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Pektyny to zwi¹zki rozpuszczalne w wodzie � heteropolisacharydy (wielocukry) wystêpuj¹ce w �ciankach komórek, blaszkach
�rodkowych przestrzeni miêdzykomórkowych ro�lin, gdzie pe³ni¹ funkcje materia³u strukturotwórczego oraz regulatora gospodarki
wodnej. G³ównym sk³adnikiem pektyn s¹ reszty kwasu galakturonowego, po³¹czone w d³ugie ³añcuchy za pomoc¹ wi¹zañ a-1,4
glikozydowych, przy czym czê�æ grup karboksylowych kwasu galakturonowego jest zestryfikowana metanolem. Kwas galakturono-
wy, wolny i zestryfikowany, tworzy g³ówny szkielet pektyn, a co dziesiêæ reszt tego kwasu znajduje siê reszta L-ramnozy przy³¹-
czona w sposób  a-(1®2). W tym miejscu nastêpuje skrêcenie g³ównego ³añcucha pektyn. Ponadto do g³ównego ³añcucha
przy³¹czone s¹ krótkie jednostki oligosacharydowe, ró¿ne, w zale¿no�ci od ro�liny, z której pochodz¹. Mog¹ to byæ galaktany,
arabany lub ksylany.

W³a�ciwo�ci prozdrowotne
Pektyny wystêpuj¹ naturalnie w owocach � w du¿ych ilo-

�ciach w porzeczkach, agre�cie, cytrusach i jab³kach. Stosunko-
wo bogate w pektyny s¹ równie¿ wys³odki buraków cukrowych,
ale ma³a masa cz¹steczkowa oraz niski stopieñ estryfikacji powo-
duj¹, ¿e nie tworz¹ one ¿eli, nie s¹ wiêc wykorzystywane do
produkcji pektyn. Z punktu widzenia ¿ywieniowego pektyny sta-
nowi¹ wa¿ny sk³adnik naszej diety, pe³ni¹c funkcje b³onnika po-
karmowego, który ch³on¹c wodê daje uczucie syto�ci. Wykorzy-
stane jest to w leczeniu oty³o�ci i chorób z zaburzeniami gospo-
darki t³uszczowej. U¿ywane s¹ tak¿e w terapii wyp³ukiwania meta-
li ciê¿kich z organizmu, obni¿ania stê¿enia cholesterolu, bakterii
powoduj¹cych biegunkê. Zapobiegaj¹ zaparciom, obni¿aj¹ po-
ziom cukru we krwi, zapobiegaj¹ tworzeniu siê kamieni ¿ó³cio-
wych. Pektyny z jab³ek oraz z grejpfrutów spowalniaj¹ tempo
wch³aniania cukrów prostych w jelicie cienkim, co jest bardzo
wa¿ne w hipoglikemii (niskim poziomie cukru we krwi).

Na rynku dodatków do ¿ywno�ci pektyny dostêpne s¹ jako
preparaty pektynowe o zró¿nicowanych w³a�ciwo�ciach, zale¿-
nych od sposobu pozyskiwania i rodzaju owocu bêd¹cego ich
�ród³em. Zastosowanie pektyn w produkcji wyrobów spo¿yw-
czych umo¿liwia kszta³towanie ich tekstury, nadaj¹c im równo-
cze�nie cenne walory smakowe i dietetyczne. Dlatego te¿ wyeks-
trahowane z owoców preparaty pektynowe, stosowane w techno-
logii ró¿nych produktów spo¿ywczych, pe³ni¹ w nich podwójn¹
rolê, tj. substancji dodatkowej o funkcjach: zagêszczaj¹cych, ¿elu-
j¹cych, stabilizuj¹cych, stosowane na powierzchniê lub jako no-
�nik innych substancji, oraz równocze�nie rolê sk³adnika bioak-
tywnego � jako rozpuszczalna frakcja b³onnika pokarmowego.

Technologia otrzymywania pektyn
Pektyny s¹ otrzymywane przez ekstrakcjê wodn¹ skórek

i wyt³oków owoców cytrusowych (zawieraj¹cych przeciêtnie 18 �
25% substancji pektynowych) lub wyt³oków jab³kowych (od 8 do
12% substancji pektynowych). Otrzymane w procesie wytwarza-
nia soków pitnych i moszczu wyt³oki s¹ przemywane, by usun¹æ

resztki ekstraktu. Nastêpnie ekstrahowane s¹ wod¹ zmiêkczon¹,
zakwaszon¹ kwasem solnym w podwy¿szonej temperaturze (w
celu wydzielenia zwi¹zków pektynowych) i wytr¹cane alkoholem.
Za pomoc¹ pras komorowych nastêpuje oddzielenie ekstraktu
pektynowego od wyt³oków. Otrzymany ekstrakt pektynowy pod-
dawany jest procesowi oczyszczania, filtrowania i zagêszczania.
Koagulacja zwi¹zków pektynowych z zagêszczonego ekstraktu
odbywa siê za pomoc¹ alkoholu etylowego. Wydzielony str¹t pek-
tynowy podlega procesowi oczyszczania, przemywania i odwad-
niania. Sucha pektyna jest mielona i standaryzowana pod wzglê-
dem ¿elowania i stopnia estryfikacji.

Ze wzglêdu na rodzaj u¿ytego surowca wyró¿nia siê pektyny
jab³kowe, cytrusowe, owocowo-jab³kowe. Pektyna zosta³a zakwa-
lifikowana przez Komitet Ekspertów WHO/FAO jako dodatek do
¿ywno�ci, bez limitowania poziomu jej spo¿ycia.

Rodzaje pektyn
Zró¿nicowanie gatunkowe pektyn jest wynikiem przede

wszystkim ró¿nego stopnia polimeryzacji i stopnia estryfikacji
grup karboksylowych kwasu galakturonowego. Zró¿nicowanie to
ma wp³yw na zdolno�æ wi¹zania wody i ich w³a�ciwo�ci ¿eluj¹ce.
Preparaty pektynowe charakteryzuj¹ siê przeciêtnie 65% zawar-
to�ci¹ kwasu galakturonowego, 25 - 40% stopniem amidacji oraz
zró¿nicowanym stopniem estryfikacji (SE):
n powy¿ej 50% � pektyny wysokoestryfikowane (WE), zawiera-

j¹ce > 7% grup metylowych,
n poni¿ej 50 % � pektyny niskoestryfikowane (NE), zawieraj¹ce

< 7% grup metylowych.

Pektyna NE jest otrzymywana z surowca zawieraj¹cego pek-
tynê WE, na drodze kontrolowanej deestryfikacji w �rodowisku
kwa�nym lub zasadowym. Je�li do alkalicznej deestryfikacji sto-
sowany jest amoniak, to przy spe³nieniu odpowiednich warun-
ków do cz¹steczki pektyny mo¿na wprowadziæ grupy amidowe
NH

2
, a otrzymany produkt nosi miano pektyny niskoestryfikowa-

nej amidowanej (NE-A). Zasadnicz¹ ró¿nic¹ pomiêdzy deestryfi-
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kacj¹ kwasow¹ i za pomoc¹ amoniaku jest ró¿na wra¿liwo�æ pek-
tyny na obecno�æ metali dwuwarto�ciowych. Pektyny amidowane
zawieraj¹ zwykle poni¿ej 65% kwasu galakturonowego. Wzrost
stopnia amidacji i metylacji podwy¿sza temperaturê ¿elowania.
Pektyny amidowane s¹ rozpuszczalne w gor¹cej wodzie, a w
zimnej pêczniej¹. Mog¹ byæ stosowane jako substancja ¿eluj¹ca,
stabilizator i zagêstnik (2).

Mechanizmy tworzenia ¿elu
i przydatno�æ technologiczna

Efektywno�æ ¿elowania pektyn jest zale¿na od warunków
�rodowiska i rodzaju pektyn. W roztworach kwa�nych i obojêt-
nych pektyny tworz¹ kruche ¿ele, niezale¿nie od stê¿enia cu-
krów. G³ównymi czynnikami rozstrzygaj¹cymi o typie pektyny,
jej w³a�ciwo�ciach i przydatno�ci technologicznej, jest d³ugo�æ
³añcuchów pektynowych oraz struktura chemiczna. Stopieñ spo-
limeryzowania ³añcucha oraz zestryfikowania grup karboksylo-
wych alkoholem metylowym decyduje o typie ¿elu jaki pekty-
na mo¿e tworzyæ. Zdolno�æ ¿elowania pektyn zale-
¿y tak¿e od ich ciê¿aru cz¹steczkowego. Pek-
tyny o ma³ym ciê¿arze nie maj¹ praktycz-
nie zdolno�ci ¿eluj¹cych, dopiero
cz¹steczki o ciê¿arze powy¿ej 105

(do 3,5 × 105) s¹ zdolne do
tworzenia ¿elu, a szybko�æ
¿elowania preparatów
pektynowych zale¿y od
stopnia ich estryfikacji
(DE � z ang. degree of
estrification) i zwiêksza
siê wraz ze wzrostem
DE w zakresie 30 - 50,
obni¿a siê dla pektyn o
DE 50-70, a nastêpnie
wzrasta dla DE > 70 (2,
3, 4, 6).

¯el pektynowy powsta-
je w wyniku wytworzenia trój-
wymiarowej siatki z cz¹steczek
pektyny. Dodatek cukru u³atwia
tworzenie wi¹zañ wodorowych miê-
dzy grupami hydroksylowymi ³añcuchów
pektynowych. Du¿e znaczenie odgrywa równie¿
stê¿enie jonów wodorowych, które powoduj¹ cofniêcie dyso-
cjacji grup karboksylowych, umo¿liwiaj¹c tworzenie siatki prze-
strzennej z unieruchomion¹ wewn¹trz  wod¹. Mechanizm two-
rzenia ¿elu jest zupe³nie odmienny dla pektyn wysoko- i nisko-
estryfikowanych.

Do ¿elowania pektyny WE niezbêdny jest cukier i odpowied-
nie pH �rodowiska. Pektyny WE ¿eluj¹ przy pH 2,7-3,5 i stê¿eniu
cukru powy¿ej 55%. Optymaln¹ zdolno�æ ¿elowania pektyny WE
uzyskuje siê w warunkach, gdy stê¿enie cukru wynosi 65% a
stê¿enie pektyny 0,3 - 2,0%, przy pH 3,2. Pektyny wysokoestryfi-
kowane (WE) tworz¹ ¿ele miêkkie, elastyczne, zwiêz³e, nieulega-
j¹ce synerezie, nieodwracalne termicznie. Temperatura i szyb-
ko�æ ¿elowania zwiêkszaj¹ siê wraz ze wzrostem stopnia metyla-
cji, obni¿aniem pH i zwiêkszaniem zawarto�ci ekstraktu (5). Przy
przechowywaniu pektyny wysokometylowanej w temperaturze po-
kojowej nastêpuje obni¿enie zdolno�ci ¿elowania oraz zmniej-
szenie SE.

Pektyny NE wykazuj¹ sk³onno�æ do reakcji z jonami metali
dwuwarto�ciowych,  tworz¹c ¿ele w obecno�ci jonów wapnia.
¯elowanie pektyny NE polega na tym, ¿e jony wapnia ³¹cz¹ siê z
grupami karboksylowymi dwóch zbli¿onych ³añcuchów pekty-
nowych i w rezultacie wi¹¿¹ je ze sob¹. W powstawaniu ¿elu
bior¹ udzia³ po³¹czenia jonowe miêdzy grupami karboksylowy-
mi, a tak¿e pomiêdzy pektynianami wapnia i wtórnymi grupami
hydroksylowymi. ¯el z udzia³em pektyn NE powstaje przy bra-
ku, lub znacznie ni¿szym ni¿ w przypadku pektyn WE dodatku
cukru (10 -20%). Cukier poprawia teksturê ¿elu, który staje siê
bardziej elastyczny. Dwuwarto�ciowe jony wapnia ³¹cz¹ cz¹-
steczki pektyn i tworz¹ trójwymiarow¹ siatkê w szerokim zakre-
sie pH (2,5 - 6,5). Niezbêdne stê¿enie jonów wapnia powinno
wynosiæ 0,01 - 0,1% (1). Pektyny NE tworz¹ ¿ele odwracalne
termicznie. Temperatura ¿elowania jest tym wy¿sza, im ni¿szy
stopieñ estryfikacji, ni¿sze pH, wiêksza zawarto�æ ekstraktu i
wiêksza zawarto�æ jonów Ca2+. Moc ¿elu wzrasta wraz ze zwiêk-

szaniem stê¿enia jonów Ca2+.
Ka¿dy typ pektyny NE charakteryzuje inn¹

wra¿liwo�æ na jony wapnia. W miarê po-
stêpuj¹cego procesu deestryfikacji

ods³ania siê w cz¹steczkach pek-
tyny coraz wiêksza ilo�æ grup

karboksylowych, a tym samym
ro�nie zapotrzebowanie na
wapñ. Najwiêksze wykazu-
je pektyna deestryfikowa-
na kwasowo (NE-K). Ten
typ pektyny, aby utwo-
rzyæ ¿el, wymaga do-
k³adnie okre�lonej ilo-
�ci wapnia, tj. 30-60
mg Ca2+/g pektyny. W
praktyce oznacza to ko-

nieczno�æ dodawania
soli wapnia przy jej stoso-

waniu. Nadmierna wra¿li-
wo�æ na wapñ sprawia, ¿e pek-

tyna NE-K ma ograniczone zasto-
sowania.

Pektyny NE wymagaj¹ pewnego
minimalnego stê¿enia jonów wapnia do

utworzenia optymalnego ¿elu, ale przy zbyt wyso-
kim poziomie wapnia mo¿e wyst¹piæ zjawisko przedwczesnego
¿elowania i pojawia siê sk³onno�æ do synerezy. Dla jej zmniej-
szenia, pektyny NE stosowane s¹ czêsto w po³¹czeniu z hydro-
koloidami (E 407 - karagen, E 410 � m¹czka chleba �wiêtojañ-
skiego). Z uwagi na to, ¿e wapñ jest odpowiedzialny za tworze-
nie ¿elu, rozpuszczalno�æ pektyn NE w wodzie twardej jest utrud-
niona. W celu obni¿enia wra¿liwo�ci pektyny na jony metali
dwuwarto�ciowych wprowadza siê do jej cz¹steczki grupy ami-
dowe, których obecno�æ blokuje czê�æ uwalnianych grup kar-
boksylowych, a to wp³ywa na uzyskanie elastycznej struktury
¿elu.

Pektyny amidowane (NE-A) s¹ mniej wra¿liwe na wapñ, co
sprawia, ¿e wymagaj¹ mniejszej ilo�ci wapnia do utworzenia
¿elu. Dla obydwu typów pektyn (NE-K i NE-A) wzrost stê¿enia
wapnia prowadzi do wzrostu mocy ¿elu i temperatury ¿elowa-
nia, do momentu, w którym pojawi siê przedwczesne ¿elowanie
tj. temperatura ¿elowania jest bliska temperaturze wrzenia. Pek-
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tyny amidowane tworz¹ stabilne ¿ele równie¿ przy niskiej za-
warto�ci cukru (<15%) i jonów wapnia (od 10 do 30 mg Ca2+/g
pektyny). Najlepsze ¿ele otrzymuje siê jednak przy 30 - 65%
ekstraktu. Wzrost stopnia amidacji oraz stopnia estryfikacji pod-
wy¿sza temperaturê ¿elowania. Dla pektyny amidowanej zazwy-
czaj wystarczaj¹ca jest naturalna zawarto�æ wapnia wystêpuj¹ca
w surowcach (owoce, woda).

Zastosowanie pektyn w technologii
produktów spo¿ywczych

Pektyny WE wykorzystuje siê siê w technologii ¿ywno�ci w
przeciêtnych ilo�ciach od 0,3 do 2,0%, a NE w ilo�ciach od 1,5
do 3,0%. Pektyny WE znalaz³y zastosowanie do ¿elowania pro-
duktów o zwarto�ci ekstraktu powy¿ej 55%, jak np. produkcji
trwa³ych wyrobów cukierniczych (np. owocowych nadzieñ cu-
kierniczych, galaretek owocowych), przetworów owocowych i
warzywnych (d¿emów, pó³produktów owocowych do napojów
mlecznych, koncentratów, deserów), ¿ywno�ci dietetycznej.
S³u¿¹ równie¿ jako koloidy ochronne, np. w produkcji mêtnych
napojów.

Pektyny NE s¹ u¿ywane do produkcji d¿emów niskocukrowych,
nadzieñ cukierniczych owocowych, wsadów owocowych do napo-
jów mlecznych (jogurtów), serków �mietankowych, serów typu �cot-
tage� i serów topionych. Stosowane s¹ równie¿ do produkcji kon-
centratów spo¿ywczych, keczupów, od¿ywek bezglutenowych dla
niemowl¹t i dzieci starszych. Ponadto wykorzystuje siê je do nada-
wania pe³ni smaku napojom owocowym oraz jako stabilizator bia³ka
w kwa�nych napojach mlecznych. Pektyn NE u¿ywa siê do ¿elowania
produktów o niskiej zawarto�ci ekstraktu. Zu¿ycie pektyny NE, np. do
produkcji d¿emów niskos³odzonych wynosi przeciêtnie od 0,7 do
1,2% masy d¿emu.

Pektyny amidowane znajduj¹ coraz wiêkszy udzia³ w pro-
dukcji wyrobów o obni¿onej zawarto�ci cukru, tj. w wyrobach
podobnych, w których s¹ stosowane pektyny NE.

Ilo�æ pektyn i rodzaj produktów, do których mog¹ byæ one
dodawane reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23

kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatko-
wych i substancji pomagaj¹cych w przetwarzaniu (5) - przyk³a-
dowe zastosowanie przedstawiono w tabeli. W rozporz¹dzeniu
tym nie ró¿nicuje siê typu pektyn (WE, NE czy NE-A), nazywaj¹c
je ogólnie jako pektyna o symbolu E 440.

W praktyce dobór odpowiedniego typu pektyny zale¿y od
wymaganego ekstraktu wyrobu gotowego oraz stosowanej tem-
peratury rozlewu. W produktach o ekstrakcie 55 - 60% mog¹ byæ
stosowane wszystkie typy pektyny amidowanej, przy czym przy
wysokich temperaturach rozlewu zaleca siê u¿ywanie pektyny wra¿-
liwej lub �rednio wra¿liwej na wapñ, natomiast przy normalnej i
niskiej temperaturze rozlewu wskazane jest u¿ycie pektyny ma³o
wra¿liwej na wapñ.

W produktach o zawarto�ci ekstraktu ok. 45 - 55% zaleca siê
stosowanie pektyny ma³o wra¿liwej na wapñ, a przy ekstraktach
poni¿ej 45% i wysokich temperaturach rozlewu odpowiednia jest
pektyna wra¿liwa lub �rednio wra¿liwa na wapñ. Je¿eli stosuje
siê owoce o ma³ej zawarto�ci wapnia (np. brzoskwinia o zawarto-
�ci wapnia ni¿szej ni¿ 15 mg Ca2+/g pektyny), nale¿y stosowaæ
pektynê wra¿liwej na wapñ, a nawet mo¿e zaj�æ konieczno�æ do-

datku wapnia. Poni¿ej ekstraktu 25% mo¿na sporz¹dzaæ mocne
¿ele przy u¿yciu pektyny wra¿liw¹ na wapñ, jednak ¿ele te po
uszkodzeniu mog¹ wykazywaæ siln¹ synerezê.
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Tab.  Przeciêtne ilo�ci pektyn stosowanych jako substancje dodatkowe w ró¿nych produktach spo¿ywczych.
* quantum satis � w dawce najni¿szej, niezbêdnej do osi¹gniêcia zamierzonego efektu technologicznego � zgodnie
z dobr¹ praktyk¹ produkcyjn¹
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