
     CELEM PRACY BYŁA OCENA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH WYBRANYCH 

SOKÓW I NEKTARÓW ŚLIWKOWYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU WARSZAWSKIM ORAZ BADANIE ZAWARTOŚCI 

W NICH ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH. 

     Materiał badawczy stanowiły wybrane soki i nektary śliwkowe dostępne w handlu detalicznym. 

Dwa spośród badanych produktów pochodziły z produkcji ekologicznej (sok S2, nektar N2), trzy z 

produkcji konwencjonalnej - sok S1 i sok S3 otrzymany z suszonych śliwek oraz nektar N1.   

     W sokach i nektarach oznaczono: ekstrakt ogółem metodą refraktometryczną, sacharydy ogółem 

i sacharozę metodą Luffa-Schoorla, kwasowość ogólną i lotną, popiół ogółem oraz witaminę C 

metodą Tillmansa. Zawartość sodu i potasu oznaczono z zastosowaniem fotometrii płomieniowej po 

rozpuszczeniu popiołu w 10% rozworze HCl. Polifenole ogółem oznaczano metodą Folina-

Ciocalteu’a, a wyniki wyrażano w przeliczeniu  na kwas galusowy.  
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            MATERIAŁ I METODY 



Tabela 1. Charakterystyka podstawowego składu chemicznego badanych 

produktów 

     Poziom zawartości ekstraktu ogólnego w badanych produktach (11,2-20,4% - 

soki i 11,6-14,7% - nektary) kształtował się w zakresie zgodnym z wymaganiami 

Przewodnika Dobrej Praktyki (KUPS). Najwyższą zawartość ekstraktu ogólnego 

miał sok S3 wyprodukowany z suszonych śliwek. 

     Badane soki i nektary charakteryzowały się istotnym zróżnicowaniem pod 

względem zawartości sacharydów ogółem (sumy glukozy, fruktozy i cukru 

inwertowanego) oraz sacharozy (tabela 1). Prawie dwukrotnie większą zawartość 

cukrów ogółem (15,10%) stwierdzono w soku z suszonych śliwek S3 niż w sokach 

S1 (8,88%) i S2 (9,31%). Nektary N1 i N2 także miały wyższą zawartość s. og. niż 

soki śliwkowe S1 i S2. Najwyższą zawartość sacharozy spośród badanych 

produktów wykazano w nektarze N1, którego producent deklaruje możliwy 

dodatek cukru.  

     Kwasowość ogólna soków śliwkowych S1 i S3 była bardzo podobna 

(odpowiednio 0,56 i 0,57 g/100 ml), natomiast dwukrotnie większą kwasowością 

charakteryzował się sok śliwkowy S2 - 1,17 g/100 ml (tabela 1). Kwasowość 

ogólna nektarów śliwkowych była najniższa i wynosiła 0,43-0,47 g/100 ml. Według 

wymagań higienicznych zawartych w Kodeksie Praktyki AIJN wartość kwasowości 

lotnej soków i nektarów owocowych nie powinna przekraczać 0,4 g/l, a zatem 

uzyskane wyniki (0,09-0,12 g/l) mieszczą się w prawidłowym  zakresie.  

 

      

 

 

 

 

 

            WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Produkt Ekstrakt 

ogółem 

 [g/100 ml] 

Sacharydy 

ogółem 

[g/100 ml] 

Sacharoza 

[g/100 ml] 

Kwasowość 

ogólna 

[g kwasu 

jabł./100 ml] 

Kwasowość 

lotna 

[g kwasu 

octowego/l] 

S 1 11,23 ± 0,19a 8,88 ± 0,11a 1,23 ± 0,01b 0,56 ± 0,02c 0,09 ± 0,01a 

S 2 13,43 ± 0,05b 9,31 ± 0,11b 0,43 ± 0,03a 1,17 ± 0,04e 0,14 ± 0,01c 

S 3 20,46 ± 0,08d 15,10 ± 0,16e 2,35 ± 0,06c 0,57 ± 0,03d 0,18 ± 0,01d 

N 1 11,59 ± 0,19a 11,01 ± 0,08c 5,30 ± 0,12d 0,43 ± 0,03a 0,07 ± 0,01a 

N 2 14,73 ± 0,12c 13,01 ± 0,08d 0,68 ± 0,06a 0,47 ± 0,04b 0,12 ± 0,01b 

S1 – sok z soku zagęszczonego,  
S2 – sok  bezpośredni z surowców  ekologicznych, 
S2 – sok z suszonych śliwek, 
N1, N2 – nektary,  odpowiednio  z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej 



     Na podstawie wyników (tabela 2) stwierdzono, że najbogatsze w składniki mineralne 

były soki - S3 z suszonych śliwek (7,9 g/l) oraz sok S2 (7,1 g/l), natomiast zawartość 

popiołu w soku S1 była prawie dwukrotnie niższa. W przypadku obu nektarów zawartość 

popiołu kształtowała się na podobnym, niskim poziomie (1,8 – 2,2 g/l). Oznaczona w 

sokach i nektarach śliwkowych ilość sodu (4-17,8 mg/l) była typowa dla surowców 

użytych do ich produkcji. Zawartość potasu w badanych sokach śliwkowych była 

zróżnicowana - od 1718 mg/l (S1) do 3368 mg/l (S3) i znacznie wyższa niż w nektarach 

(1040-1154 mg/l). 

     Soki S2 (63,9 mg/100 ml) i S3 (65,9 mg/100 ml) miały największą zawartość polifenoli 

ogółem. Zawartość polifenoli ogółem w nektarach śliwkowych była niższa w stosunku do 

soków i wynosiła 36,2 i 44,2 mg/100 ml.  Sok z suszonych śliwek (S3) okazał się 

bogatszym źródłem witaminy C (17,9 mg%) niż produkty S1 i S2 (ok. 11,4 mg%). 

Zauważyć można także, że badane nektary zawierały znacznie mniejsze ilości kwasu 

askorbinowego w porównaniu z sokami.  

 

 

 

 

 

            WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Produkt Popiół og. 

[g/l] 

Potas 

[mg/l] 

Sód 

[mg/l] 

Polifenole 

ogółem 

[mg/100 ml] 

Witamina C   

[mg/100 ml] 

S 1 3,2 ± 0,1b 1718 ± 2,2b 5,9 ± 0,1b 55,2 ± 1,1c 11,4 ± 0,1c 

S 2 7,1 ± 0,1c  2001 ± 0,6c  13,2 ± 0,1c  63,9 ± 1,4d 11,4 ± 0,1c 

S 3 7,9 ± 0,2d 3368 ± 5,2d 14,6 ± 0,1d 65,9 ± 1,4d 17,9 ± 0,1d 

N 1 1,8 ± 0,2a 1040 ± 2,8a 17,8 ± 0,1e 36,2 ± 1,0a 1,6 ± 0,1a 

N 2 2,2 ± 0,2a 1154 ± 1,6a 4,0 ± 0,1a 44,2 ± 1,6b 4,9 ± 0,1b 

Tabela 2. Zawartość składników mineralnych, witaminy C oraz polifenoli 

w badanych produktach WNIOSKI  

 Badane produkty spełniały wymagania zawarte 

w przepisach prawnych odnoszące się do zawartości 

sacharydów (nektary),  czy zalecenia związane 

z kwasowością lotną i zawartością ekstraktu (soki) określone 

przez organizacje branżowe (AIJN, KUPS). 

 Soki śliwkowe charakteryzowały się wysoką zawartością 

związków mineralnych składających się na popiół 

- w szczególności potasu, dzięki czemu mogą stanowić 

istotne źródło tego pierwiastka.  

 Sok z suszonych śliwek charakteryzował się wyższymi 

wartościami większości oznaczanych parametrów 

fizykochemicznych  niż soki otrzymane ze śliwek świeżych 

i soku zagęszczonego. 

 Badane soki śliwkowe, ze względu na znacznie wyższy 

udział składnika owocowego, miały większą niż nektary 

zawartość cennych związków biologicznie aktywnych 

tj. polifenole, witamina C. 


