
ZAWARTOŚĆ POLIFENOLI I AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCA 
MIODÓW PITNYCH 

Ewa Majewska, Marlena Czarnecka, Jolanta Kowalska, Beata Drużyńska, Marta Ciecierska, 
Dorota Derewiaka 

Zakład Oceny Jakości Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności,  
Wydział Nauk o Żywności, SGGW 

 
Miód pitny uznawany jest za jeden z pierwszych, naturalnych napojów alkoholowych w 
dziejach ludzkości. W zależności od proporcji miodu i wody, zastosowanej technologii produkcji 
oraz użytych przypraw korzenno-ziołowych lub soków owocowych uzyskuje się miody pitne o 
niepowtarzalnym smaku i aromacie oraz różnym stopniu słodyczy. W produktach pochodzenia 
pszczelego szczególnie ważną i najlepiej poznaną grupę związków wykazujących właściwości 
antyoksydacyjne stanowią polifenole. Aktywność antyoksydacyjna miodów pszczelich zależy 
głównie od źródła botanicznego rośliny, natomiast w przypadku miodów pitnych od sposobu 
przygotowania brzeczki miodowej. Jest ona tym większa, im większy jest udział miodu w 
odniesieniu do wody w brzeczce. Oznaczenia zawartości polifenoli oraz aktywności 
przeciwutleniającej są dobrym wskaźnikiem oceny miodów pitnych. Dlatego też celem pracy 
było zbadanie właściwości przeciwutleniających wybranych miodów pitnych dostępnych na 
rynku. 

MATERIAŁ I METODY 
Badania prowadzono na 8 próbkach miodów pitnych, w skład których 
wchodziły: jeden półtorak, dwa dwójniaki, cztery trójniaki i jeden 
czwórniak. Wszystkie analizowane miody pitne były wzbogacone w 
różnego rodzaju dodatki soków owocowych i przypraw korzennych. 
W materiale badawczym przeprowadzono następujące oznaczenia 
spektrofotometryczne: zawartość polifenoli ogółem metodą Folina-
Ciocalteu’a (λ=700 nm) [1] i zdolność do dezaktywacji rodników 
DPPH˙ (λ=517 nm) [2]. 



WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Zawartość polifenoli w analizowanych miodach 
pitnych (rys. 1) wahała się w zakresie od 3,5 
mg/100ml do 24,7 mg/100ml w przeliczeniu na 
mg kwasu galusowego. Najbogatszym źródłem 
polifenoli okazał się półtorak. Nieco mniej 
badanych związków stwierdzono w przypadku 
dwójniaka. Istotnie najmniej polifenoli zawierał 
czwórniak. W porównaniu z półtorakiem była to 
niemal 7-krotnie niższa zawartość. Metoda 
Folina-Ciocalteu’a jest rutynową metodą 
oznaczania polifenolowych przeciwutleniaczy. 
Cechuje ją prostota oraz użyteczność. Wadą tej 
metody jest niska specyficzność oraz możliwość 
reagowania odczynnika Folina-Ciocalteu’a nie 
tylko z polifenolami, lecz także z innymi 
związkami jak np. kwasem askorbinowym, 
białkami, przez co uzyskane wyniki mogą być 
obarczone dużym błędem [3]. Wysoka zawartość 
polifenoli w półtoraku, w porównaniu z 
pozostałymi miodami spowodowana jest 
najprawdopodobniej dodatkiem owoców maliny 
i dzikiej róży oraz reakcją zawartych w nich 
witamin z odczynnikiem Folina-Ciocalteu’a. 
Podobne wartości kształtujące się w granicach 
od 3,3 do 21,4 mg kwasu galusowego/100 ml 
miodu pitnego uzyskały Majewska i Myszka [5], 
przy czym najniższą zawartością polifenoli 
charakteryzował się czwórniak, zaś najwyższą 
półtorak. 

Rys. 1. Całkowita zawartość polifenoli w 
badanych miodach pitnych w przeliczeniu 
na kwas galusowy 



Rys. 2. Aktywność przeciwutleniająca 
badanych miodów pitnych wobec 
rodników DPPH 

Analizując aktywność antyoksydacyjną 
badanych miodów pitnych wobec 
rodników DPPH (rys. 2) uzyskane wyniki 
mieściły się w granicach od 62,3 do 84,4%, 
przy czym podobnie jak przy zawartości 
polifenoli, najniższą aktywnością 
przeciwutleniającą odznaczał się 
czwórniak, natomiast najwyższą półtorak. 
Podobne wartości kształtujące się na 
poziomie od 66,7 do 82,5% uzyskały w 
swoich badaniach Majewska i Myszka [5]. 
Aktywność antyoksydacyjna miodów 
pitnych jest tym większa, im większy jest 
udział miodu pszczelego w odniesieniu do 
wody w brzeczce.  

W pracy stwierdzono również silną 
zależność pomiędzy całkowitą 
zawartością polifenoli a aktywnością 
przeciwutleniającą miodów pitnych 
wobec rodników DPPH (r = 0,966, 
p<0,05).  

Rys. 3. Zależność pomiędzy aktywnością 
przeciwutleniającą miodów pitnych wobec rodników 
DPPH i całkowitą zawartością polifenoli 
 



WNIOSKI 
1. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wykazały, iż miody pitne charakteryzują się dobrymi 
właściwościami przeciwutleniającymi. Związane to może być z faktem, iż fermentacja 
alkoholowa korzystnie wpływa na stabilizację aktywności przeciwutleniającej. Istotny 
wpływ na to może mieć również dodatek różnych soków owocowych, przypraw oraz ziół, 
będących bogatym źródłem antyoksydantów.  
2. Całkowita zawartość polifenoli w miodach pitnych kształtuje się na poziomie od 62,3% do 
84,4%.  

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wskazują, iż polifenole w istotny sposób przyczyniają się 
do wzrostu aktywności przeciwutleniającej miodów pitnych. Mimo to,  
w Polsce zwyczajowe spożycie zarówno miodów pszczelich, jak i pitnych jest na niskim 
poziomie, co nie pozwala zaliczyć tych produktów do istotnych źródeł antyoksydantów  
w diecie. 
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