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Oznaczono zawartość magnezu, popiołu i wody w wybranych serach pod-
puszczkowych dojrzewających twardych. Na podstawie uzyskanych wyników 
oceniono realizację zalecanego dziennego zapotrzebowania na magnez.
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Na świecie produkuje się kilka tysięcy gatunków sera. Wprawdzie wszystkie sery 
wytwarza się z mleka, jednak produkt końcowy bywa bardzo różny. Różne metody 
warzenia, a także różne typy mleka dają w efekcie sery o odmiennej konsystencji, 
smaku i właściwościach. Jakość oraz właściwości produktów mlecznych determi-
nuje w znacznym stopniu również region geografi czny, z którego pozyskuje się od-
powiedni rodzaj mleka (1).

Żółte sery to jeden z najbardziej popularnych w Polsce produktów spożywczych 
– jego spożywanie deklaruje aż 93,7% Polaków (4). Ze względu na powszechność 
spożycia omawianych przetworów, szczególnej wagi nabiera badanie ich jakości. 

MATERIAŁ I METODY

Materiałem badanym były różne rodzaje sera żółtego twardego, wśród których 
można wyróżnić: ementaler, salami, gouda, mazdamer, cheddar, parmezan. 

Zawartość wody w analizowanych próbkach oznaczono na podstawie różnicy ich 
masy określonej przed i po procesie liofi lizacji.

W celu oznaczenia zawartości popiołu, na wadze analitycznej odważono zliofi li-
zowany i zhomogenizowany materiał. Przygotowano po trzy 10 g próbki każdego 
z produktów z dokładnością do 0,0001 g. Badane próbki umieszczano w piecu mu-
fl owym (maksymalna temp. 540°C). Aby całkowicie pozbyć się części organicznej, 
niezbędne było dodanie czynnika utleniającego – nadtlenku wodoru. 

Otrzymane spopielone próbki zwilżano stężonym roztworem kwasu solnego i kwa-
su azotowego (V), a następnie odparowano do sucha na wrzącej łaźni wodnej. Po 
ponownym potraktowaniu pozostałości stężonym kwasem solnym, tygiel przykryto 
szkiełkiem zegarkowym i ogrzewano na łaźni wodnej przez minutę. Otrzymany roz-
twór przeniesiono ilościowo do kolby miarowej poj. 25 cm3 i uzupełniano do kreski 
wodą redestylowaną. Dla każdej serii mineralizacji wykonywano „próbę ślepą”.
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Magnez oznaczano metodą spektrometrii atomowo-absorpcyjnej przy użyciu apa-
ratu AAS PU 9100X fi rmy Philips. Zastosowano atomizację płomieniową i deu-
terową korekcję tła. Próbki rozcieńczano 0,4% roztworem chlorku lantanu (bufor 
korygujący). Równocześnie analizowano próbki kontrolne.

Poprawność zastosowanej metody sprawdzano na drodze analizy dwóch mate-
riałów odniesienia, tj. Whole Milk Powder-8435 i Mussel NCS ZC 78005. Uzyska-
no zgodność pomiędzy wynikami badań własnych, a wartościami deklarowanymi 
dla obu certyfi kowanych materiałów odniesienia. Oszacowana wartość odzysku dla 
magnezu wynosiła odpowiednio 101 i 99,7%. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oznaczeń magnezu, wody i popiołu w poszczególnych rodzajach sera ze-
stawiono w tab. I.

Zawartość magnezu w twardych serach typu szwajcarskiego – o nazwie ementaler 
wynosiła średnio 38,6 mg/100 g. Podobne wartości otrzymali Capar i Cunningham 
(2), którzy w serach szwajcarskich oznaczyli 37,8 mg Mg/100 g. Pillonel i współpr. 
(6) oznaczyli średnią zawartość w ementalerze na poziomie 36,4 mg/100 g, a in-
dywidualne wartości wahały się w granicach 33,6–39 mg/100 g. Podobny zakres 
stężeń zaobserwowano w badaniach własnych (36,4–40,6 mg/100 g). W „Tabelach 
składu i wartości odżywczej” (5) stężenie magnezu wynosiło 39 mg/100 g. Warto 
zauważyć, że w oryginalnym szwajcarskim serze stwierdzono zawartość wynoszącą 
38,9 mg/100 g (tab. I). Souci i współpr. (8) podają wartość nieco niższą, aczkolwiek 
zbliżoną (33 mg/100 g). Średnia zawartość wody dla tego rodzaju serów wynosiła 
35,6 g/100 g, co jest zgodne z danymi otrzymanymi zarówno przez Kunachowicz 
i współpr. (5) (36,9 g/100 g), jak i przez Souci i współpr. (8) (35,1 g/100 g). Porów-
nywalne wyniki oznaczenia zawartości popiołu uzyskali również inni autorzy (5, 8). 
Średnie stężenie popiołu w ementalerze wynosiło 4,01 mg/100 g (tab. I), a w przy-
wołanych pracach odpowiednio 4,5 mg/100 g i 3,94 mg/100 g. Największą zawar-
tość popiołu stwierdzono w oryginalnym, szwajcarskim serze (5,1 mg/100 g).

W serach salami oznaczono nieco wyższe poziomy magnezu – średnio 37,5 
mg/100 g – w porównaniu do jego zawartości podanej w Tabelach Kunachowicz 
i współpr. (5) – 27 mg/100 g. Zawartość wody w tej grupie serów wynosiła średnio 
44,6 g/100 g, co nie odbiega istotnie od danych literaturowych (5) (43 g/100 g). We-
dług Kunachowicz i współpr. (5) zawartość popiołu wynosi 3,6 mg/100 g, podczas 
gdy w badaniach własnych uzyskano średnio 3,9 mg/100 g.

W holenderskich serach oznaczono przeciętnie 34,6 mg Mg/100 g. Najniższą 
i zarazem zbieżną z danymi opracowanymi przez Souci i współpr. (8) zawartością 
magnezu odznaczał się oryginalny holenderski ser – Gouda Mild Frico Cheese (28,1 
mg/100 g). Podobną zawartość (31 mg/100 g) podano w tabelach (5). Polskie sery 
rodzaju gouda zawierały 40,9 mg/100 g (Maćkowy Gdańsk) i 34,7 mg/100 g (Prima 
Pasłęk). W badanych próbkach zawartość wody (39,1 g/100 g) była nieco mniejsza 
niż przytoczona w tabelach niemieckich (8) (46 g/100 g), a popiołu (4,8 mg/100 g) 
większa od wartości podanej w opracowaniu (8) (2,10 mg/100 g). Podobne wyniki 
(4,2 mg/100 g) otrzymała w pracy Kunachowicz i współpr. (5).
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W serach typu angielskiego – cheddar oznaczona zawartość magnezu wynosiła 
średnio 24,6 mg/100 g (tab. I), przy czym ser pochodzący z Irlandii odznaczał się 
większym stężeniem Mg (27,9 mg/100 g) od sera importowanego z Wielkiej Bryta-
nii (21,4 mg/100 g). Wyniki uzyskane dla cheddara irlandzkiego są bardzo zbliżone 
do otrzymanych przez innych autorów (2) (28,4 mg/100 g), podobne wartości uzy-
skał Souci i współpr. (30 mg/100 g). Zawartość wody w tego rodzaju serach wyno-
siła średnio 35,7 g/100 g (tab. I). Dane te nie różnią się istotnie od wartości zamiesz-
czonych w tabelach niemieckich (8) i polskich (5). Według danych literaturowych 
zawartość popiołu w serze cheddar wynosiła 4,41 mg/100 g (8) oraz 3,4 mg/100 g 
(5). Dane te są zbieżne z wynikami uzyskanymi w niniejszej pracy (tab. I).

W grupie serów włoskich analizie poddano ser z rodzaju parmezan, a uzyska-
ne wyniki różnią się znacząco od wyników dostępnych w literaturze. Jak wynika 
z tab. I zawartość magnezu wynosiła 31,95 mg/100 g, podczas gdy według innych 

Ta b e l a  I. Zawartość wody, popiołu i magnezu (mg/100 g produktu rynkowego) w serach twardych (N = 3)

Ta b l e  I. Water, ash and magnesium content (mg/100 g of the market product) in different kinds of hard cheese 
(N = 3)

Lp. Nazwa Typ Rodzaj i kraj 
pochodzenia

Woda 
(g) 

Popiół
(g) 

Mg 
xśr. ±SD) 

1
Emmentaler 
Szwajcarski 
FROMALP AG

szwajcarski emmentaler 
Szwajcaria 34,2  5,1 38,9±1,81 

2 Emmentaler 
Włoszczowski szwajcarski emmentaler Polska 38,1  3,3 40,6±0,32 

3 Emmentaler Frasner szwajcarski emmentaler Francja 34,4  3,6 36,4±0,46 

4 Salami Arla szwajcarsko-
-holenderski salami Polska 41,5  3,9 34,1±0,66 

5 Salami Lacpol szwajcarsko-
-holenderski salami Polska 47,7  4,4 40,4±0,84 

6 Gouda Mild Frico 
Cheese holenderski gouda Holandia 40,1  4,3 28,1±0,28 

7 Gouda Maćkowy holenderski gouda Polska 40,2  4,6 40,9±0,69 

8 Gouda Prima Pasłęk holenderski gouda Polska 36,8  5,6 34,7±0,45 

9 Maazdam Frico 
Cheese holenderski mazdamer Holandia 37,5  4,6 36,1±2,26 

10 Mazdamer Mlekovita holenderski mazdamer Polska 38,1  4,0 30,5±0,75 

11 Cheddar Royal Mild 
white Dairy Crest angielski cheddar W. Brytania 33,8  4,7 21,4±0,83 

12 Cheddar Irish Old 
Dairygold angielski cheddar Irlandia 37,6  3,9 27,9±0,30 

13 Corregio klinek 
President włoski parmezan Polska 32,4  3,5 31,3±1,95 

14 Parmigiano Reggiano 
Gennaro Auricchia włoski parmezan Włochy 27,5  6,1 32,6±0,18 
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autorów (5, 8) 51 oraz 41 mg Mg/100 g. Znaczne różnice obserwuje się również 
w przypadku zawartości popiołu, szczególnie parmezanu pochodzącego z Polski 
– Correggio (3,5 mg/100 g). Jego stężenie (6,1 mg/100 g) w parmezanie włoskim 
odpowiada wynikom otrzymanym przez Souci i współpr. (8) (5,53 mg/100 g) oraz 
Kunachowicz i współpr. (5) (7,0 mg/100 g).

Reasumując, wszystkie sery twarde zawierają średnio 33,9 mg Mg/100 g pro-
duktu rynkowego, co pozostaje w dużej zgodności z danymi literaturowymi (3) (35 
mg/100 g).

Na podstawie oznaczonej zawartości magnezu obliczono procent realizacji zale-
canego dziennego zapotrzebowania dla osoby dorosłej na magnez zawarty w 100 g 
produktu w porównaniu z zalecanymi normami (6). Wszystkie sery twarde pokry-
wają zapotrzebowanie na magnez w 11,3%. Biorąc pod uwagę powszechne spo-
życie serów żółtych, a także występowanie w nich łatwo bioprzyswajalnych form 
magnezu (9) można wnioskować, że są one ważnym źródłem tego biopierwiastka.

A. K u s i u k, M. G r e m b e c k a, P. S z e f e r

MAGNESIUM, WATER, AND ASH CONTENTS IN DIFFERENT KINDS OF HARD CHEESE

S u m m a r y

Determinations of magnesium, ash and water were performed in 14 kinds of commercially available 
samples of hard cheese. 

After dry mineralization Mg content was analyzed by fl ame atomic absorption spectrometry – AAS 
with deuterium background correction. Reliability of the procedure was checked based on analysis of 
certifi ed reference materials.

Magnesium content differed insignifi cantly in different kinds of hard cheese. Its average concentration 
in the examined samples amounted to 33,9 mg/100 g of the market product. The RDA for an adult was 
realized in 11,3% .
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