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Podzia# pierwiastków chemicznych wyst$puj%cych w &ywno'ci 



Pierwiastki chemiczne w &ywno"ci 

 Makroelementy 

>50 mg/kg s. masy 
(99,8% masy) 

Mikroelementy Sk!adniki 
balastowe 

C, H, O, N, Ca, Mg,  
Na, K, S oraz CI  

bia#ka, lipidy, cukry, nukleotydy  
i uk#ad kostny oraz szkielet  

zewn$trzny zwierz%t  

Materia# budulcowy  
roztwory rozmaitych soli reguluj% 

 ci"nienie osmotyczne i równowag$  
kwasowo-zasadow% organizmu  

Rola fizjologiczna  
wp#ywu na aktywno"' enzymów,  

hormonów, witamin i innych czynników  
reguluj%cych funkcje &yciowe 

niezb$dnymi dla zwierz%t s%:  
V; Cr, Ni, F oraz I,  

 dla ro"lin B 
szkodliwe: Cd, Hg, As i Pb  

Do mineralnych sk#adników &ywno'ci nie zalicza si$ tych zwi%zków w$gla, 
tlenu, azotu i wodoru, które po spaleniu nie pozostawiaj% popio#u.  



Uszeregowanie znanych pierwiastków chemicznych 

Jaki jest najci$&szy zagospodarowany przez natur$ pierwiastek? 

Znajomo'( 

CHEMII!!!! 



W#a'ciwo'ci pierwiastków a ich funkcje 

W#a"ciwo"ci te wywieraj% te& du&y wp#yw na przemiany zachodz%ce w &ywno"ci 
podczas obróbki cieplnej, utrwalania, sk#adowania oraz wielu innych procesów 
przetwórczych.  



Zdrowie – zdrowe od&ywianie 

KTÓRE? 

W CZYM? 

ILE? 



Negatywny wp#yw wybranych pierwiastków 

Gdzie si$ gromadz%  
najcz$"ciej? 



Co decyduje o sk#adzie mineralnym &ywno'ci 



Procesy technologiczne dodatek substancji pomocniczych 



Najwa&niejsze makroelementy wyst$puj%ce w &ywno'ci 
(% zawarto'( w napowietrznej suchej masie) 

Dla których makroelementów wyst$puj% najwi$ksze ró&nice i dlaczego? 



Najwa&niejsze mikroelementy wyst$puj%ce w &ywno'ci 

Dla których mikroelementów wyst$puj% najwi$ksze ró&nice i dlaczego? 



Wp#yw 'rodowiska podczas rozwoju i wzrostu 

Jakie warunki "rodowiska wp#ywaj% na sk#ad ilo"ciowy i dlaczego? 



Wp#yw procesów technologicznych 

Wielko'( strat zale&y w du&ym stopniu od rodzaju surowca, sposobu jego przechowywania 
i warunków procesu.  



Przyk#ad wp#ywu procesów technologicznych 



Otrzymywanie serów 



Wp#yw na inne sk#adniki &ywno'ci  



Badanie sk#adu mineralnego &ywno'ci 

Spalanie 
(550 °C) 

Mokre spalanie 
(utlenianie) – st$&one 

kwasy 

znaieczyszczenia 'rod. korozyjne,  
d#ugi czas analizy 



Najcz$'ciej stosowane: 

1.  Metody spektrometryczne 

2.  Spektrofotometria emisyjna – Fotometria p#omieniowa 

3.  Spektrofotometria Absorpcji Atomowej (AAS) 

Metody okre'lanie jako'ciowego i ilo'ciowego pierwiastków 
mineralnych w &ywno'ci 



1. Metody spektrofotometryczne 



2. Emisyjna spektrofotometria p#omieniowa 



3. Spektrofotometria Absorpcji Atomowej (AAS) 
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