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Streszczenie. Celem pracy było zweryfi kowanie możliwości zastosowania przyspieszo-
nych testów przechowalniczych do przewidywania trwałości suszonych produktów spo-
żywczych. Suszoną bazylię, burak i marchew przechowywano w trzech wartościach tem-
peratury: 25, 35 i 45°C. Czas przechowywania w temperaturze 35 i 45°C, odpowiadający 
przechowywaniu suszy w 25°C przez 12 tygodni, został wyliczony na podstawie literatu-
rowych wartości energii aktywacji degradacji barwników. Weryfi kację przeprowadzono, 
określając zmiany zawartości chlorofi li, betalain, karotenoidów oraz zmianę nasycenia 
barwy podczas przechowywania suszy. Stwierdzono, że przyspieszone testy przechowal-
nicze można zastosować do przewidywania trwałości na podstawie zawartości barwników 
w przypadku suszu buraka i marchwi. Nie stwierdzono takiej możliwości w przypadku ana-
lizy zawartości chlorofi li w suszonej bazylii. Analiza zmiany nasycenia barwy umożliwia 
określenie trwałości bazylii, buraka i marchwi.

Słowa kluczowe: barwniki, przechowywanie, degradacja, przyspieszone testy przechowal-
nicze, ASLT, susz buraka, marchwi i bazylii

WSTĘP

Zazwyczaj bezpośrednio po zbiorze surowców rolno-spożywczych i ich przerobie 
zaczyna się proces deterioracji, który negatywnie wpływa na właściwości sensorycz-
ne produktu. Procesy utraty jakości żywności nie mogą być całkowicie zatrzymane, 
ale możliwe jest zwolnienie szybkości tych procesów przez odpowiednie zapakowanie 
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produktu oraz dostosowanie warunków przechowywania i dystrybucji [Singh i An-
derson 2004]. Przekroczenie terminu przydatności do spożycia przejawia się na ogół 
pogorszeniem właściwości sensorycznych, na przykład powstaniem nieprzyjemnego 
zapachu lub kwaśnego smaku pod wpływem bakterii gnilnych. Często zdarza się, że 
produkt nadal jest bezpieczny, gdyż nie rozwijają się w nim drobnoustroje, ale zmia-
na barwy czyni go nieakceptowanym. Powodem zmian w trakcie przechowywania są 
zachodzące w produktach przemiany mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne i bioche-
miczne [Zin i in. 2008].

Producenci żywności, mając obowiązek podawania terminu przydatności do spożycia 
produktów spożywczych na ich opakowaniach, zainteresowani są wykorzystaniem me-
tod przyspieszonego wyznaczania ich trwałości. Alternatywą dla klasycznych testów są 
przyspieszone testy przechowalnicze ASLT (accelerated shelf-life tests), które na podsta-
wie danych dotyczących warunków przechowywania umożliwiają określenie trwałości 
produktu w znacznie krótszym czasie niż rzeczywisty czas jego przechowywania. Sposób 
opierający się na zastosowaniu modelu kinetycznego reakcji chemicznych, obejmującego 
wszystkie czynniki, które mogą wpływać na ich szybkość, jest najczęściej wykorzysty-
waną metodą przyspieszonych testów przechowalniczych. Aby przewidzieć okres przy-
datności w warunkach rzeczywistych, model powinien uwzględniać tylko te czynniki, 
które zmieniają się w czasie przechowywania, na przykład temperaturę, wilgotność, na-
tężenie światła i skład produktu [Singh i Anderson 2004].

Najczęstszym sposobem przyspieszania reakcji jest umieszczenie produktu w stałej, 
podwyższonej temperaturze. W celu oszacowania wpływu temperatury na szybkość re-
akcji wyznacza się energię aktywacji takiej przemiany, bazując najczęściej na równa-
niu Arrheniusa [Taoukis i Giannakourou 2000]. Alternatywą dla tego modelu jest opis 
zależności szybkości reakcji od temperatury, wykorzystujący pojęcie temperaturowego 
współczynnika szybkości reakcji (Q10), który jest postacią wtórną równania van Hoffa. 
Współczynnik Q10 opisuje skrócenie czasu przydatności do spożycia produktów, które 
były przechowywane w temperaturze o 10°C wyższej niż optymalna. Testy ASLT stają 
się więc możliwymi metodami przewidującymi termin przydatności w różnych gałęziach 
przemysłu spożywczego.

Celem pracy było zweryfikowanie przydatności przyspieszonych testów przecho-
walniczych do przewidywania trwałości wybranych suszonych produktów na podstawie 
dostępnych w literaturze wartości energii aktywacji degradacji obecnych w nich barw-
ników. 

MATERIAŁY I METODY

Badane produkty pochodziły z rynku detalicznego: bazylia firmy Kamis S.A., 
marchew i buraki firmy SYS z Zielonego Podkarpacia. Do czasu eksperymentu prze-
chowywano je w temperaturze pokojowej, w suchym i zaciemnionym miejscu. Susze 
zapakowano w torebki z tworzywa sztucznego (BOPA/PE), zgrzewając je za pomocą 
pakowaczki próżniowej firmy TEPRO i usuwając 70% powietrza. Zapakowane susze 
przechowywano w temperaturze 25, 35 i 45°C w czasie wyliczonym na podstawie zależ-
ności podanych dalej.
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Weryfikację ASLT przeprowadzono poprzez porównanie zawartości barwników 
w czasie wyliczonym na podstawie przyspieszonych testów przechowalniczych z zawar-
tością barwników w czasie rzeczywistym, w temperaturze 25°C. W tym celu wyznaczono 
czas przechowywania suszy w podwyższonej temperaturze 35 i 45°C. Opierając się na 
danych literaturowych, przyjęto wartości energii aktywacji degradacji barwników, wy-
noszące: 52,8 kJ·mol–1 w przypadku chlorofili [von Elbe i Schwartz 1996], 17,2 kJ·mol–1 
w przypadku karotenoidów [Nowacka i in. 2011] oraz 50 kJ·mol–1 w przypadku betalain 
[Heldman 2011]. Następnie obliczono temperaturowy współczynnik szybkości reakcji 
(Q10) zgodnie ze wzorem:
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gdzie: Ea – energia aktywacji degradacji badanych barwników [J·mol–1],
 R – stała gazowa 8,31 J·mol–1·K–1,
 T – temperatura odniesienia 298 K,
 T + 10 – temperatura podwyższona o 10°C.

Na podstawie wartości temperaturowego współczynnika szybkości reakcji (Q10) ob-
liczano czas przechowywania (τ2) w temperaturze 35 i 45°C, odpowiadający przechowy-
waniu suszy w 25°C przez 12 tygodni (tab. 1), według wzoru: 
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gdzie: τ1 – czas przechowywania suszy w temperaturze 25°C (84 dni),
 ΔT – przyrost temperatury [K].

Tabela 1. Czas przechowywania suszy w temperaturze 35 i 45°C, odpowiadający 12 tygodniom 
przechowywania w temperaturze 25°C [dni]

Table 1. Storage time of dried vegetables at temperature of 35 and 45°C, corresponding to storage 
for 12 weeks at temperature of 25°C [days]

Barwniki
Pigments

Temperatura – Temperature
25°C 35°C 45°C

Chlorofi le – Chlorophylls 84 42 22
Betalainy – Betalains 84 44 24
Karotenoidy – Carotenoids 84 67 54

Zawartość suchej substancji oznaczano zgodnie z normami: PN-ISO 930:1999 (bazy-
lia) oraz PN-ISO 1026:2000 (marchew i burak).

Analizę zawartości chlorofilu a i b w suszonej bazylii oznaczono metodą według 
Lichtenthalera i Buschmanna [2005]. Zasada pomiaru polegała na ekstrakcji barwników 
chlorofilowych za pomocą 80-procentowego roztworu acetonu oraz spektrofotometrycz-
nym pomiarze absorbancji przy długościach fali 646 i 663 nm. Całkowitą zawartość chlo-
rofilu wyznaczono jako sumę chlorofilu a i b.
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Zawartość karotenoidów w suszonej marchwi oznaczono zgodnie z PN-A-75101-
12:1990. Zasada oznaczenia polegała na ekstrahowaniu barwników z próbki za pomocą 
eteru naftowego oraz spektrofotometrycznym pomiarze absorbancji przy długości fali 
450 nm.

Zawartość betalain w suszonym buraku oznaczono metodą chemiczną według Nill-
sona [1970], polegającą na ekstrahowaniu barwników za pomocą buforu fosforanowego 
o pH 6,5 oraz spektrofotometrycznym pomiarze absorbancji przy długościach fali 538 
i 600 nm.

Pomiaru barwy suszu dokonano metodą odbiciową za pomocą chromametru Minolta 
CR-300. Kawałki suszu układano w przystawce zapewniającej zachowanie powtarzalnej 
grubości warstwy pomiarowej i ograniczającej wpływ oświetlenia na wynik pomiaru. 
Następnie wykonywano serię pomiarów w systemie CIE L*a*b*, powtarzając czynność 
10-krotnie.

Nasycenie barwy (C) obliczano ze wzoru:

2 2( *) ( *)C a b

Wyniki opracowano statystycznie, stosując jednoczynnikową analizę wariancji przy 
użyciu programu Statgraphics oraz procedury Tukeya HSD (α = 0,05). Do określania jed-
norodności wariancji zastosowano test Levena. W przypadku niejednorodności wariancji 
lub rozkładu odmiennego od normalnego podziału na grupy jednorodne dokonywano za 
pomocą testu porównań wielokrotnych w grupach (test Kruskala-Wallisa). Analizę prze-
prowadzono w programie Statistica 10 (α = 0,05).

WYNIKI I DYSKUSJA

Podczas przechowywania dochodzi do licznych zmian w produktach żywnościowych. 
W przypadku suszu wśród najczęstszych przemian wymienia się utratę wartości odżyw-
czej, witamin i barwników. Z kolei najczęstsze zmiany barwy produktów spożywczych 
w podwyższonej temperaturze to blaknięcie lub brązowienie. W tabeli 2 przedstawiono 
zawartość badanych barwników w trakcie przyspieszonych testów przechowalniczych.

Całkowita zawartość chlorofili w suszonej bazylii przed przechowywaniem wynosiła 
2,45 ±0,13 mg·(g s.s.)–1. Według Śledź i Witrowej-Rajchert [2012a] suszona mikrofalowo-
-konwekcyjnie bazylia zawierała 17,9 mg·(g s.s.)–1 chlorofilu ogółem. Różnice te, w po-
równaniu z danymi literaturowymi, mogą wynikać z odmiennych parametrów procesów 
przetwórczych lub różnic odmianowych. Podkreślić tu należy fakt, że badane w niniejszej 
pracy susze były uzyskane w warunkach przemysłowych, gdzie często stosuje się wysoką 
temperaturę suszenia, co prawdopodobnie wpłynęło na wysoką degradację barwników.

W trakcie przechowywania suszonej bazylii zaobserwowano najmniejszą zawartość 
chlorofilu w materiale po 12 tygodniach przechowywania w temperaturze 25°C, którego 
zawartość końcowa wynosiła 1,05 ±0,56 mg·(g s.s.)–1, co stanowiło 43% wartości przed 
przechowywaniem (tab. 2). Śledź i Witrowa-Rajchert [2012b] odnotowały jedynie 3-pro-
centowy spadek początkowej zawartości chlorofilu w trakcie 3-miesięcznego przecho-
wywania w temperaturze 25°C suszonych mikrofalowo-konwekcyjnie liści pietruszki. 
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Tabela 2. Zawartość barwników w suszach po przechowywaniu w różnej temperaturze
Table 2. The pigments content in dried products after storage at different temperature

Barwniki
Pigments

Temperatura – Temperature
25°C 35°C 45°C

Chlorofi le [mg·(g s.s.)–1]
Chlorophylls [mg·g d.m.–1]

1,05 ±0,56 
(a)

2,16 ±0,18 
(b)

1,93 ±0,12
(b)

Betalainy [mg·(100 g s.s.)–1]
Betalains [mg·(100 g d.m.)–1]

321,07 ±36,53
(ab)

340,15 ±20,17
(b)

295,98 ±8,08
(a)

Karotenoidy [mg·(100 g s.s.)–1]
Carotenoids [mg·(100 g d.m.)–1]

82,39 ±21,65
(a)

86,94 ±4,76
(a)

95,42 ±3,61
(a)

Objaśnienia: a, b – wartości oznaczone tą samą literą wskazują przynależność do grupy homogenicznej, nie-
różniącej się statystycznie.
Analiza w przypadku zawartości chlorofi li i betalain wykonana metodą ANOVA, test Tukeya, α = 0,05. W przy-
padku karotenoidów zastosowano test Kruskala-Wallisa, α = 0,05.
Explanations: a, b – the same letters mean attachment to homogeneous groups, not differing in statistical ap-
proach.
In the case of chlorophyll and betalains the analysis was done by ANOVA, Tukey’s test, α = 0.05, while in the 
case of carotenoids content the Kruskal-Wallis’s test was used, α = 0.05.

Jednak autorzy wskazują, że liście pietruszki w większym stopniu zachowują barwniki 
chlorofilowe, również w trakcie suszenia, w porównaniu z bazylią [Śledź i Witrowa-
Rajchert 2012a]. Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, że zawartość chlorofili 
w bazylii przechowywanej w 25°C była istotnie różna od wartości uzyskanej w wyż-
szej temperaturze. Przechowywanie w temperaturze 35 i 45°C spowodowało nieznaczne 
zmniejszenie zawartości chlorofili ogółem, o 11,8 i 21,2% w bazylii przechowywanej 
w temperaturze odpowiednio 35 i 45°C, w stosunku do wartości przed przechowywa-
niem. Analiza nie wykazała istotnych różnic między zawartością barwników w materia-
le przechowywanym w podwyższonej temperaturze (35 i 45°C). Istotnie zróżnicowana 
zawartość chlorofili w bazylii przechowywanej w wyższej temperaturze, w porównaniu 
z wartością zanotowaną w materiale przechowywanym w 25°C, świadczy o tym, że ko-
rzystając z podanej w literaturze energii aktywacji, nie można zastosować przyspieszo-
nych testów przechowalniczych do przewidywania trwałości suszonej bazylii.

Główną grupą barwników, znajdującą się w korzeniu buraka, są betalainy. Ich przedsta-
wicielem jest betanina, która jest barwnikiem mało odpornym na ogrzewanie, zwłaszcza 
w środowisku kwaśnym. Szybkość reakcji degradacji betalain wzrasta wraz ze wzrostem 
temperatury, co potwierdzają badania Reshmi i innych [2012]. Reakcja jest odwracalna 
− po ochłodzeniu roztworu następuje częściowa regeneracja barwy. Degradację betaniny 
w czasie składowania i ogrzewania produktów przyspiesza także obecność oksydazy oraz 
jonów miedzi i żelaza [Wilska-Jeszka 2002].

Całkowita zawartość związków barwnych wywołujących wrażenie barwy czerwonej 
w buraku przed przechowywaniem wynosiła 319,00 ±1,05 mg·(100 g s.s.)–1. Zawartość 
betalain była mniejsza od wartości otrzymanej przez Nowak i Syta [2009], wynoszącej 
w plastrach buraka suszonego konwekcyjnie 488,2 ±1,6 mg·(100 g s.s.)–1. Rozbieżności 
te mogą wynikać z wykorzystania różnych odmian buraka ćwikłowego, różnego przygo-
towania surowca do suszenia oraz warunków przechowywania suszu. Po przechowywa-
niu największą degradację betalain zanotowano w temperaturze 45°C, w której końcowa 
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zawartość barwników w materiale wynosiła 295,98 ±8,08 mg·(100 g s.s.)–1 (tab. 2). Na-
tomiast przechowywanie w temperaturze 35°C spowodowało zmniejszenie zawartości 
barwników do wartości 340,15 ±20,17 mg·(100 g s.s.)–1. Jednoczynnikowa analiza wa-
riancji nie wykazała statystycznych różnic między standardową temperaturą przechowy-
wania (25°C), w której zawartość barwników wynosiła 321,07 ±36,50 mg·(100 g s.s.)–1, 
a zawartością barwników w materiale przechowywanym w podwyższonej temperaturze 
(35 i 45°C). Jednakże zauważalne były różnice zawartości betalain między suszami prze-
chowywanymi w temperaturze podwyższonej, co potwierdza małą odporność betalain na 
działanie wysokiej temperatury. Należy również zaznaczyć, że energia aktywacji, przy-
jęta do wyznaczenia czasu przechowywania, pochodziła z szerokiego zakresu wartości. 
Brak dokładniejszych danych literaturowych mógł być przyczyną zanotowanych różnic.

Degradacja barwników karotenoidowych w czasie przechowywania i przetwarzania 
produktów żywnościowych może mieć różny przebieg w zależności od składu produktu 
i stosowanych parametrów suszenia i warunków przechowywania. Pomimo degradacji 
barwniki karotenoidowe są uważane za relatywnie trwałe, gdyż we właściwie przetwa-
rzanych i przechowywanych produktach żywnościowych zachodzą niewielkie zmiany 
ich zawartości. Największe straty tych barwników obserwuje się w czasie przechowywa-
nia suszonych warzyw, nawet jeżeli są przechowywane w atmosferze gazu obojętnego 
[Wilska-Jeszka 2002]. Według Nowackiej i innych [2011] proces degradacji karoteno-
idów w suszonej marchwi zachodzi najwolniej w temperaturze 4°C, więc jest to najbar-
dziej korzystna temperatura przechowywania suszy ze względu na stabilność składników 
termolabilnych.

Początkowa zawartość karotenoidów w suszu marchwi wynosiła 84,89 ±6,74 g·(100 g 
s.s.)–1 i była mniejsza od danych dostępnych w literaturze. Według Nowackiej i innych 
[2011] zawartość karotenoidów w suszu marchwi wynosiła 220 mg·(100 g s.s.)–1. Róż-
nica ta może wynikać z faktu, że susze z obecnych badań pochodziły z rynku detalicz-
nego. Produkowane na skalę przemysłową mogą być gorszej jakości, co spowodowa-
ne może być zarówno zbyt długim czasem suszenia lub zbyt wysoką temperaturą, jak 
i obecnością zanieczyszczeń oraz wcześniejszym przechowywaniem. Po określonym 
czasie przechowywania suszu marchwi w podwyższonej temperaturze 35 i 45°C zawar-
tość karotenoidów wyniosła odpowiednio 86,90 ±4,76 i 95,40 ±3,60 mg·(100 g s.s.)–1 
(tab. 2). W temperaturze 25°C nastąpiła niewielka degradacja barwników, a końcowa 
ich zawartość wynosiła 82,39 ±21,65 (100 g s.s.)–1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 
nie wykazała różnic w zawartości karotenoidów w różnej temperaturze, co wskazuje na 
możliwość wykorzystania przyspieszonych testów przechowalniczych do przewidywa-
nia degradacji tych barwników. Z kolei Nowacka i inni [2011], badając wpływ tempera-
tury na zawartość karotenoidów w suszonej konwekcyjnie marchwi, podali, że zawartość 
tych barwników, po 12-tygodniowym przechowywaniu w temperaturze 25°C, wynosiła 
około 135 mg·(100 g s.s.)–1. Natomiast po około 10 tygodniach w temperaturze 40°C (co 
odpowiadało czasowi przechowywania w 45°C, wyliczonemu w niniejszych badaniach) 
zawartość karotenoidów wynosiła około 110 mg·(100 g s.s.)–1, co wskazywało na 50-pro-
centową degradację początkowej zawartości tych barwników. Takie zróżnicowanie otrzy-
manych wyników mogło wynikać z innego sposobu przygotowania materiału do badań.

Współrzędne a* i b* pozwalają na określenie nasycenia barwy, czyli udziału bez-
barwności (achromatyczności) w danej barwie. Wartości nasycenia w przypadku 
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 suszonej  bazylii przechowywanej w temperaturze 25, 35 i 45°C wyniosły odpowied-
nio 11,67 ±0,59, 10,70 ±0,63 i 11,85 ±0,51 (rys. 1). Podobne wartości nasycenia su-
szy bazylii otrzymały również Śledź i Witrowa-Rajchert [2012a] oraz Witrowa-Raj-
chert i inni [2009]. W prezentowanych badaniach nie zaobserwowano istotnych różnic 
w wartościach nasycenia między suszonymi ziołami przechowywanymi w temperatu-
rze 25 i 45°C.

Wartości nasycenia barwy suszu buraka przechowywanego w różnej temperaturze 
nie różniły się istotnie statystycznie, co potwierdza możliwość wykorzystania nasycenia 
barwy jako czynnika, na podstawie którego można ocenić trwałość produktu w przy-
spieszonych testach przechowalniczych. Wartości nasycenia wynosiły od 4,64 (25°C) do 
4,93 (35°C). Figiel [2010] przy suszeniu metodą konwekcyjną tego surowca otrzymał 
wartości współczynników a* i b* odpowiednio na poziomie 34,68 ±0,73 i 9,32 ±0,23, 
co wskazuje na wartość nasycenia na poziomie blisko 36. Rozbieżności mogą wynikać 
z bardzo dużego skurczu materiału wykorzystywanego w niniejszych badaniach, który 
uniemożliwił wykonanie precyzyjnego pomiaru barwy powierzchni suszu, lub też z róż-
norodności odmianowej.
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Rys. 1. Nasycenie barwy suszu buraka, marchwi i bazylii przechowywanych w różnej temperatu-
rze (a, b – jednakowe litery oznaczają grupy homogeniczne, nieróżniące się statystycznie; 
w przypadku buraka i bazylii analiza wykonana została metodą ANOVA, test Tukeya, 
α = 0,05, natomiast w przypadku marchwi wykorzystano test Kruskalla-Wallisa, α = 0,05)

Fig. 1. Chroma value of dried beetroot, carrot and basil after storage in different temperatures 
(a, b – the same letters mean homogeneous groups, not differing in a statistical approach; 
in the case of root and basil the analysis was done by ANOVA, Tukey’s test, α = 0.05, 
while in the case of carrot the Kruskall-Wallis’s test was used, α = 0.05)

W przypadku marchwi najmniejszą wartość nasycenia zanotowano w temperaturze 
45°C, (19,77 ±1,45), a największą – w temperaturze 35°C (22,87 ±2,77), jednak w żad-
nym przypadku nie były one statystycznie różne od wartości w 25°C (21,11 ±1,72) (rys. 
1). Podobne wartości otrzymali również Lin i inni [1998] oraz Baysal i inni [2003], któ-
rzy suszyli marchew metodą konwekcyjną. Autorzy ci podają wartości współczynników 
a i b odpowiednio 23 i 1,5, z czego wynika wartość nasycenia na poziomie 23.



58                                                              E. Tryzno, M. Śledź, M. Hankus, K. Królikowski, D. Witrowa-Rajchert

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

WNIOSKI

1. Przyspieszone testy przechowalnicze można zastosować do przewidywania trwa-
łości na podstawie zawartości barwników w suszu buraka i marchwi. Nie stwierdzono 
takiej możliwości w przypadku analizy zawartości chlorofili w suszonej bazylii na pod-
stawie przyjętych wartości energii aktywacji.

2. Analizę zmian nasycenia barwy można wykorzystać do przewidywania trwałości 
suszu bazylii, marchwi i buraka.

3. Abt określić odpowiedni czas przechowywania w testach ASLT na podstawie war-
tości literaturowych energii aktywacji, należy go weryfikować za pomocą oceny zmian 
zawartości związków odpowiedzialnych za powstawanie określonej barwy oraz należy 
oceniać jej zmiany i ewentualną zmianę nasycenia.
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THE APPLICATION OF ACCELERATED SHELF-LIFE TESTS TO ASSESSMENT 
OF STORAGE LIFE OF DRIED BEETROOT, CARROT AND BASIL

Summary. The aim of this study was to verify time of storage, calculated on the basis of 
the energy activation of the pigments degradation, available in the scientifi c literature, to 
predict the storage life of dried products Dried basil, beetroot and carrot were storage at 
three levels of the temperature: 25, 35 and 45°C. The storage time at temperatures of 35 and 
45°C, corresponding to the storage of dried products at 25°C for 12 weeks, was calculated 
based on the literature values of the energy activation of the pigments degradation. The ver-
ifi cation was carried out by determining changes in the content of chlorophylls, betalains, 
carotenoids, and the chroma colour changes during storage of dried products. It turned out 
that the accelerated storage tests can be used for shelf-life prediction based on the content 
of pigments in the dried beetroot and carrot, while in the case of changes of chlorophyll 
content in the dried basil the accelerated tests could not be used. Analysis of changes of 
chroma value allowed to determine the shelf-life of basil, beetroot and carrot.

Key words: colorants, storage, degradation, accelerated shelf-life tests, ASLT, dried 
 beetroot, carrot and basil
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