
Beata Borkowska, Halina Kolenda

JAKOŚĆ SENSORYCZNA WYBRANYCH KONCENTRATÓW ZUP 
TYPU INSTANT

Katedra Technologii i Organizacji Żywienia Akademii Morskiej w Gdyni
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. inż. H. Kolenda

W pracy dokonano oceny jakości sensorycznej wybranych koncentratów zup 
typu instant czterech producentów krajowych (A, B, C, D). Badaniu poddano 
następujące wyróżniki jakościowe: wygląd i barwę, zapach, konsystencję oraz 
smak, metodą punktową.

Stwierdzono, że koncentraty zup typu instant odznaczały się zróżnicowaną ja-
kością sensoryczną. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała istotny 
wpływ producenta na badane cechy sensoryczne.
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Powszechnie znanym przykładem żywności wygodnej są koncentraty spożywcze. 
Są to produkty żywnościowe otrzymane metodą przemysłowego odwodnienia lub 
zagęszczenia surowców roślinnych i zwierzęcych, nadające się do dłuższego prze-
chowywania oraz szybkiego przyrządzania (1).

Koncentraty spożywcze są przykładem wysokoprzetworzonej żywności wygod-
nej o dużej trwałości uzyskanej dzięki niskiej zawartości wody. To wszystko czyni 
je konkurencyjnym produktem na rynku żywności, a do najważniejszych ich za-
let należą: łatwość przyrządzania posiłków, wielokrotnie mniejsza masa i objętość 
w stosunku do produktów nieodwodnionych, duża trwałość i przystępna cena (2). 
W ostatnich latach model żywienia w Polsce uległ zmianie, konsumenci coraz częś-
ciej sięgają po zupy instant, zupy „chińskie” oraz różne dania gotowe (3). Kon-
centraty obiadowe w proszku przyrządzone wg przepisu podanego na opakowaniu 
stanowią potrawy o cechach sensorycznych (wygląd i barwa, konsystencja, smak 
oraz zapach) charakterystycznych dla dań obiadowych przygotowywanych sposo-
bem tradycyjnym (4, 5). 

Konsumenci przywiązują szczególną wagę do cech sensorycznych wyrobu, tj. 
jego wyglądu, smaku, zapachu itp. Cechy te w dużej mierze decydują o popycie 
na dany środek spożywczy (6). Pod względem ilości sprzedaży na naszym rynku 
w 2006 r. dominujące znaczenie odgrywały dwie kategorie zup suchych: zupy in-
stant (68%) oraz zupy suche do gotowania (19%), natomiast zupy mokre 13% rynku 
(7). Zupy w proszku są spożywane w naszym kraju przez ok. 40% Polaków (8). 
Najczęściej preferowane smaki koncentratów zup instant to: pomidorowa (67%), 
barszcz czerwony (61%), rosół (41%), żurek (39%), zupa grzybowa (27%) (8). 
W związku z dużym zainteresowaniem konsumentów koncentratami zup typu in-
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stant do badań wytypowano sześć najpopularniejszych smaków zup i poddano je 
ocenie sensorycznej.

Celem przeprowadzonych badań było określenie jakości sensorycznej wybranych 
koncentratów zup typu instant w oparciu o wyniki oceny cech sensorycznych.

MATERIAŁ I METODY

Przedmiot badań stanowiła grupa koncentratów zup typu instant wybranych czte-
rech producentów krajowych: A, B, C i D. Materiał do badań laboratoryjnych został 
zakupiony w sprzedaży detalicznej bezpośrednio po procesie produkcji, z uwzględ-
nieniem dla każdego rodzaju zupy i producenta tej samej partii produktu oraz termi-
nu przydatności do spożycia. Badaniom poddano sześć następujących rodzajów zup 
typu instant: 1) rosół z kury z makaronem, 2) barszcz czerwony, 3) żurek z grzanka-
mi, 4) pomidorową z makaronem, 5) krem z pieczarek z grzankami, 6) krem z bo-
rowików z grzankami.

Badania sensoryczne były wykonane równolegle przez zespół wybranych oce-
niających składający się z 10 osób, które spełniały wymagane minimum w zakresie 
wrażliwości sensorycznej zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (9, 10, 11).

Próbki koncentratów obiadowych do badań sensorycznych przygotowano zgod-
nie ze sposobem przyrządzenia produktu podanym na opakowaniu przez producen-
ta. Ocena sensoryczna badanych koncentratów zup typu instant obejmowała nastę-
pujące cechy: wygląd i barwę, zapach, konsystencję oraz smak. Zespół oceniających 
przyporządkował poszczególnym cechom sensorycznym wartości liczbowe zgodne 
ze stwierdzonym poziomem jakości w pięciopunktowej skali ocen zamieszczonej 
w Polskiej Normie. Ogólną ocenę koncentratów zup typu instant obliczono stosując 
następujące współczynniki ważkości: wygląd i barwa – 0,1, zapach – 0,3, konsy-
stencja – 0,2, smak – 0,4. Otrzymane wyniki porównano ze skalą ocen i określono 
poziom jakości badanych koncentratów (9, 10). Wyniki oceny sensorycznej koncen-
tratów zup typu instant opracowano statystycznie z zastosowaniem testu t-Studenta-
Fishera (12).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oceny jakości sensorycznej zup wykazały, że dwie zupy spośród bada-
nych otrzymały ocenę bardzo dobrą – barszcz czerwony (A) i krem z borowików 
z grzankami (A). Wśród badanych zup oceniający przyznali dwie oceny – niedo-
stateczne dla zupy pomidorowej z makaronem (D) oraz dla żurku z grzankami (C). 
Noty dobre uzyskały następujące zupy: żurek z grzankami (A), barszcz czerwony 
(B), pomidorowa z makaronem (A, B), krem z borowików z grzankami (C), rosół 
z kury z makaronem (A, B) oraz krem z pieczarek z grzankami (A, B). Uzyskane 
wyniki badań dotyczące smaku i zapachu w dwóch zupach: rosole z kury z makaro-
nem i kremie z pieczarek z grzankami są zbliżone do prezentowanych przez eksper-
tów z SGGW z Warszawy. Autorzy podają, że obie zupy producenta (A) otrzymały 
ocenę bardzo dobrą, natomiast zupy producenta (B) ocenę dobrą (13).
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Ta b e l a  I. Ocena sensoryczna koncentratów zup typu instant

Ta b l e  I. The estimate sensory of selected instant soup concentrates

Nazwa zupy
Kod 

produ-
centa

Wygląd 
i barwa

a

Zapach
b

Konsy-
stencja

c

Smak
d

Średnia 
ważona 

xważ

Słowna ocena 
jakości
wg PN

Żurek z grzan-
kami

A 4,4 3,7 4,3 4,1 4,05 dobra

B 3,7 3,2 2,7 3,0 3,07 dostateczna

C 3,4 2,0 3,6 2,0 2,46 niedostateczna

D 3,6 3,7 3,3 2,6 3,17 dostateczna

Barszcz czerwony

A 5,0 4,5 4,7 4,6 4,63 bardzo dobra

B 4,4 3,1 4,4 3,3 3,57 dobra

C 4,6 2,8 4,4 3,0 3,38 dostateczna

D 3,0 2,3 3,2 2,2 2,51 dostateczna

Pomidorowa 
z makaronem

A 5,0 3,0 4,4 3,4 3,64 dobra

B 4,4 4,2 4,0 4,0 4,10 dobra

C 3,6 2,2 3,2 1,8 3,04 dostateczna

D 3,8 3,0 3,6 2,6 2,38 niedostateczna

Krem z borowi-
ków z grzankami

A 4,8 4,6 4,6 5,0 4,78 bardzo dobra

C 4,2 3,4 4,6 3,2 3,64 dobra

Rosół z kury 
z makaronem

A 4,4 4,0 4,7 4,2 4,26 dobra

B 4,2 4,4 4,2 4,3 4,30 dobra

Krem z pieczarek 
z grzankami

A 4,3 4,3 4,5 4,2 4,30 dobra

B 4,6 3,5 3,8 3,3 3,59 dobra

D 3,8 2,9 4,2 2,5 3,09 dostateczna

współczynniki ważkości: a – 0,1, b – 0,3, c – 0,2, d – 0,4
średnia ważona: xważ = a · 0,1 + b · 0,3 + c · 0,2 + d · 0,4

Dostateczną ocenę oceniający przyznali sześciu zupom, a były to: żurek z grzan-
kami (B, D), barszcz czerwony (D, C), pomidorowa z makaronem (C) oraz krem 
z pieczarek z grzankami (D) (tab. I). W przypadku barszczu czerwonego (A) i kremu 
z borowików z grzankami (A) wszystkie badane cechy sensoryczne (wygląd i barwa, 
zapach, konsystencja, smak) uzyskały najwyższe średnie oceny punktowe. Barszcz 
czerwony otrzymał następujące średnie oceny punktowe: dla wyglądu i barwy (5,0), 
zapachu (4,5), konsystencji (4,7) oraz dla smaku (4,6), natomiast krem z borowików 
z grzankami otrzymał noty na podobnym poziomie: dla wyglądu i barwy (4,8), za-
pachu i konsystencji (4,6), a dla smaku (5,0).

Najwyższe średnie oceny punktowe spośród badanych cech sensorycznych za wy-
gląd i barwę otrzymały następujące koncentraty zup: barszcz czerwony i zupa po-
midorowa z makaronem (A) – 5,0. Najlepszym zapachem wyróżniał się krem z bo-
rowików z grzankami – 4,6 (A), natomiast najlepszą konsystencję posiadał barszcz 
czerwony (A), który uzyskał średnią ocenę punktową – 4,7. Najniższe średnie oceny 
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punktowe oceniający przyznali za smak – 1,8 w zupie pomidorowej z makaronem 
(C) oraz za smak i zapach – 2,0 w żurku z grzankami (C). Smak i zapach w obu 
zupach był mało intensywny oraz był wyczuwalny obcy posmak i zapach (tab. I). 
Najniższą średnią ocenę punktową za konsystencję oceniający przyznali żurkowi 
z grzankami – 2,7 producenta (B), która była wyraźnie zmieniona i nieprawidło-
wa. Najgorszy wygląd i barwę nietypową dla danego rodzaju zupy posiadał barszcz 
czerwony producenta (D) – średnia ocen punktowych 3,0 (tab. I).

Ta b e l a  II. Współzależność (producent–producent) oceny cech sensorycznych badanych zup typu instant – war-
tość statystyki t

Table II. The interdependence (producer–producer) estimate sensory properties of research instant soups – value 
of statistics t

Nazwa zupy

Współ-
zależność

producent–
–producent

Wartości statystyki t

Wygląd 
i barwa Zapach Konsysten-

cja Smak

Żurek z grzankami

A – B 1,91 1,47* 4,59* 2,91*

A – D 4,00* 0 2,12 3,14*

A – C 3,87* 1,92* 1,77 9,01*

B – D 0,29 0,61* 1,97 0,88

B – C 0,76 3,34* 1,87 2,54*

D –C 0,80 5,07* 0,63 1,33

Barszcz czerwony

A – B 3,68* 4,59* 1,96 8,50*

A – D 7,75* 10,12* 6,70* 7,87*

A – C 2,45* 7,98* 1,00 5,99*

B – D 3,70* 4,00* 4,82* 6,14*

B – C 1,00 1,15* 0,36 1,15

D – C 5,24* 1,89* 4,14* 2,45*

Pomidorowa 
z makaronem

A – B 3,68* 4,82* 2,45* 2,27*

A – D 5,24* 6,01* 9,02* 2,75*

A – C 4,82* 3,02* 3,21* 2,45*

B – D 6,01* 9,48* 6,01* 6,75*

B – C 3,68* 9,02* 2,47* 8,59*

D – C 1,50 2,23* 1,50 2,06

Krem z pieczarek 
z grzankami

A – B 1,00 2,06* 2,09 5,03*

A – D 1,25 6,33* 0,82 4,63*

B – D 2,76* 1,62* 1,50 3,21*

Rosół z kury 
z makaronem A – B 0,56 1,08* 2,23 0,26

Krem z borowików 
z grzankami A – D 1,76 4,82* 0 7,23*

* istotne różnice t(0,05;9) = 2,2622 
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Przeprowadzona analiza statystyczna na poziomie istotności α = 0,05 wykazała 
istotne statystycznie różnice w średnich ocenach punktowych badanych cech senso-
rycznych w zależności od producenta (tab. II).

 Istotne statystycznie różnice wykazano dla wszystkich badanych cech sensorycz-
nych pomiędzy producentami w zupie pomidorowej z makaronem (A-B, A-D, A-C, 
B-D, B-C) i barszczu czerwonym (A-D, B-D). Analizowane statystycznie wyniki 
oceny cech sensorycznych nie wykazały istotnego zróżnicowania wśród badanych 
producentów w czterech zupach: rosole z kury z makaronem (A-B), barszczu czer-
wonym (B-C), pomidorowej z makaronem (C-D) oraz w żurku z grzankami (B-D).

WNIOSKI

1. Koncentraty zup typu instant odznaczały się zróżnicowaną jakością sensorycz-
ną. Najwyższe oceny wyróżników jakości sensorycznej uzyskały koncentraty zup 
producentów A i B, natomiast najniższe noty przyznano zupom producentów C i D. 

2. W oparciu o przeprowadzone badania statystyczne stwierdzono istotny wpływ 
producenta na badane cechy sensoryczne.

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

SENSORY QUALITY OF THE SELECTED INSTANT SOUP CONCENTRATES 

S u m m a r y

In the research work was the estimate of sensory properties of selected instant soups of four national 
producers (A, B, C, D). The research submit was the following quality discriminants: appearance and 
colour, smell, consistency and taste by applying grade scale.

Instant soups were characterized by the diversifi ed sensory quality. The statistical analyses of the received 
results, indicated statistically essential infl uence of the producer on the examined sensory characters.
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