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Styl życia w XXI wieku w krajach rozwiniętych

Jadamy nieregularnie i „byle jak”,
Wypijamy „morze” kawy i coli, które
wypłukują z organizmu witaminy i
składniki mineralne
Coraz dłużej i ciężej pracujemy,
Żyjemy w stresie i mało się ruszamy
To sprawia, że stajemy się słabsi
i tracimy odporność.

Polaków wyróżnia wciąż bardzo
ograniczona wiedza na temat „dieta a
zdrowie”.
Obserwując kłopoty ze służbą
zdrowia i wzrastające ceny leków
można zaryzykować tezę, że
żywność funkcjonalna w XXI wieku
to żywność również w Polsce

Źle zbilansowana dieta może być przyczyną wielu chorób
cywilizacyjnych
- których wystąpienie w znacznym stopniu
uzależnione jest od sposobu odżywiania:









- przewlekłymi, długotrwałymi procesami
poprzedzonymi fazą bezobjawową, które
stale i w sposób postępujący
upośledzają sprawność organizmu








Obniżenie odporności ogólnoustrojowej
Subkliniczne stany niedoboru witamin
Opóźnienie wzrostu i dojrzewania
Niedokrwistość
Niektóre choroby przewodu pokarmowego
Cukrzyca
Miażdżyca
Otyłość
Osteoporoza
Zawały mięśnia sercowego
Udary mózgu
Choroby nowotworowe

Rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób
układu krążenia
w Polsce, 18-79 lat
HIPERCHOLESTEROLEMIA

61%

NADCIŚNIENIE
55-79 lat

32%
61%

Nadwaga + otyłość

57%

Zdrojewski i wsp.: Wyniki badania NATPOL 2011.

Zalecenia dietetyczne w profilaktyce chorób
układu krążenia opracowują eksperci m.in.
- Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(ESC)
- Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
- Instytutu Żywności i Żywienia

W zaleceniach ESC pokreślono, że:
 modyfikacja żywienia powinna

stanowić podstawę profilaktyki
chorób układu krążenia,
zalecenia należy przedstawiać w
produktach spożywczych i przełożyć na
praktyczne przepisy

Zalecany wybór produktów
 Dużo warzyw , również strączkowych i owoców
 Produkty zbożowe - pełnoziarniste

 Produkty mleczarskie i mięsne - chude
 Oleje roślinne zamiast tłuszczów zwierzęcych
 Tłuste ryby morskie – 2 razy w tygodniu
 Orzechy, nasiona, pestki
 Ograniczenie soli < 5 g/dzień i cukru

 Unikanie produktów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe
i izomery trans

www.izz.waw.pl

Problemy żywieniowe krajów ubogich
NIEDOSTATEK ŻYWNOŚCI
• 18-20 milionów ludzi umiera rocznie z głodu
lub jak podają inne źródła liczba ta dochodzi
do 35 milionów
• kraje, w których istnieje problem głodu:
Afryka, Azja, Ameryka Południowa i
Środkowa
PROGNOZA

• Afryka powinna zwiększyć produkcję
żywności o 300%, by w roku 2050 mogła
wyżywić wszystkich mieszkańców
• Ameryka Łacińska i Karaiby - o 80%
• Azja - o 69%
• Ameryka - o 30%

Szacuje się, że:
•ok. 815 mln ludzi na świecie cierpi głód i
niedożywienie
•1/12 ludzi na świecie choruje z
niedożywienia, w tym 160 mln dzieci
poniżej 5 roku
•ok. 183 mln dzieci waży mniej niż
powinny w swoim wieku
•co 3,6 sekundy ktoś umiera z głodu, ale
w każdej minucie umiera z głodu 57
dzieci, 55% wszystkich dzieci na świecie
to niedożywienie

Współczesny człowiek zjada: ok. jednej tony żywności rocznie.
W tej masie znajduje się ok. 5-7 kg:
 różnych substancji chemicznych
 środków konserwujących i barwników
 innych dodatków technologicznych
 Zanieczyszczeń
których wartość odżywcza równa się zero

Kategorie żywności – wzajemne relacje
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Żywność medycznego
przeznaczenia

Suplementy
diety
Żywność
funkcjonalna

Żywność
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego
Żywność z dodatkiem ….
(wzbogacona)

Żywność powszechnego spożycia
…

Żywność funkcjonalna jest to żywność o postaci
konwencjonalnej, której udowodniono korzystny wpływ na:
poprawę stanu zdrowia, poprawę samopoczucia i/lub
zmniejszenie ryzyka chorób. Może obniżać ryzyko choroby,
wpływając na poprawę jakości życia.

Nutraceutyki są to składniki biologicznie aktywne, które
mogą występować w żywności funkcjonalnej lub oddzielnie, i
wywierają udokumentowany i korzystny wpływ na zdrowie
poprzez ich udział w procesach metabolicznych.

Żywność funkcjonalna

Żywność, której udowodniono korzystny
wpływ na jedną lub więcej funkcji
organizmu prowadzący do:

Określana jest różnie, a sformułowanie
dobrej definicji jest trudne, biorąc pod
uwagę różnorodność produktów oraz
mnogość różnych składników
funkcjonalnych poprawiających stan
zdrowia lub działających profilaktycznie

- poprawy stanu zdrowia,
- poprawy samopoczucia
- i/lub zmniejszenia ryzyka chorób
Jeśli żywność funkcjonalna ma
uzasadnione przeznaczenie żywieniowe
to może być żywnością specjalnego
przeznaczenia żywieniowego

Dodatek jednego lub więcej
komponentów

Żywność

Usunięcie jednego lub
więcej komponentów

Żywność
funkcjonalna

Modyfikacja składu przy zastosowaniu specjalnej technologii, np.
zwiększającej biodostępność jednego lub więcej komponentów

Zaprojektowanie składu i wartości odżywczej
nowego asortymentu produktu spożywczego
mającego postać żywności konwencjonalnej

Żywność funkcjonalna przetworzona

Nutraceutyki
– składniki biologicznie aktywne w żywności funkcjonalnej

- substancje bardzo często nieodżywcze, jednak wywierające
udokumentowany i korzystny wpływ na zdrowie
- biorące udział w procesach metabolicznych lub wywierające istotny
wpływ na te procesy
- w badaniach „in vitro” mogą być nieaktywne, ale w organizmie
wykazują zdolność do przemian biochemicznych

Zasadniczą cechą nutraceutyków jest ich naturalne pochodzenie
Zatem nutraceutyki to biosubstancje lub ich preparaty wywodzące się
z surowców pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i
biotechnologicznego, które zostały wytworzone (wyizolowane) z
zastosowaniem innowacyjnych technologii

Wśród najczęściej stosowanych i najbardziej rozpoznanych surowców
do wytwarzania nutraceutyków można wymienić m.in. : ekstrakty
roślin, w tym zioła, owoce, jaja, siarę, produkty pszczelarskie, itp.

Rynek nutraceutyków rozwija się bardzo dynamicznie.

Wśród szerokiej palety polskich nutraceutyków można wymienić:
Colostryninę (ekstrakt biopeptydów siary) stosowanej w profilaktyce
choroby Alzheimera,
Ovofosfolipidy żółtka bogate w n-3 kwasy tłuszczowe i witaminy
stosowane w rozwijaniu naturalnej odporności i regeneracji organizmu
po przebytych chorobach [preparat initium],
Preparaty aroniowe stosowane w profilaktyce chorób serca oraz
Cała gama preparatów ziołowych.
Szczególnie interesujące są mieszanki nutraceutyków i ich interakcje,
zwłaszcza na nośniku żywności funkcjonalnej.

Nutraceutyki wg kryterium pochodzenia
roślinnego
ß-glukan
-limonen
kwas askorbinowy genisteina
-tokotrienol
likopen
kwercetyna
hemiceluloza
luteolina
lignina
celuloza
kapsaicyna
luteina
geraniol
kwas galusowy
-jonon
alkohol perylowy
-tokoferol
indol-3-karbinol
-karoten
pektyna
selen
daidzeina
zeaksantyna
glutation
składniki mineralne
potas
jednonienasycone
alicyna
kwasy tłuszczowe

zwierzęcego
sprzężony kwas linolowy – CLA
kwas eikozapentaenowy – EPA
kwas dokozaheksaenowy –DHA
sfingolipidy
cholina
lecytyna
wapń
koenzym Q10
selen
cynk
kreatyna
składniki mineralne

mikrobiologicznego
Saccharomyces boulardii
(drożdże)
Bifidobacterium bifidum
B. longum
B. infantis
Lactobacillus acidophilus (LC1)
L. acidophilus (NCFB 1748)
Streptococcus salvarius (subs.
Thermophilus)

Nutraceutyki
Izoprenoidy
Terpeny

Związki
fenolowe

- karotenoidy
- saponiny
- tokotrienole
- tokoferole
- proste terpeny

- kumaryny
- taniny
- ligniny
- antocjany
- izoflawony
- flawonole
- flawonony

Białka /
aminokwasy

Węglowodany
i pochodne

- aminokwasy
- kwas
- allilowe związki
askorbinowy
siarki
- oligosacharydy
- kapsaicynoidy - nieskrobiowe
- kwas foliowy
wielocukry
- izotiocyjaniny
(prebiotyki)
- cholina
- indole

Kwasy
tłuszczowe
i lipidy
strukturotwórcze

Składniki
mineralne

Mikroorganizmy

- WNKT (n-3)
- CLA
- JKT
- Sfingolipidy
- lecytyna

- Ca
- Se
-K
- Cu
- Zn

- probiotyki
/ prebiotyki

Substancje bioaktywne – czynne - nutraceuticals
„nutrition” + „farmaceutical”
- produkty, wykazujące działanie lecznicze, stosowane
przez osoby z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami

- każda substancja biologicznie aktywna, która może
wzmacniać, osłabiać lub modyfikować funkcje
fizjologiczne i metaboliczne organizmu, a tym samym
oddziaływać korzystnie na organizm
- substancje chemiczne, które po spożyciu wykazują
aktywność biologiczną

spożywane z dietą o
postaci konwencjonalnej
mogą przyjąć nazwę
„żywności funkcjonalnej”

spożywane w postaci
kapsułek, tabletek i w innych
skoncentrowanych formach –
stanowią „suplementy diety”

produkt leczniczy - posiadający
właściwości zapobiegania lub leczenia
chorób występujących u ludzi lub
zwierząt, w celu:
- postawienia diagnozy
- przywrócenia,
- poprawienia
- modyfikacji fizjologicznych funkcji
organizmu
poprzez działanie farmakologiczne,
immunologiczne lub metaboliczne

Powyższy efekt wynika
z zawartych
składników bioaktywnych nutraceutyków

Zróżnicowana dawka

bioaktywne
substancje
NUTRACEUTYKI
– czynne – aktywne

postać konwencjonalnej
żywności

Żywność
funkcjonalna

kapsułki
tabletki
drażetki
ampułki z płynem

Suplementy
diety

przedłużanie życia
w zdrowiu

tabletki
saszetki z proszkiem
proszki
syropy
butelki z
kroplomierzem

Produkt
Nutraceutyki
leczniczy

przedłużanie życia
w chorobie

Produkty żywnościowe, w
których nutraceutyki zawarte są
naturalnie w znaczącej ilości

Rodzaj żywności

Nutraceutyki występujące naturalnie
w żywności

cebula, czosnek

allilowe związki siarki

soja i inne rośliny strączkowe

białko, izoflawony, np. genisteina, daidzeina

warzywa krzyżowe

Izotiocyjaniny, indole, karotenoidy

otręby pszenne, produkty zbożowe

-glukan

wołowina i produkty mleczne

sprzężony kwas linolowy – CLA

winogrona (skórka), czerwone wino

resweratrol

herbata, jagody, czerwone wino

związki polifenolowe: katechiny, antocjany

jarmuż, szpinak, kukurydza, jajka, cytrusy

luteina, zeaksantyna

Oleje roślinne (lniany, z wiesiołka, z
amarantusa)

lignany, kwasy tłuszczowe: ALA, -linolenowy,
skwalen)

Olej rybi

EPA i DHA

Jaja

Ovofosfolipidy, kwasy tłuszczowe w tym ALA, DHA,
biopeptydy, witaminy

Przykłady i charakterystyka żywności z naturalnie
występującymi składnikami bioaktywnymi
Produkt

Składnik
bioaktywny

Efekt prozdrowotny

Zalecana dzienna ilość lub
częstotliwość spożycia

Soja i produkty
sojowe

białka

obniżenie poziomu
cholesterolu

Sok żurawinowy

procjanidyny

Zmniejszanie ryzyka infekcji
moczowodów

250-300 mg

Zielona herbata

katechiny

Zmniejszania ryzyka choroby
nowotworowej

4-6 filiżanek

Sok pomidorowy

likopen

Zmniejszanie ryzyka raka
prostaty

Mleczne produkty
fermentowane

probiotyki

Zmniejszanie ryzyka chorób
jelita grubego

Czosnek

Organiczne
związki siarki

obniżenie cholestrolu

0,8 g (suplement lub
1 ząbek)

Cebula,
Topinambur

FOS

obniżenie cholestrolu
i ciśnienia krwi

3-10 g

Jaja (żółtko)

WNKT
ovofosfolipidy

Regeneracja organizmu,
obniżenie ciśnienia krwi

2 jaja

25 g

½ filiżanki
109 jtk

Wysokie spożycie pomidorów i produktów
ich przetworzenia obniża ryzyko raka
prostaty

Sok
pomidorowy

likopen

Zmniejszanie
ryzyka
raka prostaty

½ szklanki
dziennie

Giovannucci i wsp. JNCI 87: 1767, 1995
http://g.infor.pl/p/_wspolne/pliki/10000/pomidory_st_10185.jpg

Zawarte w roślinach krzyżowych glukozynolany - wcześniej
uważane za związki antyżywieniowe - obecnie są
przedmiotem coraz większego zainteresowania ze względu
na ich ewentualne korzystne oddziaływa

Warzywa kapustne zawierają glukozynolany o
właściwościach
przeciwnowotworowych ………..

Telang i wsp., PSEBM 216: 246,1997
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://jasna0.blox.pl

BROKUŁY

Badania sugerują, że dieta bogata w warzywa krzyżowe
może zmniejszyć ryzyko niektórych chorób
nowotworowych, zwłaszcza żołądka i nowotworów płuc.

Witamina K - niezbędne dla funkcjonowania wielu białek
biorących udział w krzepnięciu krwi
Witamina A – wspomaga układ immunologiczny i produkcję
czerwonych krwinek.
Błonnik - dieta bogata w błonnik promuje zdrowie
przewodu pokarmowego.
Wysokie spożycie błonnika może pomóc obniżyć poziom
cholesterolu.
Luteina - może spowolnić postęp związany z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i zaćmy.
Sulforafan obecny w dużych ilościach w kiełkach
brokułów.

CZOSNEK

Organiczne
związki
siarkowe

obniżają
poziomu
cholesterolu
i ciśnienie krwi

0,8 g dziennie
(ok. 1 ząbek)

Soja
i produkty
sojowe

Białka
Fitoestrogeny
Obniżają poziom cholesterolu we krwi
Obniżają ciśnienie krwi
Redukują ryzyko nowotworów
Wspomagąją funkcjonowanie nerek

25 g
białka
dziennie

J Nutr. 2002. 132: 547S-551S

Sok
żurawinowy
świeży
proantocjanidyny
Zmniejsza
ryzyko infekcji
dróg moczowych

250 – 300 ml
dziennie

Zielona herbata

Związki
polifenolowe

Zmniejsza ryzyko
choroby
nowotworowej

4-6 filiżanek
naparu dziennie

NOWEJ GENERACJI JAJA
WYSOKO WZBOGACONE
BIO - MEGA

Jaja nowej generacji – wzbogacone w n-3 kwasy tłuszczowe i witaminy,
których technologia została opracowana w projekcie POIG 1.3.1 (2007-2013)
o akronimie OVOCURA stanowią doskonały materiał jako surowiec do
produkcji preparatów nutraceutycznych i biomedycznych

SKŁAD CHEMICZNY ŻÓŁTKA JAJ

BIO-MEGA

ŻÓŁTKO (zawartość w jednym żółtku):
18 g, w tym 9 g suchej substancji
- 6 g lipidów, w tym 2 g fosfolipidów (1500 mg lecytyny)
-3 g protein – immunoglobuliny, foswityna
----------------------------------------------------------------------------------Kwasy tłuszczowe
wzrost w stosunku do zwykłych
1. Nasycone ………………………30% ………. x 0.9
2. Mono-nienasycone ………….. 47% ….. x 1.0
3. Polienowe n-6 ……………. …..15% ……. x 0.8
4. Polienowe n-3 ………………… 7,3% … ..x 8.0 = 450 mg
5. DHA ……………………………... 4.5% …….. x 9.0 = 250 mg
6. Wartość n-6/n-3 ………………. 2,0 ……..x 10.0
Witaminy:
- E (alfa tokoferol) – 83,5 µg/g żółtka …. x 3.0
- A (retinol) - 20.3 µg/g żółtka ………….. x 2.5

W PROJEKCIE

[2009-2013] WYKAZANO, ŻE

JAJA SĄ DOSKONAŁYM ŹRÓDŁEM BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH
SUBSTANCJI, KTÓRE PO WYIZOLOWANIU I ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIU W OPARCIU O INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
MOGĄ SŁUŻYĆ W PROFILAKTYCE I TERAPII CHORÓB
CYWILIZACYJNYCH
ŻÓŁTKO: OVO-FOSFOLIPIDY, IMMUNOGLOBULINY,
WITAMINY, KWASY TŁUSZCZOWE BIOPEPTYDY
BIAŁKO: CYSTATYNA, LIZOZYM, BIOPEPTYDY

PREPARAT
OVOFOSFOLIPIDOWY W
REWITALIZACJI ZDROWIA

Źródło naturalnych antyoksydantów
Cytrusy

Jagody
antocjany

Szpinak

Właściwości:
• przeciwnowotworowe
• przeciwzapalne
• antyoksydacyjne

Jaja

Neohesperydyna
Wit. C, niacyna
Składniki mineralne

Wino
czerwone
Polifenole - resweratrol

Foswityna, ovofosfolipidy, witaminy,
Immunoglobuliny, lizozym, cystatyna

Typy produktów mających istotny wpływ na zdrowie
Żywność
powszechnego
spożycia

Żywność
funkcjonalna

Żywność z
dodatkiem ….

Żywność
Specjalnego
Przeznaczenia
Żywieniowego

Nutraceutyki
Suplementy
diety
Leki

Komplementarność / wartość zdrowotna

KLASTER: „NUTRIBIOMED”
Technologie Biomedyczne, doskonalenie i
utrwalanie żywności, systemy bioopakowań

EUROPEJSKA PLATFORMA
TECHNOLOGICZNA
„FOOD FOR LIFE”

Ferma
Ferma niosek
Niosek
S. Gajewski
S. Gajewski

BIOCHEFA
Firma Farmaceutyczna

Transfer wiedzy
Firma
Tronina

Firma
Tasomix

UCZELNIE
Wrocławia
U Wr
PWr
UP
AM

RYNEK
Suplementy
diety

Centra
Srodowiskowe

HASCO LEK
Firma
Farmaceutyczna

WROCŁAWSKI PARK
TECHNOLOGICZNY
WPT SA
Firmy
Spin off

OVOVITA

CENTRUM
DIAGNOSTYKI
BIOMEDYCZNEJ
J
POMONA

Producenci
mleka

Firma opakowań

Firmy
Dodatków do
Żywności
Specjalistyczne
Przetwórstwo
Mleczarskie

I
N
N
O
WHASCO
LEK
C
Y
J
N
O
Ś
Ć

BIOCHEF
A

OVOPOL

Firmy
Przemysłu
Mięsnego

Dziękuję za uwagę

Firmy
Przetwórstwa
Drobiarskiego

SYSTEMY DYSTRYBUCYJNE
ŻYWNOŚCI

