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Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości sensorycznej wybranych 
odmianach marchwi jadalnej po obróbce termicznej. Ocenę sensoryczną mar-
chwi przeprowadzono metodą punktową w skali od 1 do 5. Przy ocenie jakości 
wzięto pod uwagę cztery wyróżniki jakości sensorycznej: wygląd ogólny, zapach, 
konsystencję oraz smak. Uzyskane wyniki oceny jakości sensorycznej marchwi 
zależały od sposobu gotowania. Marchew odmian Nigel F1 oraz Nipomo F1 uzy-
skała najwyższą ocenę punktową po obróbce hydrotermicznej.
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Sensoryka to interdyscyplinarna nauka, która obejmuje pomiary, interpretację 
i zrozumienie ludzkich odczuć i reakcji na właściwości produktu odbierane za po-
mocą zmysłów: wzroku, węchu, smaku, dotyku i słuchu. Łączy ona w sobie wza-
jemne oddziaływanie składu chemicznego i cech fi zykochemicznych produktu z ce-
chami psychofi zycznymi człowieka, wraz z jego przyzwyczajeniami i przekonania-
mi, w tym religijnymi (1).

Analiza sensoryczna spełnia ważną rolę w przemyśle spożywczym i gastronomii, 
gdyż warunkuje utrzymanie produkcji na odpowiednim poziomie oraz jest nieod-
zownym czynnikiem stałej poprawy jakości wytwarzanych produktów (2). W oce-
nie sensorycznej produktów miejsce szczególne zyskały metody punktowe, które 
pozwalają zakwalifi kować produkt do określonej klasy jakości (3).

Badania zachowań żywieniowych przeprowadzone przez Czarnocińską i współpr. 
(4, 5) wykazały, że najważniejszymi czynnikami wyboru warzyw i ich przetworów 
przez polskich respondentów są czynniki sensoryczne. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu odmiany marchwi jadalnej 
i techniki gotowania na wyróżniki jakości sensorycznej.

MATERIAŁ I METODY

Materiałem badanym były reprezentatywne próbki 10. odmian marchwi jadalnej: 
Nerac F1, Narbonne F1, Nandrin F1, Napa F1, Nagadir F1, Bristol F1, Nigel F1, News 
F1, Nipomo F1, Niagara F1. Badane odmiany marchwi jadalnej były mieszańcami 
w typie Nantejskim, Imperator i Berlikum.
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Próbki badanych odmian marchwi pochodziły z doświadczenia o charakterze po-
letkowym, co pozwoliło na przeprowadzenie oceny porównawczej cech sensorycz-
nych ugotowanej marchwi. Zbioru marchwi dokonano w stadium pełnej dojrzałości 
korzeni w drugiej dekadzie października (średnio po 135 dniach wegetacji). 

Parametry prowadzenia doświadczenia nad wpływem odmiany i techniki gotowa-
nia surowca ustalono eksperymentalnie. Gotowanie prowadzono metodą tradycyjną 
od wody wrzącej przez 25 min, w szybkowarze przez 2 min i na parze przez 30 min. 
Do gotowania marchwi na parze w temp. 101°C stosowano parowar fi rmy Tefal 
typu Steam Cuisine 700 Turbo Diffusion. Masa gotowanej marchwi wynosiła 300 g,
ilość użytej wody 500 cm3. Czas gotowania ustalono na podstawie sensorycznej 
oceny konsystencji metodą skali werbalnej zgodnie z PN-ISO 4121:1998. Techni-
ki gotowania marchwi wytypowano na podstawie wcześniejszych badań, dotyczą-
cych omawianego zagadnienia, przeprowadzonych przez Kolenda, Platta (6, 7) oraz 
Platta, Pyryt, Kolenda (8) jako najkorzystniejsze do obróbki cieplnej warzyw ko-
rzeniowych. Marchew obierano nożem jarzyniakiem o szerokości szczeliny 4 mm 
i rozdrabniano do postaci kostki (10×10×10), a następnie gotowano do momentu 
osiągnięcia przez warzywo pożądanej miękkości. Bezpośrednio po zakończeniu go-
towania, próbki ugotowanej marchwi stanowiły materiał do oceny sensorycznej.

Ocenę sensoryczną prowadzono metodą punktową zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-ISO-6658:1998 i oceniono wyróżniki jakości sensorycznej ugotowanej 
marchwi takie, jak: wygląd ogólny (barwę i kształt), zapach, konsystencję i smak. 
Ocenę przeprowadzono w oparciu o wzorcową kartę oceny w skali od 1 do 5, gdzie 
1 to ocena minimalna, a 5 to ocena maksymalna. Przeprowadzona ocena polegała 
na porównaniu ocenianych wyróżników jakości sensorycznej z ich charakterystyką 
zamieszczoną we wzorcowej karcie oceny sensorycznej ugotowanej marchwi, któ-
rą opracowano w Katedrze Technologii i Organizacji Żywienia Akademii Morskiej 
w Gdyni. Ogólną ocenę gotowanej marchwi ustalono przez obliczenie średnich ocen 
dla każdego wyróżnika jakości sensorycznej i pomnożeniu ich przez odpowiadające 
im współczynniki ważkości, a następnie zsumowaniu uzyskanych iloczynów i po-
dzieleniu ich przez sumę współczynników ważkości. Przyjęto następujące współ-
czynniki ważkości dla poszczególnych cech: wygląd ogólny 0,1; zapach 0,2; konsy-
stencja 0,2; smak 0,3.

Analizę wpływu odmiany i techniki gotowania na cechy sensoryczne marchwi 
łącznie wykonano za pomocą wielowymiarowej analizy wariancji (Manova). W dal-
szym etapie badań w celu stwierdzenia, czy istnieją istotne statystycznie różnice 
pomiędzy średnimi ocenami dla poszczególnych cech sensorycznych w przypadku 
różnych odmian marchwi zastosowano jednowymiarową analizę wariancji (Anova). 
W celu stwierdzenia podobieństwa odmian pod względem ocenianych wyróżników 
jakości sensorycznej zastosowano test rozsądnej istotnej różnicy Tukey’a (RIR). 
Wnioskowanie przeprowadzono na poziomie istotności α=0,05 (9).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Celem obróbki cieplnej żywności jest osiągnięcie efektu „ugotowania”, czyli 
właściwej konsystencji. W wyniku ugotowania marchwi konsument oczekuje, aby 
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była ona miękka, soczysta i jędrna (10). Według Borowskiej i współpr. (11) cechy 
sensoryczne przetworów warzywnych, tj. barwę, aromat, teksturę, determinuje za-
równo odmiana, jak i parametry obróbki cieplnej. Stwierdzono, że w przypadku 
marchwi świeżej gotowanej metodą tradycyjną istnieje istotny statystycznie związek 
pomiędzy odmianą a wyglądem i konsystencją, gotowanej w szybkowarze pomię-
dzy odmianą a smakiem oraz gotowanej na parze pomiędzy odmianą a wyglądem, 
konsystencją i smakiem (tab. I). 

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

Ta b l e  I. Statistical analyses of the influence of the carrot varieties on sensory feature of the cooked carrots 

Technika gotowania
Wyróżniki sensoryczne

wygląd ogólny zapach konsystencja smak

Tradycyjna 2,265* 1,383 4,155* 0,757*

W szybkowarze 1,451* 1,884 0,817* 2,646*

Na parze 2,673* 1,637 3,998* 3,861*

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

Po obróbce hydrotermicznej metodą tradycyjną najlepiej oceniono marchew od-
miany Nigel F1 (4,85 pkt.), pod względem cech, dla których istnieją istotne różnice 
(test Tukey’a) (tab. II). Podkreślić jednak należy, że różnice pomiędzy odmianami 
były stosunkowo niewielkie (dla zapachu i smaku nieistotne statystycznie). Odmia-
ny Bristol F1 (5,00 pkt.), Nandrin F1 (5,00 pkt.) i Nigel F1 (5,00 pkt.) zostały lepiej 
ocenione pod względem wyglądu, niż najniżej ocenione odmiany Narbonne F1 (4,4 
pkt.) i Nagadir F1 (4,3 pkt.) (tab. II), mimo że różnic w populacjach nie potwierdziły 
wyniki testu Tukey’a. W przypadku konsystencji, marchew odmiany Bristol F1 (3,0 
pkt.) wypadła zdecydowanie gorzej od pozostałych (test Tukey’a). Konsystencja 
ugotowanej marchwi była wodnista i mało soczysta. Porównywalnie niski wynik 
uzyskała odmiana Nandrin F1 (3,8 pkt.). Odmiany Nigel F1 (4,8 pkt.) i Nagadir F1 
(4,7 pkt.) (tab. II), uzyskały najwyższe średnie w próbach, ale ich wyniki nieistotnie 
różniły się od pozostałych sześciu odmian (test Tukey’a). Ugotowana marchew cha-
rakteryzowała się miękką konsystencją, była soczysta i jędrna.

Po obróbce cieplnej marchwi w szybkowarze najwyższą ocenę ogólną obliczono 
dla marchwi odmiany Nipomo F1 (4,6 pkt.). Marchew tej odmiany uzyskała również 
maksymalną ilość punktów za smak (5,0 pkt.). Najniżej oceniono smak ugotowanej 
w szybkowarze marchwi odmiany Nagadir F1 (3,7 pkt.) (tab. II). 

Po obróbce cieplnej marchwi na parze wysoko oceniono pod względem wyglądu, 
konsystencji i smaku odmianę Nipomo F1 (wszystkie noty 5,00) oraz pod względem 
wyglądu odmianę Nigiel F1 (5,0 pkt.). Najniższe oceny uzyskała marchew odmiany 
Napa F1 (odpowiednio 3,9; 3,0; 3,4) (tab. II).

Stwierdzono, że marchew gotowana metodą tradycyjną odznaczała się dobrze za-
chowanym kształtem oraz intensywną, jednolitą, pomarańczową barwą. Zaobserwo-
wano rozjaśnienie barwy rozdrobnionych korzeni gotowanych w szybkowarze oraz 
ich pociemnienie po obróbce cieplnej w parowarze. Według Borowskiego i współpr. 
(12) podczas obróbki cieplnej zachodzą przemiany mające istotny wpływ na cechy
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Ta b e l a  II. Wyróżniki jakości sensorycznej gotowanej marchwi (punkty)

Ta b l e  II. Sensory assessments of the cooked carrots (points)

Odmiana
marchwi

Technika
gotowania

Wyróżniki jakości sensorycznej (1–5 pkt)
Ocena
ogólna
x ± δ

Wygląd
ogólny
x ± δ

Zapach
x ± δ

Konsy-
stencja
x ± δ

Smak
x ± δ

Bristol F1

metoda tradycyjna 5,0±0,00 4,5±0,55 3,0±0,89 3,8±0,75 3,93±0,41

w szybkowarze 4,5±0,58 4,7±0,52 4,3±0,83 4,3±0,82 4,43±0,64

na parze 4,2±0,14 4,5±0,55 3,8±0,82 3,7±0,55 3,99±0,49

Nagadir F1

metoda tradycyjna 4,3±0,89 4,7±0,52 4,7±0,82 4,7±0,82 4,65±0,68

w szybkowarze 3,8±0,47 4,0±0,63 4,0±0,89 3,7±0,82 3,86±0,61

na parze 4,3±0,56 4,3±0,52 4,0±0,63 4,0±0,89 4,11±0,38

Napa F1

metoda tradycyjna 4,8±0,14 4,1±0,41 4,3±0,52 4,3±0,52 4,31±0,38

w szybkowarze 4,3±0,22 3,8±0,75 4,0±0,52 4,1±0,75 4,03±0,50

na parze 3,9±0,33 3,9±0,89 3,0±0,89 3,4±0,55 3,49±0,47

Narbonne F1

metoda tradycyjna 4,4±0,14 4,3±0,52 4,1±0,41 4,4±0,84 4,30±0,29

w szybkowarze 4,1±0,14 3,8±0,41 4,0±0,89 3,8±0,41 3,89±0,25

na parze 4,3±0,47 4,0±0,63 3,5±0,84 4,1±0,98 3,95±0,37

Nigel F1

metoda tradycyjna 5,0±0,00 4,8±0,41 4,8±0,41 4,8±0,41 4,85±0,31

w szybkowarze 4,3±0,22 4,5±0,55 3,5±0,55 4,0±0,63 4,04±0,26

na parze 5,0±0,00 4,5±0,55 4,2±0,75 4,7±0,52 4,54±0,26

News F1

metoda tradycyjna 4,8±0,14 4,3±0,82 4,3±0,52 4,5±0,55 4,46±0,42

w szybkowarze 4,2±0,14 3,8±0,41 4,0±0,63 3,8±0,41 3,92±0,37

na parze 4,3±0,22 3,8±0,41 4,0±0,89 3,5±0,55 3,81±0,26

Nandrin F1

metoda tradycyjna 5,0±0,00 4,3±0,52 3,8±0,75 3,7±0,52 4,04±0,33

w szybkowarze 4,5±0,25 4,0±0,00 4,0±0,63 3,8±0,41 4,00±0,34

na parze 4,8±0,14 4,8±0,41 4,7±0,52 4,2±0,75 4,54±0,44

Nipomo F1

metoda tradycyjna 4,8±0,14 3,8±0,75 4,5±0,55 4,3±0,52 4,31±0,38

w szybkowarze 4,8±0,14 4,5±0,55 4,2±0,41 5,0±0,00 4,65±0,26

na parze 5,0±0,00 4,5±0,52 5,0±0,00 5,0±0,00 4,88±0,13

Nerac F1

metoda tradycyjna 4,7±0,22 4,5±0,55 4,2±0,75 4,3±0,52 4,38±0,30

w szybkowarze 4,2±0,47 4,3±0,52 4,2±0,41 3,8±0,41 4,08±0,14

na parze 4,5±0,25 4,2±0,75 4,2±0,41 4,3±0,52 4,27±0,33

Niagara F1

metoda tradycyjna 4,8±0,14 4,5±0,55 4,7±0,52 4,5±0,55 4,58±0,44

w szybkowarze 4,7±0,22 4,0±0,89 4,2±0,41 4,0±0,63 4,13±0,46

na parze 4,5±0,25 4,2±0,75 4,0±0,63 4,3±0,52 4,23±0,27
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sensoryczne produktu, a zakres tych przemian w dużej mierze zależy od warunków 
procesu. W szczególności dotyczy to barwy i kształtu gotowanych warzyw, a za-
tem decyduje o ich akceptacji przez potencjalnego konsumenta (8). Oceniona przez 
Rembiałkowską (13) ugotowana marchew pochodząca z uprawy konwencjonalnej 
otrzymała za: barwę ocenę 4,15 pkt., smak 4,02 pkt., konsystencję 3,94 pkt. i zapach 
4,14 pkt. Pod względem barwy i zapachu były one niższe od ocen przyznanych 
ugotowanym metodą tradycyjną badanym próbom marchwi świeżej. Przyczynami 
zmiany barwy ugotowanej marchwi są procesy utleniania i zmiany w konfi guracji 
przestrzennej karotenoidów. Przemiany karotenów z formy trans w cis wiążą się 
z rozjaśnieniem barwy, a cis w trans z jej pociemnieniem (14). Borowska i współpr. 
(11) stwierdzili, że obróbka hydrotermiczna wpływa bezpośrednio na wiązanie się 
α- i β-karotenu z pektynami i błonnikiem pokarmowym, co powoduje spadek ich 
zawartości. Te wielokierunkowe zmiany wpływają na pogorszenie barwy gotowanej 
marchwi. Składnikami nadającymi charakterystyczny słodki zapach i smak marchwi 
są występujące w dużych ilościach sacharydy (glukoza, fruktoza, sacharoza). Także 
stosunkowo mała zawartość kwasów organicznych i dość wysokie pH ma wpływ na 
cechy smakowe marchwi (15).

WNIOSKI

1. Odmiana ma istotny wpływ na barwę, kształt, zapach i konsystencję ugotowa-
nej marchwi.

2. Marchew odmian Nipomo F1 i Nigel F1 powinna być zalecana do gotowania ze 
względu na najkorzystniejsze cechy sensoryczne po obróbce hydrotermicznej.

3. Przy doborze odmian do gotowania należy brać pod uwagę wygląd ogólny, 
konsystencję i smak ugotowanej marchwi.

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

THE SENSORY QUALITY OF COOKED CARROTS OF SELECTED VARIETIES 

S u m m a r y

The aim of this work was to defi ne the sensory quality of the carrot of selected varieties after cooking it 
with various methods. Sensory characteristics of cooked carrots were established with the use of a 5-point 
scale (1-minimum value; 5-maximum value). Four quality factors were taken into consideration: general 
appearance, smell, consistency and taste. The results showed that the sensory characteristics depended on 
the cooking methods used. For example, the general quality of the carrot samples cooked traditionally was 
in the range: 3,9 (Bristol F1 carrot variety) to 4,8 points (Nigel F1 carrot variety). The carrot samples cooked 
in a pressure cooker were in the range: 3,9 (Nagadir F1, Narbonne F1, News F1 carrot varieties) to 4,6 points 
(Nipomo F1 carrot variety). The carrot samples cooked in a steam cooker were in the range: 3,5 (Napa F1 
carrot variety) to 4,9 points (Nipomo F1 carrot variety). The Nigel F1 carrot variety and the Nipomo F1 carrot 
variety gained the highest sensory evaluation scores with regard to the cooking methods used. 
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