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Streszczenie. Celem pracy była analiza zmian barwy, zawartości antocyjanów i zdolności 
adsorpcji pary wodnej liofi lizowanych malin w trakcie przechowywania. Owoce suszono 
sublimacyjnie, a następnie przechowywano (bez dostępu światła) w trzech temperaturach 
25, 35 i 45°C przez 1, 2, 5 i 8 miesięcy. Zarówno temperatura, jak i czas przechowy-
wania miały istotny wpływ na zmiany zawartości antocyjanów i barwy suszonych malin. 
Z kolei w przypadku właściwości higroskopijnych tylko temperatura przechowywania 
miała znaczący wpływ na zdolność adsorpcji pary wodnej przez susze. Wydłużenie czasu 
i wzrost temperatury przechowywania powodowały zmniejszenie zawartości antocyjanów 
oraz nasycenia barwy, jak również, w większości eksperymentów, pogorszenie właściwości 
higroskopijnych.

Słowa kluczowe: maliny, liofi lizacja, przechowywanie, antocyjany, barwa, właściwości 
higroskopijne

WSTĘP

Maliny to szlachetne owoce ze względu na unikalny smak i skład pierwiastkowy. 
Ponadto charakteryzują się wymagającymi warunkami uprawy, wysokimi kosztami pro-
dukcji i nietrwałością. Świeży surowiec zawiera ponad 85% wody i znaczną ilość błon-
nika, dzięki któremu maliny są idealne do spożywania przez osoby próbujące zmniejszyć 
masę ciała i obniżyć cholesterol oraz przez diabetyków typu drugiego. W Japonii wy-
korzystuje się ketony z czerwonych malin jako składnik suplementów diety wspomaga-
jących utratę wagi. Maliny zawierają również wiele przeciwutleniaczy, tj. witaminę C 
i antocyjany, kwas galusowy i kwercetynę. Według Duffy i innych [2001], antocyjany 
wpływają korzystnie na wzrok, a także działają przeciwmiażdżycowo. Maliny ogranicza-
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ją produkcję enzymów COX-I i COX-II (cylooksygenaza indukowana), aktywowanych 
w czasie powstania stanu zapalnego. Olej z nasion malin  jest źródłem witaminy E 
i kwasów tłuszczowych omega 3. Dodatkowo zawiera czynnik ochronny przed promie-
niowaniem słonecznym SPF (współczynnik ochrony przeciwsłonecznej) o wartości od 
25 do 50 [Pieszka i in. 2013]. Rynek oferuje różnorodne produkty z malin, jednak by 
zachować ich wartościowe cechy trzeba zapewnić odpowiednie warunki przetwarzania 
i przechowywania, które będą ograniczały procesy degradacji zawartych w nich składni-
ków o korzystnym działaniu zdrowotnym. 

Procesy degradacji zachodzące w produktach spożywczych w dużym stopniu zale-
żą od temperatury. Temperatura decyduje o barwie produktu [Jeremiah i Gibson, 2001], 
a także ma znaczący wpływ na przebieg reakcji enzymatycznych. Hong i inni [2013], 
badając wpływ temperatury na parametry jakości produktów zawierających rozpusz-
czalne substancje stałe, tj. cukry proste, witaminę C i białka, stwierdzili, że temperatura 
znacząco wpływa na zawartość tych substancji w żywności. Ponadto niższa temperatu-
ra przechowywania (6°C) utrzymuje niższą aktywność polifenylooksydazy, co skutkuje 
mniejszą intensywnością procesu brunatnienia niż w  temperaturze 10°C.

Główną zaletą malin jest wysoka zawartość różnorodnych przeciwutleniaczy, 
a w szczególności antocyjanów. Antocyjany są zaliczane do naturalnych substancji nieod-
żywczych pochodzenia roślinnego, które są rozpuszczalne w wodzie. Przeciętne, dzienne 
spożycie antocyjanów zawiera się  w granicach od 3 do 215 mg [Chun i in. 2007]. Tak  
szeroki zakres wynika z różnic w zawartości antocyjanów w produktach i zdolności ich 
przyswajania. Barwniki antocyjanowe występują głównie w owocach, kwiatach, liściach 
i łodygach [Troszyńska i in. 2000].

W produktach długo przechowywanych zachodzą przemiany barwników antocyjano-
wych, które powodowane są procesami oksydatywnej polimeryzacji. Szybkość zacho-
dzenia zmian warunkowana jest przez dwa czynniki: temperaturę i czas jej działania. Nie-
którzy badacze twierdzą, że powstałe w ten sposób formy spolimeryzowane są odporne 
na zmiany pH i działanie dwutlenku siarki, jednak mechanizm tej polimeryzacji nie jest 
dokładnie poznany. Wynika z tego, że produkty o formach spolimeryzowanych osiąga-
ją większą stabilność barwy przy niskiej kwasowości. W czasie termicznego utrwalania 
produktów z owoców następuje przyspieszenie procesów oksydatywnej polimeryzacji 
i zmiana barwy produktów. Przy składowaniu nawet przez kilka miesięcy w temperaturze 
poniżej 10°C zmiany są nieduże. Brak zmian barwy obserwuje się również w procesach 
krótkiego ogrzewania [Sikorski 2002].

Celem pracy była ocena wpływu temperatury i czasu przechowywania na zawartość 
antocyjanów, parametrów barwy oraz zdolności adsorpcji pary wodnej liofilizowanych 
malin.

MATERIAŁY I METODY

Materiał do badań stanowiły mrożone maliny firmy Oerlemans, zakupione na rynku 
detalicznym. Maliny umieszczano w zamrażarce szokowej Irinox w temperaturze powie-
trza –40°C na czas odpowiadający uzyskaniu przez owoce temperatury –38°C. Następnie 
owoce suszono sublimacyjnie (liofilizator Christ Gamma 1–16 LSC) przy temperaturze 
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półki 20°C i ciśnieniu 63 Pa przez 24 godziny. Parametry procesu wybrano na podstawie 
badań przeprowadzonych przez Shishegarha i innych [2002], którzy uznali, że powyższe 
parametry liofilizacji gwarantowały uzyskanie suszy charakteryzujących się najwyższą 
jakością. Liofilizaty przetrzymywano 24 godziny w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
w celu wyrównania wilgotności w całej objętości materiału. Następie susz  pakowano 
w nieprzezroczyste torebki z tworzywa sztucznego PET/met/PE, usuwając 95% powie-
trza oraz zgrzewając za pomocą pakowaczki próżniowej firmy TEPRO. 

Zapakowane susze przechowywano (bez dostępu światła) w cieplarkach w trzech róż-
nych temperaturach 25, 35 i 45°C. Zarówno przed przechowywaniem, jak i po upływie 1, 
2, 5 i 8 miesięcy wykonano oznaczenia: zawartości suchej substancji, zawartości antocy-
janów, barwy oraz zdolności adsorpcji pary wodnej.

Zawartość suchej substancji oznaczono metodą suszarkową według normy PN-EN 
12145:2001 w trzech powtórzeniach.

Analizę zawartości antocyjanów przeprowadzono według metody różnicowej opisa-
nej przez Giusti i Wrolstad [2001]. Zasada oznaczenia polegała na ekstrakcji barwników 
za pomocą buforu o pH = 1 i pH = 4,5, następnie pomiaru  absorbancji obu roztworów 
przy długości fali 510 nm. Pomiar wykonywano dla trzech niezależnie przygotowanych 
ekstraktów.

Do pomiaru barwy suszy zastosowano metodę odbiciową. Analizę wykonano, używa-
jąc kolorymetru Konica Minolta CR-5. Kawałki suszy lub owoców mrożonych układano 
w naczynku kwarcowym i ustawiano na głowicy pomiarowej. Następnie dokonywano 
pomiaru wartości jasności L* i wartości współrzędnej a* oraz współrzędnej  b*, któ-
ra została użyta do wyliczenia wartości nasycenia barwy. Analizę wykonano przy usta-
wieniach: średnica pomiarowa – 30 mm, standardowy obserwator – 2° i źródło świa-
tła – D65. Czynność powtarzano 10-krotnie, za każdym razem układając kawałki suszy 
w inny sposób. Nasycenie barwy (C) wyznaczono ze wzoru:

2 2( *) ( *)= +C a b

Zdolność adsorpcji pary wodnej (właściwości higroskopijne) suszonych owoców 
oznaczono metodą opisaną przez  Nowacką i Witrową-Rajchert [2009] oraz Śledź i in-
nych [2013]. Metoda polega na ustaleniu zmian zawartości wody w suszach przetrzymy-
wanych przez 72 godziny nad nasyconym roztworem NaCl (aw = 0,75). Zmiany masy 
analizowano po upływie kolejno 0,5; 1; 3; 5; 24; 48 i 72 godzin. Oznaczenia przeprowa-
dzano w temperaturze 25°C w trzech powtórzeniach.

Do analizy statystycznej różnic między wartościami średnimi cech jakościowych 
wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji. Wyznaczono grupy homogeniczne za 
pomocą testu Tukeya, przy poziomie istotności α = 0,05 w programie Statistica. Przepro-
wadzono także dwuczynnikową analizę wariancji z powtórzeniami, by określić wpływ 
temperatury oraz czasu przechowywania na analizowane cechy jakościowe. Wyznaczono 
również korelację między zawartością wody w suszach przed i po przechowywaniu. Ana-
lizę wykonano w programie MS Excel 2013, przy poziomie istotności α = 0,05. 
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WYNIKI I DYSKUSJA

Głównymi antocyjanami występującymi w czerwonej malinie są cyjanidyno-3-gluko-
zyd oraz cyjanidyno-3-soforozyd [Stój i in. 2006]. Z reguły zawartość barwników anto-
cyjanowych wyrażana jest w ekwiwalentach pierwszego z nich. Zawartość antocyjanów 
w mrożonych malinach przed suszeniem wynosiła 398,14 ±42,30 mg·(100 g s.s.)–1, co od-
powiada zawartości 45,10 ±4,47 mg·(100 g ś.m.)–1. Według Ochoa [2001], zawartość an-
tocyjanów w świeżych malinach wynosiła 27,3 mg cyjanidyno-3-glukozydu·100 g ś.m.–1, 
natomiast Sablani [2010] podał, że ich zawartość była równa około 120 mg cyjanidy-
no-3-soforozo-5-glukozydu·(100 g ś.m.)–1. Proces suszenia sublimacyjnego spowodował 
zmniejszenie ilości antocyjanów do wartości 259,87 ±19,22 mg·(100 g s.s.)–1 (rys. 1). Na-
tomiast Syamaladevi i inni [2011] podali, że przy aktywności wody 0,230 zawartość an-
tocyjanów w suszonej sublimacyjnie malinie wynosiła 136,0 ±1,7 mg cyjanidyno-3-glu-
kozydu·(100 g suszu)–1. Czas przechowywania w temperaturze 25°C nie wpłynął istotnie 
na zmiany zawartości antocyjanów w suszonej malinie przez dwa pierwsze miesiące.

Rys. 1.  Zawartość antocyjanów w  suszonej malinie przechowywanej w temperaturze 25, 35 
i 45°C po czasie 4, 8, 24, 39 tygodni (a, b, … – jednakowe litery oznaczają grupy homo-
geniczne, α = 0,05; słupki błędu pokazują wartości odchyleń standardowych)

Fig. 1.  Content of anthocyanins in  dried raspberry after storage in temperatures 25, 35 and 45°C 
after 4, 8, 24 and 39 weeks (a, b, … – the same letters mean homogeneous groups, not 
differing in a statistical approach, α = 0.05; error bars represent standard deviations)

Następnie obserwowano obniżenie zawartości antocyjanów o 17 i 25% podczas prze-
chowywania przez odpowiednio 24 i 39 tygodni. Podobną zależność zanotowali Syama-
ladevi i inni [2011], którzy podczas przechowywania przez 25 i 38 tygodni stwierdzili 
odpowiednio 35- i 32-procentowy spadek zawartości tych barwników. Przechowywanie 
w temperaturze 35 i 45°C znacznie przyspieszyło degradację antocyjanów w suszu mali-
nowym i w najwyższej temperaturze przechowywania po 24 i 39 tygodniach ich zawar-
tość zmalała prawie do zera i nie stwierdzono istotnego wpływu temperatury na zawartość 
barwników.  Zaobserwowano, że zmiany, które nastąpiły w suszach przechowywanych 
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w temperaturze 25°C po 39 tygodniach, w suszach przechowywanych w temperaturze 
35°C widoczne już były po 4 tygodniach. Dwuczynnikowa analiza wariancji wykaza-
ła (tab. 1) wpływ czasu oraz temperatury przechowywania na zawartość antocyjanów 
w suszonej malinie. Stwierdzono również synergistyczne działanie obydwu czynników 
(istotna interakcja).

Tabela 1. Wartości p-value w dwuczynnikowej analizie wariancji obrazującej wpływ temperatury
i czasu na badane cechy suszy

Table 1. P-value in two-ways analysis of variance showing the impact of temperature and time on 
the examined characteristics of dried

Zawartość 
antocyjanów
Content of 

anthocyanins

Wartość współ-
czynnika L*
Value of L* 
coeffi cient

Wartość 
współczynnika a*

Value of a*
coeffi cient

Wartość 
nasycenia
Value of 
chroma

Zdolność 
absorbcji pary 

wodnej
Adsorption 

capacity
Temperatura
Temperature 4,466·10–9 1,393·10–61 4,449·10–106 3,685·10–96 1,578·10–3

Czas
Time 2,840·10–11 7,454·10–27 2,726·10–108 1,251·10–96 7,476·10–2

Synergizm
Synergism 3,685·10–3 3,730·10–21 1,204·10–78 1,259·10–66 1,014·10–3

Wartość współczynnika L* maliny mrożonej wynosiła 20,57 ±1,17. Podobną wartość 
zanotowali Summen i Erge1 [2014], według których wartość tego współczynnika w przy-
padku pulpy malinowej mieściła się w zakresie 23,71–23,45.

Proces suszenia sublimacyjnego spowodował zwiększenie wartości współczynnika 
jasności, który wynosił w suszu 27,07 ±1,29 (rys. 2). Tylko w przypadku przechowy-

Rys. 2. Współczynnik jasności (L*) barwy suszonej maliny przechowywanej w temperaturze 25, 
35 i 45°C po czasie 4, 8, 24, 39 tygodni (a, b, …– jednakowe litery oznaczają grupy 
homogeniczne nieróżniące się w ujęciu statystycznym, α = 0,05; słupki błędu pokazują 
wartości odchyleń standardowych)

Fig. 2. Coeffi cient of lightness (L*) of dried raspberry after storage in temperatures 25, 35 and 
45°C after 4,8,24 and 39 weeks (a, b, …– the same letters mean homogeneous groups, not 
differing in a statistical approach, α = 0.05; error bars represent standard deviations)
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wania w temperaturze 45°C przez 24 tygodnie nie stwierdzono wpływu przechowywa-
nia na wartości współczynnika L*. W pozostałych przypadkach nastąpił wzrost wartości 
tego współczynnika, co wskazuje na „pojaśnienie” produktów w czasie przechowywania. 
Największą jego wartość odnotowano przy przechowywaniu w temperaturze 35 i 45°C 
przez 8 tygodni i była ona większa o około 40% od wartości początkowej. Nie zanotowa-
no istotnych różnic między wartością współczynnika L* w przypadku przechowywania 
przez 24 i 39 tygodni w temperaturze 25°C i przez 4 tygodnie w temperaturze 45°C. Ana-
liza statystyczna wykazała również brak różnic, gdy susze przechowywano w temperatu-
rze 25°C przez 8 tygodni i temperaturze 35°C przez 4, 24 i 39 tygodni. Dwuczynnikowa 
analiza wariancji (tab. 1) wykazała istotny wpływ czasu i temperatury na zmianę wartości 
współczynnika L* barwy suszonej maliny. Stwierdzono także synergistyczny efekt dzia-
łania temperatury i czasu przechowywania. Przyczyną zwiększenia jasności mogła być 
z jednej strony degradacja antocyjanów w czasie suszenia i przechowywania, z drugiej 
zaś strony sposób oznaczania jasności, który polega na pomiarze promieni świetlnych 
odbitych od powierzchni. Mrożona malina zawiera dużo wody (w postaci lodu) i światło 
odbija się od jej powierzchni inaczej niż od porowatej powierzchni liofilizowanego su-
szu. W rzeczywistości oko ludzkie nie jest w stanie dostrzec rozjaśnienia materiału,  zaś 
na detektor trafia więcej światła odbitego od porowatej powierzchni, rejestrując większą 
wartość L* [Rząca i Witrowa-Rajchert 2007]. 

Wartość współrzędnej a* maliny mrożonej wynosiła 29,19 ±1,65, natomiast wartość 
nasycenia 30,80 ±1,98. Summen i Erge1 [2014] zanotowali, że wartość współrzędnej a* 
barwy pulpy malinowej znajdowała się w przedziale 38,6–42,1 (rys. 3), a wartość nasy-
cenia 42,3–47,2 (rys. 4).

Rys. 3. Współrzędna a* barwy suszonej maliny przechowywanej w temperaturze 25, 35 i 45°C 
po czasie 4, 8, 24, 39 tygodni (a, b, … – jednakowe litery oznaczają grupy homogeniczne 
nieróżniące się w ujęciu statystycznym, α = 0,05; słupki błędu pokazują wartości odchy-
leń standardowych)

Fig. 3. Coeffi cient (a*) of dried raspberry after storage in temperatures 25, 35 and 45°C after 
4,8,24 and 39 weeks (a, b, … – the same letters mean homogeneous groups, not differing 
in a statistical approach, α = 0.05; error bars represent standard deviations)
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Rys. 4. Nasycenie barwy suszonej maliny przechowywanej w temperaturze 25, 35 i 45°C po 
czasie 4, 8, 24, 39 tygodni (a, b, … – jednakowe litery oznaczają grupy homogeniczne 
nieróżniące się w ujęciu statystycznym,  α = 0,05; słupki błędu pokazują wartości odchy-
leń standardowych)

Fig. 4. Chroma value (C) of dried raspberry after storage in temperatures 25, 35 and 45°C after 
4,8,24 and 39 weeks (a, b, … – the same letters mean homogeneous groups, not differing 
in a statistical approach, α = 0.05; error bars represent standard deviations)

Tylko w przypadku  przechowywania przez 8 tygodni nie stwierdzono różnic wartości 
współrzędnej a* i nasycenia barwy między suszami przechowywanymi w temperaturze 35 
i 45°C. Przechowywanie w temperaturze 25°C spowodowało najmniejsze zmiany wartości 
współrzędnej a* i nasycenia barwy, a ich końcowe wartości były tylko około 10% mniej-
sze w porównaniu z wartością początkową. Nie zaobserwowano istotnej różnicy mię-
dzy wartościami analizowanych wyróżników barwy przy przechowywaniu przez 39 ty-
godni w temperaturze 25°C i przez 4 tygodnie w temperaturze 35°C. Dwuczynnikowa 
analiza wariancji (tab. 1) wykazała istotny wpływ czasu oraz temperatury przechowywa-
nia na zmianę wartości współrzędnej barwy a* oraz nasycenia suszonej maliny, a także 
istnienie efektu interakcji między tymi czynnikami.

Przechowywanie istotnie wpłynęło na zdolność adsorpcji pary wodnej przez owoce 
suszonej maliny po 72 godzinach nawilżania. Najwyższe wartości zdolności adsorpcji za-
notowano w przypadku maliny przechowywanej w temperaturze 45°C przez 39 tygodni, 
w której zawartość wody wzrosła ponad pięciokrotnie (rys. 5). Prawdopodobnie świad-
czy to o daleko posuniętych zmianach w materiale, co w praktyce może dyskwalifiko-
wać produkt ze względu na drastycznie zwiększoną zdolność pochłaniania pary wodnej
i możliwość osiągnięcia przez susz aktywności wody przyśpieszającej zmiany chemicz-
ne, enzymatyczne lub nawet powodującej rozwój drobnoustrojów. 

Najniższą zawartość pochłoniętej wody zanotowano w suszach przechowywanych 
w temperaturze 25°C przez 24 i 39 tygodni, w których zawartość wody zwiększyła się 
około 3,5-krotnie (rys. 5). W ujęciu statystycznym do tej samej grupy jednorodnej nale-
żały susze: przechowywane w temperaturze 25°C przez 24 i 39 tygodni, przechowywane 
w temperaturze 35°C przez 8 i 24 tygodnie oraz przechowywane w temperaturze 45°C 
przez 4, 8 i 24 tygodnie. 
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Rys. 5. Względny przyrost zawartości wody w suszonej malinie przechowywanej w różnych 
temperaturach w czasie nawilżania przez 72 h nad roztworem NaCl (a, b, … – jednakowe 
litery oznaczają grupy homogeniczne nieróżniące się w ujęciu statystycznym, α = 0,05; 
słupki błędu pokazują wartości odchyleń standardowych)

Fig. 5. Relative increase of water in  dried raspberry after storage in different temperatures in 
moisturize time by 72h over solution NaCl (a, b, … – the same letters mean homogene-
ous groups, not differing in a statistical approach, α = 0.05; error bars represent standard 
deviations)

Analizując korelację między zawartością wody w suszach przed i po przechowywaniu 
w środowisku o zwiększonej wilgotności, nie stwierdzono istotnej statystycznie zależno-
ści między tymi wartościami. Współczynnik korelacji wyniósł r = 0,4398 i był mniejszy 
od rtab = 0,5529 (α = 0,05). Oznacza to, że większy wpływ na zdolność pochłaniania pary 
wodnej miały zmiany chemiczne, fizyczne i strukturalne zachodzące w suszonej tkance 
maliny pod wpływem temperatury i czasu przechowywania niż początkowa zawartość 
wody suszu.

Dwuczynnikowa analiza wariancji (tab. 1) wykazała wpływ temperatury przechowy-
wania na zdolność adsorpcji pary wodnej przez susze, czas przechowywania nie wpływał 
natomiast istotnie na tę wartość. Analizując interakcje obydwu czynników, stwierdzono 
istotność ich wspólnego działania.

WNIOSKI

1. Zarówno temperatura, jak i czas przechowywania miały istotny wpływ na zmia-
ny antocyjanów i barwy w suszonych malinach. Antocyjany w suszonych malinach są 
związkami bardzo nietrwałymi w podwyższonych temperaturach. Po 39 tygodniach prze-
chowywania w temperaturze 35 i 45°C prawie całość antocyjanów w suszonych sublima-
cyjnie malinach uległa degradacji. Antocyjany były najbardziej stabilne w temperaturze 
25°C, a ich zawartość nie zmniejszyła się w czasie 8 tygodni przechowywania. 

2. Przechowywanie spowodowało znaczne zmiany barwy liofilizowanych malin, szcze-
gólnie przechowywanych w wyższych temperaturach. W większości przypadków nastąpiło 
rozjaśnienie suszy, zmniejszenie wartości współrzędnej a* oraz nasycenia barwy. 
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3. Temperatura przechowywania miała znaczący wpływ na zdolność adsorpcji pary 
wodnej przez susze. Uległa ona znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z suszem bezpo-
średnio po suszeniu, za wyjątkiem materiału  przechowywanego najdłużej w najwyższej 
temperaturze. Czas przechowywania nie wpływał istotnie na tę wartość.
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THE INFLUENCE OF STORAGE CONDITIONONS ON SELECTED 

PROPERTIES OF FREEZE DRIED RASPBERRY

Summary: The purpose of this study was to determine the effect of time and temperature 
storage on  properties of freeze-dried raspberries.  Frozen raspberries from the Oerlemans 
company were placed in a shock freezer at the temperature of about –40°C for obtaining 
the fruit temperature of –38°C. Samples were then dried at the temperature of 20°C and 
pressure of 63 Pa for 24 hours, after which the fruit was packed in opaque PET/Met/PE 
plastic bags with removing 95% of air. Packaged samples were stored in incubators without 
light exposure at three different temperatures: 25, 35 and 45°C. Colour, adsorption capacity, 
dry matter content, and anthocyanin content analyses were made before storing the fruit, as 
well as after 1, 2, 5, and 8 months of storage. Anthocyanin content analysis was carried out 
according to Giusti and Wrolstad method.  Adsorption capacity (hygroscopy) on the basis 
of changes in the water content in dried fruit kept over a saturated NaCl solution (aw = 0.75) 
for 72 hours was analysed. Weight changes were successively measured after 0.5, 1, 3, 5, 
24, 48 and 72 hours. For measurement colour of dried fruit was use the refl ection method. 
The analysis was performed using a colorimeter Konica Minolta CR-5. Dried pieces were 
laid in a glass Petri dish and set on the measuring head. Brightness L*, coeffi cient a* and 
b* were measured with the following settings: measuring diameter – 30 mm, the standard 
observer – 2°, and a light source – D65.
Storing resulted in signifi cant colour change of freeze-dried raspberries, particularly of tho-
se stored at higher temperatures. In most cases, dried fruits were lighter and had reduced a* 
values and chroma. Both temperature and storage time had a signifi cant effect on the colour 
change of dried fruits. Anthocyanins are very unstable compounds at elevated temperatures. 
After 39 weeks of storage at 35 and 45°C virtually all of anthocyanins content in freeze-
dried raspberries was degraded. Anthocyanins were most stable at 25°C, and their content 
did not decrease during the 8 weeks of storage. Both temperature and storage time had 
a signifi cant impact on the content of pigments in the dried fruits. The storage temperature 
had a signifi cant impact on fruit’s water vapour adsorption. Adsorption was signifi cantly 
reduced immediately after drying the fruits, except in the samples stored at the highest tem-
perature for the longest period. The storage time did not signifi cantly affect this value.

Key words: storage, freeze drying, anthocyanins, colour, hygroscopic properties


