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CEL BADAŃ 

   Celem badań była ocena wpływu formy 

surowca na jakość sensoryczną, zawartość 

wybranych składników bioaktywnych  

i aktywność przeciwutleniającą brukselki  

z wody polanej stopionym masłem  

i posypanej zrumienioną bułką tartą. 
 

MATERIAŁ BADAWCZY 

   Surowiec do sporządzenia potraw 

stanowiła brukselka świeża i mrożona, 

zakupione jesienią 2013 roku w sieci 

handlowej w Olsztynie. 

PRZYGOTOWANIE BRUKSELKI Z WODY 

Brukselkę świeżą oczyszczono, opłukano,  

a następnie włożono do garnka zalewając  

wrzącą, osoloną wodą z dodatkiem cukru  

i gotowano do miękkości konsumpcyjnej. 

Brukselkę mrożoną bezpośrednio po 

wyjęciu z opakowania wkładano do wrzącej, 

osolonej wody z dodatkiem cukru  

i gotowano do osiągnięcia miękkości 

konsumpcyjnej. 

   Ugotowaną brukselkę odcedzono, 

wyłożono na talerz, polano stopionym 

masłem i posypano zrumienioną bułką tartą.  

Doświadczenie przeprowadzono trzykrotnie. 



Tabela 1. Jakość sensoryczna brukselki z wody oceniana metodą parzystą 

METODY ANALITYCZNE 

 ocena jakości sensorycznej metodą parzystą (potrawy porównywano biorąc pod 

uwagę zapach, barwę, konsystencję i smak, zespół oceniający liczył 10 osób, 

interpretację wyników przeprowadzono w oparciu o tablice statystyczne, α=0,05) 

 ocena jakości sensorycznej metodą ilościowego profilowania smakowitości (do 

oceny intensywności poszczególnych wyróżników zastosowano skalę kategorii, gdzie 0 

oznacza niewyczuwalny, 1 – bardzo słabo wyczuwalny, 2 – słabo wyczuwalny, 3 - 

umiarkowanie wyczuwalny, 4 – silnie wyczuwalny, 5 – bardzo silnie wyczuwalny) 

 zawartość polifenoli - metoda spektrofotometryczna (wyniki wyrażono jako ekwiwalent 

kwasu galusowego) 

 zawartość kwasu askorbinowego - metoda miareczkowa z 2,6-dichloroindofenolem  

 aktywność zmiatania rodnika DPPH (wyniki wyrażono jako EC50) 

Brukselka z wody Oceniane wyróżniki 

zapach barwa konsystencja smak 

z formy świeżej 24 28 26 25 

z formy mrożonej 6 2 4 5 

WYNIKI 

Wartości w tabeli oznaczają ilość wskazań na daną próbkę. 



Tabela 2. Zawartość polifenoli, kwasu askorbinowego i aktywność przeciwutleniająca 

brukselki z wody 

Brukselka z wody Polifenole 

[mg/100 g] 

Kwas 

askorbinowy 

[mg/100 g] 

Aktywność zmiatania 

rodnika DPPH (EC50) 

[mg próbki] 

z formy świeżej 119,52 57,15 5,9 

z formy mrożonej 61,27 26,04 13,6 

Profilogram smakowitości brukselki z wody 

(z – zapach, s – smak) 
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PODSUMOWANIE BADAŃ 

 Otrzymane potrawy różniły się pod względem jakości sensorycznej, zawartości 

polifenoli, kwasu askorbinowego i aktywności przeciwutleniającej. 
 

 Potrawa otrzymana z brukselki świeżej odznaczała się lepszą jakością 

sensoryczną niż potrawa z brukselki mrożonej. Charakteryzowała się ona 

zarówno bardziej pożądaną barwą i konsystencją, jak również bardziej 

pożądanym smakiem i zapachem. 
 

 Analiza profilu smakowo-zapachowego wykazała, że potrawa z surowca 

świeżego odznaczała się większym natężeniem smaku gotowanej brukselki, 

słodkiego, tłuszczowego i zrumienionej bułki tartej, natomiast mniejszym 

natężeniem smaku gorzkiego i piekącego. 
 

 Brukselka z wody przygotowana z formy świeżej zawierała zdecydowanie więcej 

polifenoli i kwasu askorbinowego niż przygotowana z formy mrożonej, 

jednocześnie wykazywała większą aktywność przeciwutleniającą. 


