
Intensywnie rozwijający się przemysł poszukuje wciąż nowych 

technologii, które powinny obniżyć koszty produkcji, zwiększyć 

asortyment, gwarantować produkt wysokiej jakości oraz 

rozwiązać dotychczasowe problemy technologiczne. Niewątpliwie, 

pożądaną cechą nowej czy unowocześnionej technologii powinny 

być niskie nakłady inwestycyjne i łatwość modyfi kacji procesu. 

Wydaje się, że obszar możliwości wykorzystania enzymów w 

procesach produkcyjnych przemysłu spożywczego daje szansę spełnienia tych warunków, dlatego 

warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień związanych z celowym stosowaniem enzymów. 
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Dlaczego enzymy?
Enzymy syntetyzowane są w komórkach organizmów żywych, 

w których katalizują przebieg reakcji biochemicznych, związanych z ich 

procesami życiowymi. Mogą też być wydzielane na zewnątrz komórki, 

aby zmienić składniki otoczenia komórki, pod kątem jej potrzeb. Po-

jedyncza cząsteczka enzymu katalizuje najczęściej tylko jeden rodzaj 

reakcji. Dzieje się tak dlatego, że struktura białkowa danego enzymu 

pasuje tylko do jednego typu wiązań, co określa się jako specyfi czność 

enzymu względem substratu. 

W komórkach znajduje się wielka różnorodność enzymów, a dodat-

kowo, w zależności od warunków środowiska, uruchamiana jest synteza 

takiego enzymu, który w danych warunkach jest komórce niezbędny. 

Obecnie znanych jest ponad trzy tysiące enzymów i zakłada się, że 

w komórkach organizmów żywych jest ich ponad trzykrotnie więcej. En-

zymy są wytwarzane zarówno przez rośliny, zwierzęta czy drobnoustroje, 

ale 90% wykorzystywanych przemysłowo enzymów jest pochodzenia 

mikrobiologicznego.

Enzymy nie zużywają się, dlatego w sprzyjających warunkach, przy 

braku czynników destrukcyjnych, mogą „pracować” nieskończenie 

długo. Zachowują aktywność poza komórką, dlatego poszczególne 

rodzaje enzymów mogą być izolowane i, po odpowiednim utrwaleniu, 

stanowią preparat charakteryzujący się zdolnością do katalizowania 

określonego typu reakcji. Ponieważ często do osiągnięcia określonego 

produktu niezbędna jest sekwencja kilku reakcji, dlatego do określonego 

surowca i celu operacji jednostkowej przygotowywane są preparaty 

wieloenzymatyczne, których skład jest optymalizowany dla konkretnych 

warunków procesu.

Procesy enzymatyczne stanowią podstawę najstarszych procesów 

technologicznych, dotyczących przetwórstwa żywności, tj. fermentacje 

alkoholowe czy wytwarzanie serów. Jednak o świadomym wykorzysty-

waniu enzymów można mówić dopiero na przełomie XIX i XX wieku. 

Obecnie w przemyśle spożywczym wykorzystywane jest około 100 en-

zymów, a ich liczba rośnie z roku na rok, ze względu na ogromny postęp 

w dziedzinie biotechnologicznej syntezy enzymów, który przyczynia się 

do obniżenia kosztów samych preparatów enzymatycznych. Innymi 

czynnikami, stymulującymi upowszechnianiem zastosowań technologii 

enzymatycznych, jest możliwość biotechnologicznej modyfi kacji właś-

ciwości enzymów, prowadzących do zmiany optymalnych parametrów 

ich działania tak, aby były zbieżne z parametrami innych procesów 

jednostkowych w danej technologii. W przypadku, gdy koszt enzymów 

jest wysoki, nowe możliwości ich stosowania daje rozwój technik unie-

ruchomienia enzymów, ograniczających straty enzymów w procesie oraz 

pozwalający na prowadzenie procesu w sposób ciągły.

Wśród podstawowych cech enzymów, które decydują o ich celowym 

wykorzystaniu, jest ich naturalne pochodzenie, nietoksyczność, neu-

tralność wobec właściwości organoleptycznych produktu, wyjątkowo 

wysoka aktywność katalityczna pozwalającą na używanie bardzo ma-

łych ilości enzymów względem surowców. Działanie enzymów polega 

na obniżeniu energii aktywacji przemiany chemicznej, dlatego nakłady 

energetyczne w procesie enzymatycznym są zdecydowanie mniejsze, 

w porównaniu z analogicznym procesem czysto chemicznym. Enzymy 

działają w szerokim spektrum temperatury czy pH, przy czym są to 

zwykle warunki łagodne. 

Bardzo istotną cechą jest specyfi czność substratowa, pozwalająca na 

precyzyjne sterowanie przebiegiem katalizy i kontrolę nad produktami 

ubocznymi reakcji. Z kolei substratami do reakcji enzymatycznych są 

zarówno białka, tłuszcze jak i węglowodany, a więc podstawowe składniki 

żywności. Dlatego też, umiejętne zastosowanie preparatów enzymatycz-

nych może pozwolić na pełniejsze wykorzystanie składników surowców, 

na zmniejszenie ilości odpadów, sprawniejszy przebieg procesów jed-

nostkowych, wykorzystanie niestandardowych surowców, modyfi kację 

składu surowców oraz nadanie nowych cech funkcjonalnych produktom. 
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Ważnym obszarem wykorzystania enzymów jest bioremediacja ścieków 

oraz produkcja opakowań biodegradowalnych.

Niektóre możliwości stosowania enzymów 
w przetwórstwie owocowo-warzywnym

W przemyśle spożywczym wykorzystuje się głównie cztery grupy 

enzymów: amylazy (hydrolizujące skrobię), pektynazy (hydrolizujące 

związki pektynowe), proteazy (hydrolizujące białka) i celulazy (hydroli-

zujące celulozę). Jednym z większych obszarów stosowania preparatów 

enzymatycznych jest przemysł sokowniczy, w którym ich stosowanie jest 

powszechne. Już w latach 30. XX wieku do produkcji soku owocowego 

stosowano pektynazy (Urlaub, 2002). Ich użycie ograniczało się począt-

kowo do obróbki miazgi i soku podczas przerobu owoców jagodowych 

i do depektynizacji soku z owoców ziarnkowych. Operacje te stworzyły 

możliwość oferowania konsumentom klarownych, stabilnych soków 

owocowych.

Gwałtowny rozwój technik współczesnej biotechnologii, wydzielenie 

indywidualnych enzymów komórkowych oraz identyfi kacja nowych en-

zymów, o nieznanych dotychczas właściwościach, spowodowały, że stały 

się one nowym elementem kształtowania procesów technologicznych 

(Rutkowski i Sawicka-Żukowska, 2002).

Jednym z głównych kierunków zastosowania preparatów enzyma-

tycznych jest maceracja miazgi owoców i warzyw. Proces ten ułatwia 

tłoczenie i przyczynia się do zwiększenia uzysku soku (Speiser, 1996; 

Dietrich, 1996; Kowalczyk 2006). Preparaty używane do maceracji 

miazgi stanowią kompozycję enzymów pektynolitycznych, hemicelulaz 

i celulaz. Działanie enzymów hemicelulolitycznych, oprócz wspomaga-

nia procesu tłoczenia, zapobiega występowaniu wtórnych zmętnień 

w soku, spowodowanych nadmierną ilością rozpuszczalnej hemicelulozy 

w soku. Odpowiednio dobrany, do konkretnych surowców preparat 

enzymatyczny, ułatwia również dalszą obróbkę soku, tj. depektynizację, 

klarowanie i fi ltrację.

W produkcji soków pitnych, klarowanych pektyny są szczególnie 

niepożądane, ponieważ utrudniają proces klarowania i fi ltracji soków. 

Pektyny są jednym z podstawowych 

składników budulcowych ścian ko-

mórkowych roślin, stanowiących 

surowce do produkcji soków. Oprócz 

funkcji budulcowej, regulują również 

gospodarkę wodną i pełnią rolę mię-

dzykomórkowej substancji sklejającej 

(Garncarek, 1995). Szczególnie dużą 

zawartością pektyn charakteryzują 

się owoce cytrusowe (pomarańcze, cytryny), a także jabłka, śliwki, po-

rzeczki, buraki cukrowe oraz marchew. Ilość i jakość pektyn w owocach 

i warzywach zależy od gatunku, stopnia dojrzałości oraz warunków 

przechowywania. Dzięki degradacji łańcuchów pektyn możliwe jest 

uzyskania wyjątkowo klarownych soków oraz maksymalne zwiększenie 

uzysku soku z miazgi. 

Szeroki asortyment preparatów enzymatycznych dostępnych na 

rynku, umożliwia dobór odpowiednich enzymów do konkretnych zadań. 

Każdy rodzaj enzymu degraduje inny fragment cząsteczki pektyny. Za 

depolimeryzację nierozgałęzionych fragmentów pektyny odpowiedzialne 

są: liaza pektynowa (PL), pektynoesteraza (PE), poligalakturonaza (PG), 

liaza pektatowa (PGL), polimetylogalakturonaza (PGM). Wymienione en-

zymy degradują tylko rozgałęzione fragmenty pektyn, co w konsekwencji 

prowadzi do powstania niestabilnych zmętnień podczas przechowywania 

soków oraz trudności w zastosowaniu procesu ultrafi ltacji. Dlatego 

konieczne jest również stosowanie enzymów rozkładających rozgałę-

zione fragmenty pektyn. Pierwszym z poznanych enzymów, zdolnym 

do degradacji rozgałęzionych fragmentów pektyny uwalnianych przez 

klasyczne enzymy pektynolityczne, okazała się ramnogalakturonaza A, 

wykryta w 1990 r., wytwarzana przez Aspergillus aculeatus.

Innymi enzymami zdolnymi do depolimeryzacji rozgałęzionych frag-

mentów pektyn są: endoarabanaza (niezbędna do hydrolizy liniowych 

łańcuchów arabanu), ß-galaktozydaza (zdolna do odłączenia wszystkich 

bocznych reszt galaktozy, obecnych w oligosacharydach uwolnionych 

z rozgałęzionych fragmentów pektyny).

Stąd nowoczesne preparaty enzymatyczne, wykorzystywane do 

obróbki miazgi jabłkowej, pozwalają na selektywne rozkładanie struktury 

pektynowej ścian komórkowych, co wiąże się ze zmniejszeniem lepko-

ści miazgi. W efekcie zwiększa się uzysk soku, poprawia jego jakość, 

a zmniejsza ilość wytłoków (Łazarowicz, 2006). Do zalet tego typu pre-

paratów należy także to, że działają w relatywnie niskiej temperaturze 

(ok. 25°C), nadają się do obróbki miazgi z jabłek różnych odmian (poziom 

pH nie ogranicza jego działania), zarówno świeżych, jak i pochodzących 

z przechowalni, a ponadto mogą być stosowane przy wykorzystaniu 

różnego typu pras.

Do otrzymywania soków z owoców kolorowych (czarnych porzeczek, 

truskawek, malin i wiśni) zalecany jest tzw. gorący proces enzymatyczny. 

Miazgę podgrzewa się do temp. 45-50°C, po czym prowadzi się proces jej 

enzymacji (Helbig, 2001). W przypadku obróbki miazgi warzyw, wskazane 

jest podgrzanie jej do temperatury 110-120°C, a następnie schłodzenie 

do temp. około 50°C. Taka obróbka termiczna ma na celu inaktywację 

rodzimych enzymów oraz całkowite wyeliminowanie mikroorganizmów i 

form przetrwalnikowych bakterii. Obróbkę enzymatyczną prowadzi się w 

temperaturze 45-50°C, przy optymalnym pH 4,5, w czasie ok. 60 minut. 

Ponieważ naturalna wartość pH warzyw jest wyższa, należy skorygować 

tę wartość do poziomu optymalnego, stosując kwas cytrynowy.

Sposób obróbki miazgi oraz jego parametry mają bardzo duży wpływ 

na jakość soku: ilość cząstek koloidalnych, właściwości sensoryczne oraz 

wartość odżywczą (Speiser, 1996).

Kolejnym, bardzo ważnym kierunkiem wykorzystania preparatów 

enzymatycznych jest obróbka soku. Zapewnia ona stabilność i wyso-

ką wartość sensoryczną soków podczas przechowywania. Właściwie 

przeprowadzony proces obróbki 

soku powinien charakteryzować się 

całkowitym rozkładem pektyn i skrobi 

(Haubrich i Hasselbeck, 1997).

Enzymy wykorzystywane do 

obróbki soku wprowadza się na 

początku napełniania tanku albo po 

rozcieńczeniu dozuje się w sposób 

ciągły do przewodów doprowadza-

jących sok. Podczas procesu enzymatycznego na gorąco należy unikać 

miejscowego przegrzania powyżej 55°C. Po uzyskaniu zamierzonego 

efektu enzymy powinny zostać usunięte. Stąd nieodzownym elementem 

otrzymania klarownych i stabilnych soków jest dodatek środków klaru-

jących o wysokiej jakości, które powodują inaktywację enzymów.

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania nowoczesnymi 

technologiami produkcji soków, w których znalazły zastosowanie specjal-

ne preparaty enzymatyczne,  powodujące głęboki rozkład tkanki roślinnej 

owoców i warzyw (Bielecki i wsp., 2001). Istotą tego procesu, określa-

nego terminem „enzymatyczne upłynnianie”, jest hydroliza polimerów 

ściany komórkowej owoców i warzyw do prostych związków, głównie 

cukrów i kwasów organicznych, prowadząca do wysokich uzysków soku 

i znacznego ograniczenia ilości odpadów produkcyjnych.

Obok upłynniania miazgi może być również stosowany proces 

upłynniania wytłoków. Niewątpliwą zaletą tego procesu jest uzyskanie 

w jednym procesie dwóch różnych produktów, pozwalające na większą 

elastyczność w ich zagospodarowaniu. Sok uzyskany wskutek upłynnie-

nia wytłoków nie jest rekomendowany do bezpośredniej konsumpcji, ze 
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względu na wysoką kwasowość, cierpkość smaku i ubogi aromat, nato-

miast może być dodany w ilości 15-30% do soku z pierwszej ekstrakcji 

lub wykorzystany jako naturalny środek słodzący w produkcji napojów. 

Upłynnianie wytłoków zapewnia wyższy uzysk soku niż upłynnianie 

miazgi (Markiewicz, 1998). Świeża miazga surowca, np. jabłek, zawiera 

wysokie stężenie polifenoli, hamujące aktywność dodawanych enzymów 

(Sluis i wsp., 2002). W rezultacie część cukrów, związanych w ścianie 

komórkowej, pozostaje w wytłokach, ograniczając uzysk soku.

W produkcji klarownych soków coraz częściej wykorzystuje się me-

todę ultrafi ltracji. Zapewnia ona wyższą jakość gotowego wyrobu, przy 

jednoczesnej wyższej wydajności soku i zmniejszeniu kosztów materia-

łów fi ltracyjnych. W procesie tym niezbędny jest dodatek preparatów 

enzymatycznych, które powodują hydrolizę wielocukrów, tj.: pektyn, 

ramnogalakturanów, arabinogalaktanów i arabanów. W konsekwencji 

uzyskuje się wyjątkowo klarowne soki (Cisowski, 2001).

Procesy upłynniania, w porównaniu z klasyczną maceracją, trwają 

dłużej i przebiegają w wyższej temperaturze. Obydwa te czynniki stwarzają 

możliwość zaawansowania procesów oksydacyjnych, których bezpośred-

nim skutkiem może być utlenianie barwników i pogorszenie barwy soku. 

Dlatego w przypadku soków pozyskiwanych metodami enzymatycznego 

upłynniania, zaleca się łagodną obróbkę soku węglem aktywnym i żela-

tyną, dzięki której parametry barwy osiągają wymagane standardy.

Technologie z użyciem preparatów enzymatycznych zapewniają 

większą elastyczność produkcji przy minimalnych nakładach na inwesty-

cje oraz lepszą eksploatację istniejących urządzeń (pompy, ultrafi ltry). 

Obróbka enzymatyczna a cechy sensoryczne
Bogactwo składników owoców, warzyw, a zwłaszcza atrakcyjnych 

roślin tropikalnych stwarza możliwość kompozycji nowych soków, 

które, wzbogacone w błonnik, witaminy, składniki mineralne, stają się 

uzupełnieniem codziennej diety. W warunkach krajowych, surowcami do 

produkcji soków są owoce ziarnkowe (jabłka, gruszki), owoce pestkowe 

(śliwki, wiśnie, morele), jagodowe (agrest, truskawki, czarne porzeczki, 

maliny) oraz warzywa (marchew).

Stosowanie preparatów enzymatycznych, przy przetwarzaniu owo-

ców i warzyw na soki, wpływa na poprawę możliwości ekstrakcji cennych 

składników z surowca (Veerkamp, 2006), a poprzez to na wzmocnienie 

gęstości odżywczej tego rodzaju produktu. 

Jedną z najbardziej istotnych cech sensorycznych soków jest ich 

odpowiedni aromat. Ponieważ związki zapachowe, identyczne z natural-

nymi, ale otrzymane na drodze syntezy chemicznej, nie zyskały akceptacji 

konsumentów, producenci soków są zmuszeni stosować przede wszystkim 

naturalne aromaty i dbać o ich jak najmniejsze straty podczas procesu 

technologicznego. Prekursorem naturalnych związków zapachowych, sta-

nowiących rodzimy aromat owoców, są bezwonne glikozydy. W obecności 

enzymu glikozydazy następuje rozkład glikozydów, co powoduje zwiększe-

nie intensywności aromatu soku. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując 

enzymy wyprodukowane przez Aspergillus niger m. in. ß-glukozydazę, 

ß- ksylozydazę oraz -arabinozydazę (Bielecki i wsp., 2001).

Kolor soku jest jednym z podstawowych wskaźników jakości. Zależy 

on m.in. od: rodzaju surowca, metod rozdrabniania, ale także parame-

trów obróbki enzymatycznej.

Substancjami odpowiedzialnymi za kolor są naturalne barwniki 

roślin takie jak karotenoidy, antocjany, barwniki betaleinowe, chlorofi le. 

Te naturalne barwniki znajdują się wewnątrz komórek roślin, dlatego 

preparaty enzymatyczne powodujące dezintegrację ściany komórkowej 

(celulolityczne oraz pektynolityczne) pozwalają na poprawę wydobycia 

barwników (Cinar 2005).

Niepożądanymi związkami obecnymi w sokach są białka nie tworzą-

ce kompleksów z naturalnymi barwnikami. Ulegając strąceniu w procesie 

technologicznym obniżają zawartość barwników w soku, co negatywnie 

wpływa na ich barwę. Dlatego współczesne preparaty enzymatyczne do 

obróbki owoców i warzyw wzbogaca się proteazami mikrobiologicznym 

efektywnie hydrolizującymi białka roślinne, wytwarzanymi głównie przez 

grzyby nitkowate Aspergillus (Bielecki i wsp., 2001).

Enzymy mogą również rozkładać substancje niekorzystnie wpływają-

ce na smak soków. Przykładem jest preparat tzw. naringinazy Penicillium 

decombes PTCC5248, stosowany w formie unieruchomionej, do zmniej-

szania goryczy soków z owoców cytrusowych (Norouzian, 1999).

Nadmierna zawartość związków fenolowych w sokach jest również 

niepożądana, ponieważ niektóre niekorzystnie wpływają na organizm 

ludzki (np. kwercetyna, tanina, kumaryna). Dlatego do zmniejszenia 

zawartości ich w sokach zaczęto stosować preparaty lakkazy.

Podsumowanie
Obecne możliwości, w dziedzinie konstrukcji organizmów genetycznie 

modyfi kowanych, pozwalają na biosyntezę enzymów ściśle dostosowa-

nych do składu przerabianego surowca, pozwalających mocno selektywnie 

usunąć dowolnie wybrany niepożądany składnik soku przy jednoczesnej 

ochronie pozostałych substancji. Daje to możliwości uzyskania podwyższo-

nej jakość soku zarówno pod względem sensorycznym, jak i żywieniowym. 

Nowe możliwości technologicznego zastosowania enzymów uzależnione 

są bezpośrednio od biosyntezy enzymów posiadających możliwości 

działania w warunkach wynikających z procesu, a więc bez konieczności 

wprowadzania dodatkowej operacji jednostkowej. Takie uproszczenie z 

pewnością przyniesie wymierny efekt ekonomiczny.

Wydaje się, że najbliższa przyszłość technik enzymatycznych 

związana jest z wykorzystaniem specyficznych cech organizmów 

ekstremofi lnych, dzięki czemu projektowane i syntetyzowane enzymy 

zdolne są do wysokiej aktywności, zarówno w zakresie temperatury 

odpowiadającej warunkom chłodniczym jak i w temperaturach powyżej 

100oC, ale również w skrajnych warunkach pH, ciśnienia osmotycznego 

czy innych parametrów procesowych. Dzięki temu procesy, które wydają 

się niemożliwe do przeprowadzenia mogą stać się rzeczywistością.
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