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Pierwsza połowa lat osiemdziesiątych stanowiła bardzo 

trudny okres w rozwoju produkcji przemysłu cu.kierniczego. Ok

res ten rozpoczął się drastyc zn~ ograniczeniem importu wie

lu surowców cukierniczych przy jednoczemym zmniejszeniu po

daży wielu surowców krajowych. Trudna sytuacja gospodarcza 

kraju w ogóle, a branży cukierniczej w szczególności, wyko

rzystującej z powodów naturalnych wiele importowanych surow

ców, zaważyła nie tylko na warunkach pracy przemysłu, ale 

wywarła również wyraźne piętno na problematyce badawczej z 

tej dziedziny. 

SUROWCE 

Wychodząc naprzeciw najpilniejszym potrzebom kraju ca

łe środowisko badawcze przemysłu cukierniczego i uczelni z 

nim współpracujących podjęło analizy oszczędnościowe oraz op

racowania technologii wykorzystujących materiały zastępujące 

surowce importowane i deficytowe. Przykładem takich prac mo

gą być rozważania Swiechowskiego i Sikory (19, 26] na temat 

przydatności il!lportowanej miazgi kakaowej, względnie ziarna 

kakaowego do otrzymywania różnych asort)'Dlent ów produktów cze

koladowych. Działania te nie ograniczyły się tylko do oszczęd-
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niejszej gospodarki surowcowej, ale przede wszystkim opraco

wano teoretycznie i wprowadzono do praktyki sposoby otrzymy

wania nowych produktów zast,p'czych, np. tzw. produktów czeko

ladopodobnych [ 7, 8 ]. Opracowania te wymagały nie tylko pros

tej zamiany właściwych surowców na S11rowoe zastępcze, lecz 

prawie zawsze należało opracować nowe technologi.a lub daleko 

posuni,te ich modyfilal4je. Rosnące ceny tych suriwc6w i zas

trzeżenia co do ich jakości postawiły bowiem wiele problemów 

i konieczności wyboru oraz o~zczędności. 

Analizę możliwości wykorzystania wartościowych składni

ków odpadowej łuski kakaowej znajdujemy w ba.rdzo obszernej 

monografii opracowanej prsez Warzech, i Siwicką (33] z AR w 
Szczecinie. W pracy tej podano: 

a/ cba.rakterystykfl składu łuski kakaowej i metod jej 

UŻytkowania, 

b/ metody otrzymywania ekstraktów z łuski .kakaowej i 

ustalenia ich aktywności przeciwutleniających, 

c/ kierunki wykorzystania właściwości przeciwutleniają

cych łuski kakaowej. 

Dane te w poważnym stopm.u przyczyniły sit do praktycz

nego zagospodarowania zgromadzonych odpadów łuski .kakaowej w 
okresie zasadniczego braku surowca kakaowego w kraju. 

W ZPC "Goplana" zespól Grzybek, Organiściak pod kier. 

Rutkowskiego opracował i wprowadził do praktyki prz811lysl.owej 

pracę na temat "Zastosowanie poekstrakcyjnej ab-u.ty sojowej 

do wyrobów cukierniczych". Otrzymano w ten sposób produkt o 

korpusie marcepanowym o nazwie "Claudia". Uzyskano produkt z 

powodzeniem zast,pujący uprzednio produkowane czekoladki mar

cepanowe. 

W podobeym cyklu ba.dań surowcowych, po dokonaniu oceny 

przydatności tłuszczów kakaopodobeych;Krajewski opracował w 

ZPC "Goplana" technologit produkcji polew kakaowych na bazie 
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tłuszczów zaat,pczyoh. 

·Najwitcej prac badawczych w dziedzinie wprowsizania su

rowców i produktów zastępczych oraz oszczędności surowców de

ficytowych pojawia sit w dziedzinie tłuszczów kakaowych, ka

_kaopodo~oh oraz ineych tłuszczów cukierniczych. Można tu 

wyróżnić wiele prac analitycznych i technologicznych Szeląg 

i Zwierzykowakiego [23, 24), Sroczyńskiego i Tauta [22], Dąb

skiego [7], Warzechy i Siwickiej [28, 29, 30] oraz Jankows

kiego i Jurkowskiej {10], Marcinka [ 16] i in. W pracach tych 

znajduje ait opracowania metod {21] oznacz~ia lipidów w łua

ce i w produktach czekoladowych, metody identyfikacji tłusz

czu kakaowego, oznaczania jego lavasowości i zawarto1foi w pro

duktach z udziałem surowca kakaowego. Zagadnienia technologi

czne [8, 9] dotyczą poznania wpłYWll rożnych tłuszczów kakao

podobnych na jakość i właściwości mas czekoladowych lub pro

duktów czekoladopodobnych oraz odporności na ogrz.ewanie tłu

szczów cukierniczych [30]. Ba.rdzo cenną analizą porównawczą; 

i ocen, przydatności rożnych tłuszczów cukiemiczych znajdu

jemy w pracy Dąbskiego [ 7 ] • 

Problemy w zaopatrzeniu surowcowym przemysłu cukiemi

czego w znacznym stopniu wykraczają•poza sferę zagadnień 

tłuszczowo-kakaowych. Istn~eją na przykład trudności w dal

szym rozwoju produkcji W7robów żelowych na tle konieczności 

eliminacji importu agar-agaiu i pektyn cytrusowych oraz de fi

cytu żelatyny. Zae;adm,enia te były przedmiotem prac wykonywa

nych przez Laboratorium Badawcze Sląskich Zakładów Przemysłu 

Cukierniczego w Zabrzu oraz w Zakładzie Technologii Skrobi i 

Cukiemictwa Politechniki Łódzkiej. W ramach tych badań usta

lono możliwość zastąpienia agaru i pektyn cytrusowych krajo

wą pektyną jabłk°"lil lub mieszankami pektynowo-żelatynowymi 

oraz mieszankami pektyn z preparatami skrobi modyfikowanych. 
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Prace te [ 13, 30] by-ły publikowane w dutych skrótach, tym nie

mniej zasłll8Ują na podkreślenie,poniewat otrzymane wyniki z

nalazły już praktyczne zastosowanie i &Eł rozpowszechnione w 

przemy-śle dzięki inicjatywie własnej zakładów oraz populary

zatorskiej działal.noaSci Zabrzańskiego Laboratorium Badawcze

go. 

Ważne miejsce waSr6d prac referujących możliwości wpro

wadzania surowców zastępczych zajmują ba.Q&nia nad zmniejsze

niem udziału cu.lau w wielu produktach cukierniczych, a zwła

szcza karmelarskich przez wprowadzenie w to miejsce specjal

nych hydrolizatów skrobi lub inwertu [3, 12). 

W Politechnice Ł~zkiej przeprowadzono bardzo obszer-

ne badani.a na temat zastąpienia syropu skrobiowego w produk

cji pomadek mlecznych przez eydrolizaty specjał.nie spreparo

wanej mąki pszennej [3]. Badania te uwieńczone zostały pomyśl

nymi próbami przemysłowymi. 

TECHNOLOGIA 

Badania technologiczne, poza główn1111 celem, którym jest 

rozwijanie postępu technicznego i technologicznego w omawia

nym okresie, obok działań surowcowych miały często również cha

rakter swoistej reakcji na warunki kryzysowe w przemyśle cu

kierniczym. Charakter taki miały m. in. prace Szwdowskiej 

pokazujące pr6by wykorzystania aparatury czekoladziarskiej 

do produkcji innych wyrobów cukierniczych. Istnieje bardzo 

ścisły związek pomiędzy opracowywaniem nowych technologii a 

oszczędnością surowców i energii. Na przykład unowocześnie

nie procesu konszowania mas czekoladowych przez wprowadzenie 

proceS11 konszowania suchego pozwala na skuteczne polepszenie 

właściwości reologicznych i snak:owych mas czekoladowych przy 
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jednocześnie znacznym, bo ok. 51' zaoszczędzeniu cennego i de

ficytowego tłuszczu kakaowego. Wykazały to badania Borucha i 

Sikory [2, 6], a potwierdziły pr6by przemysłowe w zakładach 

cukierniczych "Wawel" w Krakowie. 

Bardzo poważne znaczenie mają dla naszego przemysłu ba

dania nad unowoczdnieniem procesów i opracowywanie nowych,, 

wysoko sprawnych urządzeń. W ramach tych działań zesp6ł: Szal

bierz, Rutkowski i Linke opracował nowy spos6b filtracji tłu

szczu kakaowego na eksport. Praca ta polegała nie tylko na 

ustaleniu warunk6w i parametrów technologicznych, lecz rów

nież na zmianach konstrukcyjnych urządzeń filtracyjnych. Po

dobne działania innowacyjne wykonano w ZPC "Goplana•~ opraco

wując technologię sporządzania korpus6w z mas tłustych. Wyma- • 

gało to poważnej zmiany konstru.kcji fo:nnierki korpus6w i umo

żliwiło rozpoczęcie jej produkcji w zakładzie pleszewskim 

SPOMASZ. 

Do prac godnych podkreślenia w tej dziedzinie należą 

będące w toku badania Borucha nt. zmian procesu konszowania 

niosących duże oszczędności energii. Okazuje się, że wp~a

dzenie proceB11 konszowania za pomocą specjalnej konszy kulo

wej daje możliwość skrócenia tego procesu do ok. 6 h przy 

zachowaniu pełnej skuteczności prze~ian fizykochemicznych ma

sy czekoladowej konszowanej dotychczas ok. 48 h. Mamy tu do 

czynienia nie tylko z oszczędnością czasu produkcji, lecz 

przede wszystkim z oszczędnością energii zużywanej w tym cza

sie. Szkoda tylko, że takie usprawnienia natrafiają na ba

rierę utrudniającą lub wręcz uniemożliwiającą techniczną rea

lizację pomysłów przez przemysł budujący aparaturę kraj ową. 

Jednym z ubocznych działań technologicznych przemysłu 

czekoladowego jest produkcja i sporządzanie napojów kakaowych, 

względnie proszków do ich sporządzania. W tej dziedzinie pro

dukcji żywności należy odnotować dwie publikacje, a to Kar-
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wowskiej i Chorążlla [ 11 ] oraz Borucha i Pierzgal.skiego ( 4]. 

Prace te referują nowy sposób wytwarzania kakao apotywczego 

/~Cllls'ka/ oraz badanie uwarunkowania sedymentacji napojów 

'kakaowych /Boruch/. 

Trudno przecenić publikacje popularyzujące nowoczesne 

i szczególnie efektywne metody technologiczne podnoszące o

gólny poziom prac inżynieryjno-technicznych przemysłu. Do 

prac takich należą: artykuły Swiechowskiego (27] oraz Boru

cha i Sikory [ 5 ] da;f ące przegląd najnowszych oaię;snitó w te

chnice i technologii produkcji czekolady na świecie. 

OCENA JAKOSCI 

Działania am.lityczne zmierzające do zarejestrowania 

aktualnego stanu procesów i produktów mają ogromny wpływ na 

cały stan przemysłu oraz poważnie sprzyjają podnoszeniu po

zi01Du jakości produktów cukierniczych. Na czoło takich dzia

łań wysuwają sit analityczne prace mikrobiologiczne, z któ

rych najwięcej publikacji jest w ośrodkach uczelnianych 

Szczecina i Łodzi. 

Niezwykle ważna jest charakterystyka zakażeń ziarna ka

kaowego i miazgi drobnoustroj•i, ponieważ przy obecnej ko

nieczności ze względu na ceny wykorzystywani.a nienajlep

szych gatunków ziania, niebezpieczeństwo wysoce szkodliwego 

skażenia jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza toksynami pleś

niOWJllli. Musi być zatem stosowana w tym zakresie częsta i 

bardzo surowa ocena. Problemom tym poświęcone ·111 prace zes

połów Warzechy [31, 32], Obennan [17] oraz Kosmali i Buchacz 

[14]. W pracach ~ych stwierdzono znaczne zanieczyszczenia su-

rówców i produktów czekoladowych drobnouatrojami lub ich me

tabolitami. Jale stwierdzono, mikrofio~ zakażająca surowce i 
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produkty cukiernicze była typową mikroflorą pomieszczeń pro-

. dukcyjeych oraz wrowc6w użytych w produkcji. Badan;~ wykaza

ły znaczne zanieczyszczenia mezofi~i bakteriami tlenowymi, 

na szczęście przy stosunkowo dobl')m poziomie wskatników sani

t~ch /coli, enterocoli/. Mikroflora grzybowa reprezentowa- · 

na była przez: Asper~illus, Penicillium i llucor-Rizizopua. 

W pracach zeapołu , Warzecey . podaje się ciekawe porówna

nie stopni zakażenia mikrobiologicznego importowanej z Brazy

lii miazgi k:a.kao"8 j · z miazgą produkowaną przez PPC "Gryf" w 

Szczecinie z ziama kakaowego pochodzenia brazylijskiego. Po

za pomiarami zaniecz1szczeń próbek miazgi określono wpływ 

tych ■każeń na stan zaniec~yazczeń produktów czekoladowych 

otrzymanych z tych maa. 

Stwierdzono, że importowana miazga kakaowa charakteryzo

wała sit nieco mniejszym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym 

od miazgi otrzymanej w kraju. Wś:rod zanieczyszczeń szczeg61-

nie bogata była mikroflora gnybowa, w sumie jednak nie prze

kraczająca 100 ~'FU/g. Pouie ■zające jest to, że nie stwierdzono 

wpływu zakał.eń pierwotnych miazgi na stan zanieczyszczeń pro

dukt6w czekoladowych, co świadczy o prawidłowości dokonywa

nych proceaów produkcyjJllch. 

Zesp6ł Szczecińskiej AR [ 34] badał również trwałość pro

dukt6w cukierniczych w okresie ich składowania. Stwierdzono, 

że zawartość mikroflory /gł6wnie drożdży/ w produktach cukier

niczych podczas składowania zwitksza się. Zmiany w czasie 5 

tygodni w t811lp. +1.a0c aą prawie nieuchwytne :natomiast w temp. 

podwyższonej do +25°c zarysowują się już zmiany organolepty

czne w produktach piankowych. 

Podobne badania mikrobiologiczne prowadzono :rownież w 

laboratorium badawczylt w Zabrzu [ 14, 19]. Obiektem badań były 

pr6bki ziarna kakaowego llliazgi i proszku kakaowego oraz pro-
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dukty czekoladowe pochodzące z kilku głównych zakładów cukie:r

niczych w kraj u. W toku badań stwierdzono, że poza skażeniem 

pierwotnym ziarna i miazgi aieszczącym ai.t w granicach nomy, 

surowce te i produkty ulegają skażeniom wtórnpi;. Pozi0111 tych 

skateń nie przedstawia jech:lak jak dotychczas żadnego niebez

pieczeństwa. 

W ramach problematyki poprawy jakości i przedłUŻenia 

trwałości pro~uktów cukierniczych prowadzone były liczne pra

ce w laboratorium badawczym w Zabrzu [13, 20]. Na przykład w 

ramach intensyfikacji eksportu dokonywano pogłtbionych analiz 

zmierzających do przedłUŻenia okresu trwałości i zabezpiecze

nia wyrobów żelowych na przechowywanie kilkullliesitczne galare

tek. Opracowano metodt chłodniczego składow&llia galaretek za

pewńiającą t~ość gwarancyjną przez 3 miesiące. Można do 

nich zaliczyć również badania mające na celu wyjaśnienie 

przyczJn powstawania p81feych wad tych produktów i opracowanie 

sposobów zapobieg&llia im. W ramach tej tematyki wykon.ano pra

ce pod kierunkiaa Borucha [ 15 ] określające przyczJny wycie

ków z korpusów cukierków likworowych podczas składowania. Po

dano tam również sposoby zapobiegania tym niekorzystnym zjawi

skom. 
Podo~ problem podjtto także w odniesieniu ·do próbek 

chałwy { 18 ]. W t~ przypadku opracowano sposoby zabezpiecza

nia chałwy przed wyciekami tłuszczu przez zastosowanie odpo

wiednich polew pokrywających. Przez zastosowanie polew trwa

łość chałwy podczas przechowywania wzrasta kilkakrotnie. 

OPR.A.CO# ANIA KEr ODYCZNE 

w prob1ematyce l:adawczej, a zwłaszcza w badaniach apli

kacyjnych, szczególną rolt zajmują prace mające na celu eta-
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łe doskonalenie i unowocześnianie metod analitycznych, niez

btdnych do dok.ładniejszej i bardziej obiektywnej oceny produ

któw cukierniczych. 

W omawi.11111111 okresie prace z tej dziedziny prowadzone 

były syatemat7cznie przez zeap6ł z laboratorium badawczego w 

Zabrzu (13]. Pewne elementy nowoafoi metodycznych znajdujemy 

w pracach Jankowskiego (10], llarcinka [16], Szeląg (23, 24). 

W całości metodyce oznaczania tłuszczu poświęcona jest praca 

Warzechy i Siwickiej {28] oraz zespołu Siwickiej i Zwierzykow

skiego (23, 25, 26]. Metodą mogącą służyć do zaawanaowani.a 

procesów technologiCZ1'.JiY'Ch np. do kontroli przebiegu procesu. 

konszowania masy czekoladowej jest nowo opracowana przez zes

pół Borucha metoda elektronicznego pomiaru. zawartości wody w 
masach czekoladowych ( 1 ]. Pomiar wg tej metody może być wyko

nywa.ny zar6WJ20 w warunkach stacjonarnych, jak też w sposób 

ciągły podczas przepływu masy. 

Ważną cechą masy czekoladowej jest jej gęstość. Swiad

czy ona bowisn o stopniu napowietrzania masy, a pośrednio o 

zaawansowaniu procesów dyfuzyjnych zachodzących w masie cze

koladowej podczas konszowania. Niestety pomiar gęstości masy 

czekoladowej jest bardzo poważnie utrudniony przez znaczną 

zmianę objętości masy czekoladowej /tłuszczu/ podczas zmiany 

temperatury jednoczesny ze zmianą stanu skupienia masy. Opra

cowanie właściwej dla masy czekoladowej metody oznaczania 

gęstości jest przedmiotem aktual~ch badań zespołu łódzkiego. 

Na zakończenie pragniemy podkreślić, że opracowanie ni

niejsze nie mogło niestety objąć bardzo ciekawych i niezwyk

le pożytecznych. badań wykonywanych w laboratori.Ulll przemysłu 

cukierniczego w Zabrzu oraz w wielu innych laboratoriach przy

zakładowych, a zwłaszcza przy PPC "Goplana", PPC "Bałtyk" i 

Im. 22 Lipca w Warszawie. Badania te są ważne i obszerne, 
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niestety ich wyniki nie są opublikowane, a zatem powszechnie 

niedostępne. 
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