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„U nas znajdziesz zdrową,
certyfikowaną żywność
ekologiczną, organiczne
kosmetyki i środki
czystości.”









Tworzenie opisów produktów ekologicznych
oferowanych przez firmę EkoRaj.pl
Charakterystyka produktów pod względem
wartości odżywczej
Przeprowadzenie oceny sensorycznej
porównującej wybrane produkty konwencjonalne
i ich ekologiczne odpowiedniki
Wykonanie projektu ulotki produktu
ekologicznego



Opracowanie ciekawych i przyciągających uwagę, a jednocześnie
wyczerpujących opisów dla 30 produktów ekologicznych.

Źródło: ekoraj.pl



Wysoka jakość oliwy z oliwek w dużym stopniu zależy od procesu jej wytwarzania, a więc
sposobu tłoczenia. W tłoczeniu na zimno surowiec poddany jest mechanicznemu zgniataniu, a
następnie tłoczeniu w prasie ślimakowej w temperaturze ok. 27 °C oraz oczyszczeniu za
pomocą filtrów. W tym procesie nie stosuje się substancji obcych, wspomagających wydajność,

a niska temperatura gwarantuje długotrwałe utrzymanie składników
odżywczych, naturalnego aromatu i smaku oraz niskiego stopnia zakwaszenia.


Oliwy najlepszej jakości cechują się stopniem zakwaszenia średnio na poziomie 0,3 –
0,4%. Stopień zakwaszenia to zawartość wolnych kwasów tłuszczowych, które
mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Dlatego tak ważny jest ich niski
poziom w oliwie; im niższy - tym wyższa jakość tłuszczu. Jednak istnieją chemiczne metody
umożliwiające obniżenie poziomu stopnia zakwaszenia, które mogą wprowadzać konsumentów
w błąd. Aby nie dać się oszukać, warto wiedzieć, że oliwa wysokiej jakości, oprócz

niskiej zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, zachowuje cenne
przeciwutleniacze, które są wrażliwe na wysoką temperaturę.





Autentyczność oliwy może określić zawartość tokoferoli. W oliwach tłoczonych z
oliwek ich zawartość jest niższa (38-412 mg/kg) niż w oliwach z wytłoków (200-600 mg/kg).

Najważniejszymi barwnikami obecnymi w składzie oliwy są karotenoidy (w tym βkaroten i luteina), ksantofile oraz chlorofile i ich pochodne. β-karoten wykazuje
właściwości antyoksydacyjne i może korzystnie wpływać na funkcjonowanie wzroku i układ
odpornościowy



Oliwa to bogate źródło kwasów omega-3 i omega-6, które wraz z
fitosterolami wpływają na obniżenie tzw. „złego cholesterolu”,
czyli frakcji cholesterolu LDL, która odkłada się na ściankach naczyń

krwionośnych, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu „dobrego cholesterolu”,
czyli frakcji HDL.





Badania epidemiologiczne oraz badania na zwierzętach wykazały, że kwasy
tłuszczowe z rodziny n-3 chronią organizm przed wystąpieniem
niektórych nowotworów złośliwych, m.in. raka piersi, prostaty i
okrężnicy.
Korzyści wynikające ze spożywania oliwy z oliwek o wysokiej jakości to również
zmniejszenie ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych tj. otyłości,

cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego, a także spowolnienie
procesów starzenia się organizmu. Oliwa z oliwek wpływa również
na regulację procesu trawienia, ponieważ związki w niej zawarte są łatwo
przyswajalne i działają ochronnie na błonę śluzową żołądka i jelit.



Należy jednak pamiętać, że spożywanie wyłącznie oliwy z oliwek nie wystarczy,
aby nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Najważniejsze jest prawidłowe
skomponowanie diety; za jedną z najlepszych na świecie uważana jest dieta
śródziemnomorska, w której dominującym tłuszczem jest właśnie oliwa z oliwek.

W

przeprowadzonej analizie sensorycznej
porównano jakość ogólną wybranych
produktów ekologicznych oraz ich
konwencjonalnych odpowiedników

 Oceniane




produkty to:

Jabłka
Jajka
Kasza gryczana niepalona

W

badaniu wzięło udział 35 osób
 Proporcja płci: 71% kobiet, 29% mężczyzn
 Najliczniejszą grupę stanowiły osoby poniżej
25 lat (74%)

•

Jakość ogólna kaszy ekologicznej •
wyższa od konwencjonalnej o
14,2%

•

Zapach: kasza ekologiczna bardziej
pożądana ze względu na swoisty i •
charakterystyczny dla kasz zapach,
brak obcych smaków

•

Barwa: kasza ekologiczna była
mniej pożądana ze względu na
ciemniejszy, lekko szary kolor

Sypkość: kasza ekologiczna była
znacznie mniej sypka, niektóre
ziarna straciły pierwotny kształt,
uległy deformacji
Rozdrobnienie: kasza ekologiczna
charakteryzowała się większymi
ziarnami, dzięki czemu była ona
bardziej pożądana





Ogólna jakość ocenianych jaj była porównywalna
z niewielką przewagą dla jaj ekologicznych.
Jajka ekologiczne były bardziej pożądane pod
względem zapachu, smaku, koloru żółtka i
stosunku ilościowego białka do żółtka.





Jakość jabłek ekologicznych została oceniona gorzej niż
konwencjonalnych. Różnica wynosi 2,4%, nie jest istotna
statystycznie
Jabłka konwencjonalne charakteryzowały się lepszą
soczystością, twardością, wyglądem skórki oraz
soczystością. Różnice te są duże 11-30% i są istotne
statystycznie.

W przypadku wszystkich ocenianych produktów cechami, które w największym stopniu
zadecydowały o ocenie były smak i konsystencja.

Ogólna jakość ocenianych jabłek była porównywalna. Jabłka z uprawy konwencjonalnej były bardziej
pożądane ze względu na większą soczystość, twardość oraz słodkość. Jednolita, błyszcząca, bez
przebarwień i tzw. ”oczek” skórka jest cechą, która decyduje o pożądalności i wyborze jabłek przez
konsumentów.
O jakości surowców roślinnych i zwierzęcych w dużym stopniu decydują warunki ich przechowywania.
Nieodpowiednie parametry tego procesu mogą znacząco obniżyć jakość ogólną surowców i produktów z nich
wytworzonych oraz wpłynąć na utratę twardości, soczystości. Ocena sensoryczna jabłek prowadzona poza
sezonem ich zbioru i po długotrwałym przechowywaniu jest obarczona błędem, ze względu na możliwość dobrania
różnych i/lub nieodpowiednich parametrów np. temperatura, wilgotność, wentylacja pomieszczenia.

Ogólna jakość ocenianych jajek była porównywalna z niewielką przewagą dla jajek ekologicznych. Te,
charakteryzowały się intensywniejszym zapachem po ugotowaniu, co wpłynęło na wyższą ocenę
ankietowanych. Jajka ekologiczne były również bardziej pożądane pod względem smaku, koloru żółtka i
stosunku ilościowego białka do żółtka.

Ogólna jakość kaszy gryczanej ekologicznej była wyższa w porównaniu z kaszą gryczaną
konwencjonalną, mimo gorszej barwy i sypkości. Na wysoka ocenę miały wpływ zapach oraz
rozdrobnienie ziaren kaszy.



Propozycja ulotki
reklamującej
ekologiczne jaja od
kur rasy
Zielononóżka
kuropatwiana

