupa koncentratów zup typu instant wybranych czterech producentów krajo-
wych, których zakodowano w pracy jako A, B, C i D. Stwierdzono duże zróż-
nicowanie badanych składników mineralnych w zależności od rodzaju zupy 
i producenta.
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Celem produkcji żywności wygodnej jest przygotowanie trwałego produktu, 
który po wykonaniu prostych czynności związanych z jego przyrządzeniem jest 
gotowy do spożycia zarówno w gospodarstwie domowym, w warunkach żywienia 
zbiorowego, jak i w turystyce. Stosowanie nowoczesnych technik i technologii 
pozwala z jednej strony na uzyskanie produktów o dobrej jakości sensorycznej, 
dużej przydatności technologicznej, wygodnych w stosowaniu, o minimalnej za-
wartości zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych. Z drugiej jednak 
strony wiadomo, że produkty wysokoprzetworzone i długo przechowywane mogą 
być zupełnie pozbawione niektórych składników odżywczych, tj. witamin i skład-
ników mineralnych (1, 2). Składniki mineralne, ze względu na ich stosunkowo 
niewielką ilość w porównaniu do cukrowców, tłuszczów i białek w żywności za-
licza się do składników uzupełniających, ale niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania organizmu (3).

W czasie produkcji żywności wygodnej mają miejsce straty składników odżyw-
czych, a więc w efekcie wartość odżywcza produktu będzie zależała od tego, co 
dzieje się w czasie produkcji, schładzania, przechowywania i następnie podgrze-
wania potraw (2, 4, 5). Należy podkreślić, że żywność wygodna wkracza w coraz 
większym stopniu w model codziennej diety człowieka, stąd kształtowanie jej war-
tości odżywczej musi stanowić ważny element receptury i procesu technologiczne-
go (6).

Celem pracy było określenie poziomu potasu, wapnia, żelaza i magnezu w wybra-
nych koncentratach zup typu instant czterech producentów krajowych.
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MATERIAŁ I METODY

Materiałem badanym były wybrane koncentraty zup typu instant: rosół z kury 
z makaronem, barszcz czerwony, żurek z grzankami, pomidorowa z makaronem, 
krem z pieczarek z grzankami, krem z borowików z grzankami, czterech producen-
tów krajowych (A, B, C, D). Zawartość wybranych składników mineralnych: pota-
su, żelaza, magnezu i wapnia oznaczono metodą spektrofotometrii płomieniowej po 
uprzedniej mineralizacji na sucho (7). Badania wykonano w Laboratorium Badaw-
czym – Metody Spektroskopowe w Katedrze Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa 
Akademii Morskiej W Gdyni.

Analiza statystyczna uzyskanych wyników dotyczących zawartości składników 
mineralnych w badanych koncentratach zup typu instant, polegała na zastosowaniu 
analizy wariancji z klasyfi kacją podwójną dla przyjętego poziomu istotności α = 0,05. 
Obliczone wartości statystyki porównano z tablicą rozkładu F Snedecora (8).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W celu zapewnienia dobrej wartości odżywczej, żywność powinna być wytwa-
rzana z surowców o odpowiedniej zawartości składników mineralnych. Nie można 
jednak pomijać znaczenia innych źródeł tych substancji, jak np.: chlorek sodu, po-
lifosforany, środki konserwujące, barwniki czy też woda pitna (9). Średnie zawar-
tości składników mineralnych w badanych koncentratach zup (mg/100 g produktu) 
przedstawiono w tab. I.

Zawartość żelaza w badanych zupach kształtowała się od 1,71 do 9,95 mg/100 
g. Najwięcej żelaza oznaczono w zupie pomidorowej z makaronem producenta (C) 
– 9,95 mg/100 g, natomiast najmniej żelaza zawierał rosół z kury z makaronem pro-
ducenta (A) – 1,71 mg/100 g (tab. I). Niski poziom żelaza oznaczono również w kre-
mie z pieczarek z grzankami producenta (D) – 1,99 mg/100 g, (B) – 2,16 mg/100 g 
oraz (A) – 2,30 mg/100 g i w żurku z grzankami producenta (D) – 2,80 mg/100 g.

Zakres zawartości żelaza w badanych koncentratach zup był podobny do uzyska-
nych wyników przez Olędzką i współpr. Poziom żelaza oznaczony przez cytowa-
nych powyżej autorów w badanych koncentratach obiadowych dwóch wiodących 
na polskim rynku fi rm, wahał się od 1,08 mg/100 g do 5,48 mg/100 g (10). Uzyska-
ne zawartości żelaza, są również porównywalne z wynikami innych badań, które 
otrzymali Zaręba i współpr. (11).

Oznaczona zawartość magnezu w koncentratach zup typu instant wykazała, że 
najwięcej tego pierwiastka znajdowało się w barszczu czerwonym producenta (C) 
– 65,87 mg/100 g. Wysoką zawartością magnezu odznaczały się również barszcz 
czerwony producenta (B) – 58,46 mg/100 g, pomidorowa z makaronem producenta 
(C) – 56,93 mg/100 g oraz producenta (A) – 52,48 mg/100 g (tab. I). Wysoka za-
wartość tego pierwiastka w zupie pomidorowej oraz barszczu czerwonym może być 
spowodowana naturalną obecnością dużej ilości magnezu w pomidorach oraz bura-
kach ćwikłowych (12). Najmniejszą zawartość magnezu zawierał krem z pieczarek 
z grzankami producenta (A) – 14,67 mg/100 g. Uzyskane wyniki badań są zbliżone 
do prezentowanych przez Olędzką i współpr., którzy podają, że zawartość magnezu 
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w koncentratach obiadowych wahała się w granicach od 18,06 mg/100 g do 88,57 
mg/100 g (10).

Średnia zawartość wapnia w badanych koncentratach obiadowych wahała się w gra-
nicach od 23,84 mg/100 g do 151,82 mg/100 g (tab. I), co potwierdzają również wy-
niki badań uzyskane przez Olędzką i współpr. Zakres zawartości wapnia w badanych 
koncentratach obiadowych wynosił od 41,0 mg/100 g do 474,7 mg/100 g (średnio 
127,60 mg/100 g produktu) (10). Najwyższą zawartością wapnia odznaczał się krem 
z pieczarek z grzankami producenta (D) – 151,82 mg/100 g. Wysoki poziom wap-
nia oznaczono również w kremie z borowików z grzankami producenta (C) – 122,97 
mg/100 g, w barszczu czerwonym producenta (B) – 105,35 mg/100 g oraz w żurku 
z grzankami producenta (B) – 104,99 mg/100 g. Najmniej tego pierwiastka znajdo-
wało się w barszczu czerwonym producenta (D) – 23,84 mg/100 g (tab. I). Zwiększo-
na zawartość wapnia w niektórych zupach może być wynikiem dodatku (śmietanki 
w proszku, mleka odtłuszczonego, mąki pszennej), jaki deklarują producenci, jak rów-
nież naturalnej zawartości wapnia w warzywach (grzyby, pomidory, buraki).

Oznaczona zawartość potasu w koncentratach zup była bardzo zróżnicowana 
i wahała się od 142,12 mg/100 g w żurku z grzankami producenta (C) do 1106,22 

Ta b e l a  I. Zawartość żelaza, magnezu, wapnia i potasu w koncentratach zup typu instant (mg/100 g produktu)

Ta b l e  I. The content of iron, magnesium, calcium and potassium in instant soup concentrates (mg/100 g product)

Nazwa zupy Kod 
producenta

Fe
(mg/100 g)

Mg
(mg/100 g)

Ca
(mg/100 g)

K
(mg/100 g)

pomidorowa 
z makaronem

A 4,85 52,48 51,29 1106,22

B 5,27 41,84 55,52 513,88

C 9,95 56,93 92,88 1076,59

D 6,49 35,54 60,21 800,22

żurek z grzankami

A 4,14 15,00 65,80 160,40

B 6,66 23,11 104,99 358,06

C 4,96 23,40 69,80 142,12

D 2,80 20,90  46,15 162,70

krem z pieczarek 
z grzankami

A 2,30 14,67 89,62 292,31

B 2,16 16,19 79,77 304,05

D 1,99 33,98 151,82 549,36

krem z borowików 
z grzankami

A 4,96 16,17 69,77 291,92

C 3,96 17,40 122,97 251,31

rosół z kury 
z makaronem 

A 1,71 15,36 51,05 197,73

B 4,50 27,79 63,17 226,45

barszcz czerwony

A 4,44 46,97 73,75 575,83

B 4,95 58,46 105,35 937,68

C 6,93 65,87 71,26 837,03

D 4,12 19,59 23,84 262,74
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mg/100 g w zupie pomidorowej z makaronem producenta (A). Zupa pomidorowa 
z makaronem (producentów A, C, D) i barszcz czerwony (producentów B, C) od-
znaczały się wysokimi zawartościami oznaczanego składnika (tab. I). Stwierdzono, 
że zwiększona zawartość tego pierwiastka w zupach może być spowodowana dużą 
ilością potasu w suszonych pomidorach, burakach, grzybach, pietruszce, marchew-
ce. Substancje dodatkowe stosowane przez producentów do produkcji zup zawierają 

w swym składzie chemicznym 
potas, co również może zwięk-
szać zawartość tego pierwiastka 
w badanych zupach.

Wyniki analizy wariancji 
dwuczynnikowej dla oznaczo-
nych składników mineralnych 
w badanych koncentratach zup 
przedstawiono w tab. II.

Przeprowadzona analiza wa-
riancji dowiodła istotnego wpły-
wu obu badanych czynników: 
rodzaju zupy oraz producenta na 

zawartość wapnia, natomiast istotny statystycznie wpływ czynnika B (producent) 
wykazano na zawartość potasu, żelaza i magnezu w badanych koncentratach zup 
(tab. II). 

WNIOSKI

1. Spośród badanych koncentratów zup typu instant najwyższą zawartość żelaza 
zawierała zupa pomidorowa z makaronem producenta (C), magnezu – barszcz czer-
wony producenta (C), wapnia – krem z pieczarek z grzankami producenta (D) oraz 
potasu – zupa pomidorowa z makaronem producenta (A).

2. Zawartość składników mineralnych w badanych koncentratach zup typu in-
stant była zróżnicowana w zależności od rodzaju zupy i producenta.

3. Zwiększona zawartość składników mineralnych w niektórych koncentratach 
zup typu instant, może być wynikiem dodatku, jaki deklarują producenci na opa-
kowaniu, jak również naturalnej zawartości pierwiastków w surowcach użytych do 
produkcji.

B. B o r k o w s k a, H. K o l e n d a

THE CONTENT OF POTASSIUM, MAGNESIUM, CALCIUM AND IRON
 IN THE SELECTED INSTANT SOUP CONCENTRATES

S u m m a r y

The aim of this work was to determine the level of potassium, calcium, iron and magnesium in the se-
lected instant soup concentrates. The research material consisted of a group of instant soup concentrates of 
four selected national producers, denoted by capital letters A, B, C and D. The high diversity of minerals 
tested was found depending on the soup type and producer.

Ta b e l a  II. Analiza statystyczna wpływu rodzaju zupy oraz pro-
ducenta na zawartość składników mineralnych w koncentratach 
zup typu instant

Ta b l e  II. Statistical analysis of the influence of the soup type and 
producer on the mineral content in instant soup concentrates

Wartości 
statystyki

Badany składnik

potas żelazo wapń magnez

FA 7,95 4,84 0,70* 7,18

FB 0,42* 0,90* 0,28* 0,70*

Czynnik A (rodzaj zupy) F(5;15) = 2,90; czynnik B 
(producent); F(3;15) = 3,29; * istotny wpływ czynnika.
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