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Cel Pracy:

oznaczenie zawartości związków przeciwutleniających w suchych liściach

herbaty żółtej i w otrzymanych z nich ekstraktach oraz ocena uzysku związków

fenolowych w zastosowanym procesie technologicznym



Schemat wytwarzania ekstraktu w proszku z suchych liści herbaty żółtej

MATERIAŁ  I METODY BADAŃ

 Materiał do badań stanowiły suche liście herbaty żółtej otrzymane z Uniwersytetu Przyrodniczego w

Poznaniu oraz ekstrakty (wodny, zatężony i w proszku) wytworzone w Stacji Doświadczalnej IBPRS

Oddziału w Poznaniu.

 Zawartość związków fenolowych oznaczono spektrofotometrycznie z odczynnikiem Folina-Ciocalteau.

 Całkowitą aktywność przeciwutleniającą wyznaczono spektrofotometrycznie z kationorodnikiem

ABTS˙+ (2,2’-azynobis-(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonian)

 zdolność wymiatania wolnych rodników z odczynnikiem DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl)



WYNIKI 

W zastosowanym procesie technologicznym z 12 kg liści herbaty żółtej (2278,8 g GAE związków

fenolowych) otrzymano 6,5 kg ekstraktu w postaci proszku (2127,4 g GAE związków fenolowych).

Zawartość wody, sumy związków fenolowych i aktywność przeciwutleniająca

w suchych liściach i  ekstraktach herbaty żółtej

*

Matryca Zawartość wody Suma związków 
fenolowych

DPPH ABTS˙+ 

% mg GAE/g mg TE/g mg TE/g

Liście herbaty żółtej 6,69 ± 0,06 189,9 ± 0,4 549,5 ± 2,0 859,4 ± 7,8

Ekstrakt wodny 95,69 ± 0,33 12,5 ± 0,3 33,9 ± 0,3 57,9 ± 0,2

Ekstrakt zatężony 78,63 ± 2,76 63,4 ± 4,4 238,7 ± 25,0 402,8 ± 21,0

Ekstrakt w proszku 1,90 ± 0,01 327,3 ± 9,8 1225,8 ± 26,0 2051,8 ± 143,1



WNIOSKI

 Liście herbaty żółtej są cennym źródłem związków fenolowych. Otrzymany ekstrakt w proszku

z liści żółtej herbaty, przeznaczony do wzbogacania produktów żywnościowych w związki

fenolowe, zawierał wysoką zawartość związków fenolowych 327,3 mg GAE/g oraz aktywność

przeciwutleniającą wyznaczoną testami DPPH i ABTS˙+odpowiednio 1225,8 mg TE/g i 2051,8

mg TE/g.

 Zastosowany proces technologiczny otrzymywania ekstraktu herbacianego w proszku

charakteryzował się wysokim uzyskiem związków fenolowych, który wynosił 93,4%.

Badania zrealizowano w ramach 

projektu „Bioaktywna Żywność”

nr POIG 01.01.02-00-061/09


