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Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

www.cbimo.zut.edu.pl 



Co o uczeniu każdy student 
wiedzieć powinien ... 

•  "Uczenie się jest jak 
płynięcie pod prąd - 
jeśli się przestanie, 
cofa się do tyłu"  
– (Mądrość chińska). 



Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka  
SYLWETKA ABSOLWENTA  

Absolwenci kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, na podstawach 
teoretycznych z chemii, matematyki, fizyki, biochemii i mikrobiologii, uzyskują wiedzę z 
zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych i żywienia 
człowieka.Absolwenci kierunku są specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, 
przechowywania żywności i kontroli jej jakości. Są przygotowani do pracy na 
stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa 
spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i 
dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafią zorganizować produkcję 
włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. 
Posiadają znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego oraz prawidłowego 
żywienia człowieka. Umieją posługiwać się technologią komputerową w sterowaniu 
procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.  

STUDIA MAGISTERSKIE   

Chemia żywności (semestr III):  

Woda i związki mineralne w żywności. Sacharydy - podział, występowanie i przemiany w 
procesach wytwarzania i przechowywania żywności. Substancje azotowe surowców i 
żywności. Białka, występowanie, modyfikacje podczas podstawowych procesów 
przetwórczych i przechowywania. Enzymy w żywności. Tłuszczowce i ich przemiany w 
surowcach i żywności podczas przetwarzania i przechowywania oraz modyfikacji. Witaminy, 
barwniki i związki smakowo-zapachowe.  

Dz.U. 2002 nr 116 poz. 1004 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia                            
standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 



Chemia zajmuje się składem substancji, przemianami materii w 
niej zachodzącymi oraz zależnościami pomiędzy zmianami składu 
i zmianami energii.  

Definicja chemii  

ASTROchemia 

GEOchemia 

HYDROchemia 

Chemia ŻYWNOŚCI BIOchemia 



Podstawowe definicje 

Chemia żywności jest nauką o fizycznych, chemicznych  
i biologicznych właściwościach składników żywności i dodatków 
do żywności, o przemianach tych związków w czasie 
przechowywania i przetwarzania surowców oraz produktów 
żywnościowych, a także o roli jaką odgrywają różne substancje w 
tworzeniu cech sensorycznych - zapachu, barwy, smaku  
i tekstury pokarmów.  

nauki podstawowe nauki stosowane 







Chemia żywności a zdrowe odżywianie 



Najważniejsze grupy związków występujące w żywności 

Woda:  
Najważniejszy składnik wszystkich rodzajów żywności (60-95%). 

 Białka          Tłuszcze                Węglowodany 

Witaminy: 
Biozwiązki o ogromnym znaczeniu w diecie, towarzyszą  
większości reakcji chemicznych  w żywności (rozpuszczalne 
 w wodzie i tłuszczach) 

Związki mineralne: 
Związki nieorganiczne występujące w minimalnych ilościach , których 
 obecność w diecie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania  
ludzkiego organizmu. 



PROKARIOTA 

             EUKARIOTA 

komórka  
zwierzęca 

komórka 
roślinna 

 Żywa komórka - najdoskonalszy zakład produkcyjny 

CO2, H2O, N2 + UV 

Struktury komórkowe 
ŻYWNOŚĆ 

+ O2 ↑ + CO2↑ 

glukoza, kw. tłuszczowe + O2 
      aminokwasy 

 PROKARIOTA 



   1.                   2.               3.                         4.                   5.inne makrocząsteczki 
                                                                             (ligniny, barwniki itd.) 

polisacharydy 
<5% 

 Żywa komórka - najdoskonalszy zakład produkcyjny 



Budowa a skład chemiczny żywności 

Produkty żywnościowe dzieli się 
odpowiednio na 6 lub 12 grup w zależności 
od sposobu podziału.  

Z punktu widzenia ogólnej chemicznej 
struktury i składników chemicznych 
uczestniczących w budowie produkty 
żywnościowe można podzielić na 4 
podstawowe grupy: 

-  produkty białkowe, 

-  żywność bogatą w sacharydy 

-  tłuszcze jadalne, 

-  owoce i warzywa. 



Białkowe produkty żywnościowe 

Mięso Mleko  

i jego przetwory 

Jaja 



Skład chemiczny 

Tkanka mięśniowa Tkanka łączna 

Mięso  
jadalne części tuszy zwierząt rzeźnych, dziczyzny, drobiu i ryb, jest zbudowane  

z dwóch podstawowych rodzajów tkanek: mięśniowej i łącznej.  

         Największe wahania występują w zawartości wody i lipidów.                            

DLACZEGO?? Rozdział 2. Budowa i skład chemiczny żywności 

Z.S. Sikorski „Chemia żywności” WNT 2002    



Jakie spełniają funkcje w żywności?? 

wł. strukturalne  
(twardość, kruchość,  

elastyczność) 

funkcje osłaniające,  
odgradzające i łączące 

wł. organoleptyczne 
(barwa, struktura i zapach) 

Białka mięśniowe 

sarkoplazmatyczne miofibrylarne tkanki łącznej 

Barwniki hemowe 

Enzymy specjalne 

kolagen 

elastyna 

retikulina 

titina 

nebulina 

elastyna 



Mleko jest ciekłą wydzieliną wyspecjalizowanego gruczołu ssaków, zawierając 80-90% 
wody i 20-10% suchej masy. Jest to wielodyspersyjny układ trzech faz:  
- wodnym roztworem laktozy i soli mineralnych,  
- koloidalnej - białkowej  
- zemulgowanego tłuszczu (stabilizatorami emulsji są fosfolipidy i białka mleka)  

MLEKO 

Otoczka białkowa fosfolipidy 

cz. hydrofobowa (tłuszcz) 



Białka mleka 

Białka mleka 

Kazeiny Białka serwatki Białka otoczki kuleczek 
tłuszczowych 

Inne składniki występujące w mleku 

Sacharydy mleka to przede wszystkim laktoza. Nie jest ona metabolizowana bezpośrednio, 
lecz dopiero po hydrolizie do glukozy i galaktozy, przy udziale {3-D-galaktozydazy 
wydzielanej w jelicie cienkim. Podczas ogrzewania mleka laktoza uczestniczy w reakcjach 
nieenzymatycznego brunatnienia.  

Sole mineralne. Najważniejsze znaczenie żywieniowe i technologiczne ma wapń i fosfor. 
Mleko zawiera ok. 0,12% wapnia i 0,1% fosforu.  

Witaminy - szczególnie bogate w witaminy z grupy B oraz w witaminę A, której zawartość 
może być bardzo różna, np. w zimie jest jej o połowę mniej niż w lecie.  

Enzymy - w większości są to hydrolazy i oksydoreduktazy.  



Białka jaj – podział i właściwości funkcjonalne 

Białka jaj 

części białkowej żółtka skorupy i błon 
11% - funkcje enzymatyczne  
i odpornościowe 

17.5% - materiał 
zapasowy 

5,7% - zadanie  
wytrzymałościowe 
i barierowe 



Białka nasion zbóż Podział: 
- albuminy 
- globuliny 
- prolaminy 
- gluteliny 

rozpuszczalne w 60-80% roztworach niższych alkoholi alifatycznych  
i niektórych aromatycznych 

-    rozpuszczalne w 0,2% NaOH 



Żywność bogata w składniki energetyczne 

Zboża i produkty 
zbożowe 

Rośliny okopowe Rośliny 
strączkowe 

Inne 

Sacharydy 

pszenica, jęczmień, 
żyto, owies, ryż, 

kukurydzę i proso,  

ziemniaki groch, fasola, bób, 
soja, łubin 

miód, orzechy 



Zboża 
Skład chemiczny ziarniaków zbóż zależy od: 
-  rodzaju, gatunku i odmiany 
-  czasu i warunków wzrostu; 
-  zbioru i przechowywania 

Składniki mineralne 
fosfor i potas (magnez i wapń) 

Witaminy  
z grupy B i E 

Enzymy 
 amylazy, proteazy i lipazy 



Ziemniaki 

Związki chemiczne występujące w ziemniakach: 
- woda 75% 
-  skrobia 8-29% 
-  pozostałe sacharydy 2% 
-  białka 2% 
-  lipidy 0,5% 
-  substancje mineralne 1% 

Ziarna skrobi 



Struktura  morfologiczna a podatność na modyfikacje chemiczne 

skrobia ziemniaczana      skrobia pszeniczna         skrobia ryżowa 

T pokojowa 

T>95°C (10 min) 



Nasiona roślin strączkowych 

Składniki mineralne 
fosfor i potas (magnez, wapń, żelazo) 

Witaminy  
z grupy B 



Tłuszcze jadalne 

widoczne niewidoczne 

masło, smalec, margaryna 
lub oleje roślinne 

ok. 45% spożywanego 
tłuszczu 

mięso, ryby, mleko 

ok. 55% spożywanego 
tłuszczu 



Biologiczne funkcje lipidów 

3. Izolacja termiczna 

1. Źródło energii 

Tłuszcz 
Gliceryna 
Kwasy tłuszczowe 

Membrana Cytoplazma 

Mitochondrium 

Fosfolipidy 

2. Składnik budulcowy 

4. Izolacja elektryczna 
Komórka 

Podwójna 
warstwa 



Lipidy 
(tłuszcze) 

proste 
tłuszcze właściwe, 

 woski 

złożone 
fosfolipidy, glikolipidy 

sulfolipidy 

prekursory i  
pochodne lipidów 
kwasy tłuszczowe,  

glicerol  
i inne alkohole 

lipoproteiny  
kompleksy  

lipidowo-białkowe 

- tłuszcze 
- oleje  

- roślinne 
- zwierzęce 

- jadalne  
- techniczne 

- nieschnące 
- półschnące 
- schnące 

- niemodyfikowane 
- modyfikowane 

Klasyfikacja 

- nasycone  
- nienasycone 



za tydzień.......... 


