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Badano skład chemiczny i wartość odżywczą wybranych gatunków alg mor-
skich. Oznaczono zawartość wilgoci, popiołu całkowitego, azotu białkowego 
i wybranych składników mineralnych.
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Algi morskie stanowią wartościowy surowiec, bogaty w składniki odżywcze po-
trzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Zawierają białka, 
lipidy, węglowodany, błonnik pokarmowy, witaminy oraz makro- i mikroelementy 
(1, 2). Są zdolne do podwajania swojej masy, dzięki czemu mogą w przyszłości 
stać się pożywieniem całego globu. Posiadają również wielokierunkowe działa-
nie lecznicze. Izolowane z nich związki biologicznie czynne wykazują aktywność 
przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczą, przeciwwirusową, przeciwnowotworową 
oraz hipocholesterolemiczną i antykoagulacyjną (3, 4, 5, 6). Właściwości te niejed-
nokrotnie wykorzystywane są przy tworzeniu nowych środków leczniczych. 

Algi najbardziej cenione są w krajach Azji Wschodniej. Ich oryginalny smak 
i aromat znane są tam już od dawna, stanowią jeden z najważniejszych składni-
ków narodowego menu. Po algi coraz częściej sięgają także mieszkańcy Europy 
i Ameryki Północnej, stosując je głównie, jako dodatek do sałatek, sosów, serów lub 
lodów (7). 

Obecnie z glonów morskich wytwarza się takie produkty spożywcze, jak nori, 
hijiki, arame, kombu, kelp, wakame, dulse oraz kanten .

Nori to nazwa japońska rodzaju szkarłatnica – Porphyra z gromady krasnoro-
stów (Rhodophyta). Bogata w białko (od 25 do 50% s.m.) zawierające niezbędne 
aminokwasy – głównie kwasu glutaminowego oraz asparaginowego, odpowiedzial-
nych za jej charakterystyczny smak. Ponadto, jest źródłem błonnika, witamin A, B1, 
PP i C oraz mikro i makroelementów. Stanowi integralną część diety mieszkańców 
Azji Wschodniej, chętnie spożywana jest także przez inne narody ze względu na 
wyczuwalny aromat. W postaci suszonych arkuszy służy jako składnik zup, sosów, 
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deserów oraz rozmaitych dań z ryżem, między innymi popularnego w Europie sushi 
(7, 8). 

Według japońskich standardów wyróżniono kilka klas nori: A – gold, B – silver, 
C – blue i D – green. Gold oraz silver stanowią podstawowe składniki drogich ja-
pońskich dań, pozostałe używane są do przygotowywania przekąsek lub jako przy-
prawy (9). 

Hijiki to japońskie określenie gatunku Hizikiafusiforme, należącego do gromady 
brunatnic (Phaeophyta) (10).

Zawiera duże ilości mikro- oraz makroelementów. Ponadto, jest cennym źródłem 
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych – głównie kwasu eikozapentae-
nowego (11). Hijiki może stanowić uzupełnienie diety dla osób cierpiących na osteo-
porozę, hipercholesterolemię lub cukrzycę (10). Jej silny aromat znakomicie podkre-
śla smak warzyw takich, jak marchew, cebula, dynia lub rzodkiewka. Ponadto, jest 
ona nieodzownym składnikiem potraw z ryżem, jęczmieniem oraz tofu (12). 

MATERIAŁ I METODY

 Materiałem badanym były algi morskie Nori Gold, Nori Silver, Nori Blue, Nori 
Green oraz Hijiki, zakupione w sklepie Kuchnie Świata.

Zakres badań analitycznych obejmował oznaczenie:
–  zawartości wilgoci, suchej masy i popiołu za pomocą metod stosowanych w ana-

lizie żywności (13, 14);
– azotu ogólnego metodą Kjeldahla (13);
–  wybranych metali: cynku, magnezu, wapnia, miedzi, żelaza i kadmu techniką 

ASA po mineralizacji;
– poziom fosforu metodą Scheelego (13).

Dokładność stosowanych metod analitycznych sprawdzono na podstawie anali-
zy certyfi kowanego materiału fi rmy LGC Standards Sp. z.o.o. NSCSZC73014 Tea. 
Wyniki materiału referencyjnego zamieszczono w tab. I.

Ta b e l a  I. Wyniki analizy materiału referencyjnego 1-ZC73014Tea

Ta b l e  I. Results of certified reference material 1-ZC73014 Tea

Pierwia-
stek

 Deklarowane stężenie 
(μg/g)

Uzyskane stężenie
(μg/g)

Odzysk
(%)

x– ± SD

Cu 18,6 ± 0,700 17,3 ± 0,980 93,1 ± 6,38

Zn 51 ± 2,000 46,6 ± 0,500 91,3 ± 1,31

Fe 242,0 ± 18,00 221,9 ± 10,11 91,7 ± 1,63

Ca 3260,0 ± 0,008 2647,0 ± 2,000 81,2 ± 1,32

Mg 1860,0 ± 0,018 1807,9 ± 9,670 97,2 ± 4,62

P 4500,0 ± 0,030 4486,5 ± 5,430 99,7 ± 1,56

Cd 0,062 ± 0,010 0,057 ± 0,090 91,9 ± 1,31
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Algi zawierają dużą ilość białka (7,0–47,0 g/100 g s.m.) zawierającego wiele cen-
nych aminokwasów zarówno egzo- jak i endogennych. Są to głównie kwas aspara-
ginowy, glutaminowy, alanina, arginina, glicyna, lizyna i seryna.

Najwyższy poziom azotu ogólnego oznaczono w algach Nori Gold 6,45 ± 0,11 
i Nori Blue 6,48 ± 0,26 g/100 g s.m. Najmniejszą ilość stwierdzono w gatunku Hijiki 
1,73 ± 0,017 g/100 g s.m. (tab. II).

Ta b e l a  II. Zawartość azotu białkowego, wilgoci i popiołu (g/100 g s.m.)

Ta b l e  II. Content of protein nitroso (g/100 g s.m.)

Badana alga morska Zawartość azotu
ogólnego Zawartość wilgoci Zawartość popiołu

całkowitego

Nori gold 6,45 ± 0,11  3,61 ± 0,19  9,28 ± 0,067

Nori silver 3,64 ± 0,05  3,69 ± 0,12 10,02 ± 0,170

Nori blue 6,48 ± 0,26  2,65 ± 0,07 11,88 ± 0,170

Nori green 4,28 ± 0,08  4,04 ± 0,11  7,31 ± 0,070

Hijiki  1,73 ± 0,017 11,28 ± 0,14 15,35 ± 0,250

Zawartość składników mineralnych w algach morskich jest znacznie wyższa w po-
równaniu do roślin lądowych. Spośród mikroelementów z plech glonów pozyskuje 
się przede wszystkich jod, żelazo, cynk, miedź, natomiast główne makroelementy 
to wapń, magnez, fosfor, potas i sód. Koncentracja składników mineralnych ulega 
zmianie w ciągu życia glonów, jakkolwiek wykazano, iż dotyczy to mikroelemen-
tów, zawartość makroelementów utrzymuje się na stałym poziomie. Stężenie pier-
wiastków w plechach alg morskich jest proporcjonalne do ich stężenia w oceanie. 

 W badanych algach oznaczono zawartość popiołu całkowitego (tab. II). Najwięk-
szą ilość oznaczono w algach Hijiki 15,35 ± 0,25 g/100 g s.m., najmniejszą posiadał 
gatunek Nori Green 7,31 ± 0,07 g/100 g s.m. Oznaczono również poziom niektórych 
składników mineralnych (tab. III ).

Ta b e l a  III. Zawartość wybranych pierwiastków w badanych algach morskich (mg/100 g s.m.)

Ta b l e  III. Elements content in the tested algae (mg/100 g s.m.)

Badana alga 
morska Cu Fe Cd Zn Ca Mg P

Nori Gold 0,82
± 0,005

289,69
± 8,48

0,70
± 0,013

3,78
± 0,14

166,03
± 4,03

126,12
± 3,12

807,42
± 13,01

Nori Silver 1,32
± 0,015

219,83
± 4,49

0,41
± 0,003

2,77
± 0,56

129,68
± 3,11

135,06
± 1,80

706,37
± 8,55

Nori Blue 1,23
± 0,06

293,68
± 0,53

0,43
± 0,007

3,34
± 0,03

153,11
± 1,20

139,82
± 2,35

905,54
± 3,49

Nori Green 1,11
± 0,08

214,21
± 3,12

0,26
± 0,018

2,67
± 0,10

162,73
± 2,92

127,21
± 1,75

484,71
± 20,05

Hijiki 1,22
± 0,03

572,84
± 7,15

0,15
± 0,004

3,53
± 0,23

214,45
± 12,02

150,67
± 3,50

165,95
± 2,40



Nr 1 69Składniki odżywcze alg morskich

Zawartość miedzi w algach Nori Blue, Nori Green i Hijiki była porównywalna 
i wynosiła od 1,11 do 1,23 ± 0,06 mg/100 g s.m. Największą ilość miedzi oznaczono 
w gatunku Nori Silver – 1,32 ± 0,015 mg/100 g s.m.

Największą ilość cynku oznaczono w gatunku Nori Gold – 3,78 ± 0,14 mg/100 g 
s.m., najmniej cynku posiadały algi Nori Silver 2,77 i Nori Green 2,67 mg/100 g s.m.

Największym poziomem żelaza odznaczał się gatunek Hijiki – 572,84 najmniej-
szym Nori Silver 219,83 i Nori Green 214,21 mg/100 g s.m. 

Najwyższy poziom wapnia oznaczono w algach Hijiki – 214,45, najniższy w Nori 
Silver 129,68 mg/100 g s.m.

Najwyższą zawartość magnezu oznaczono w algach Hijiki 150,67, a najniższą 
Nori Gold 126,12 i Nori Green 127,21 mg/100 g s.m. 

Na podstawie oznaczonego składu mineralnego badanych alg morskich i za-
lecanego dziennego zapotrzebowania na składniki mineralne dla osoby dorosłej 
oszacowano stopień pobrania pierwiastków z 10 g porcji suszonych alg morskich
(tab. IV). 

Ta b e l a  IV. Ocena realizacji zalecanej dziennej normy pobrania na składniki mineralne dla osoby dorosłej (%)

Ta b l e  IV. Assessment of mineral elements intake vs the RDA proposed for adult (%)

Pierwiastek
Zalecane dzienne 

pobranie mg/osobę 
dorosłą/dzień

Zawartość w algach 
mg/10 g s.m.

Realizacja zalecanego 
dziennego pobrania 

(%)

Nori Gold

Cu 2,00 – 2,50  0,082 3,28 – 4,10

Zn 13 – 16  0,38 2,37 – 2,92

Fe 15 – 18 28,97 161 – 193

Ca  800 – 1200 16,60 1,38 – 2,07

Mg 280 – 350 12,61 3,60 – 4,50

P 700 – 800 80,74 10,09 – 11,53

Nori Silver

Cu 2,00 – 2,50  0,13 5,2 – 6,5

Zn 13 – 16  0,28 1,75 – 2,15

Fe 15 – 18 21,98 122 – 146

Ca  800 – 1200 12,97 1,08 – 1,62

Mg 280 – 350 13,51 3,86 – 4,82

P 700 – 800 70,64  8,83 – 10,09

Nori Blue

Cu 2,00 – 2,50  0,12 4,8 – 6,0

Zn 13 – 16  0,33 2,06 – 2,54

Fe 15 – 18 29,37 163 – 195

Ca  800 – 1200 15,31 1,27 – 1,91

Mg 280 – 350 13,98 1,75 – 4,99

P 700 – 800 90,55 11,32 – 12,94
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Pierwiastek
Zalecane dzienne 

pobranie mg/osobę 
dorosłą/dzień

Zawartość w algach 
mg/10 g s.m.

Realizacja zalecanego 
dziennego pobrania 

(%)

Nori Green

Cu 2,00 – 2,50  0,11 4,4 – 5,5

Zn 13 – 16  0,27 1,69 – 2,08

Fe 15 – 18 21,42 119 – 143

Ca  800 – 1200 16,27 1,36 – 2,03

Mg 280 – 350 12,72 3,63 – 4,54

P 700 – 800 48,47 6,06 – 6,92

Hijiki

Cu 2,00 – 2,50  0,12 4,80 – 6,00

Zn 13 – 16  0,35 2,19 – 2,69

Fe 15 – 18 57,28 318 – 382

Ca  800 – 1200 21,44 1,79 – 2,68

Mg 280 – 350 15,07 4,31 – 5,38

P 700 – 800 16,59 2,07 – 2,37

W badanych glonach trzeba zwrócić uwagę na wysoki poziom żelaza (realizacja 
dziennego zapotrzebowania wynosiła ponad 300% w przypadku Hijiki oraz ponad 
100% w przypadku gatunków Nori), fosforu (6,06–12,94% dziennego zapotrzebo-
wania dla alg Nori), miedzi (3,28–6,50% dziennego zapotrzebowania dla badanych 
alg) oraz cynku (1,69–2,92% dziennego zapotrzebowania dla badanych alg).

Glony są również bioindykatorami skażenia środowiska, m.in. kadmem. Wyni-
ki badań monitoringowych prowadzonych w Polsce, jak i innych krajach Unii Eu-
ropejskiej wykazują najwyższe zanieczyszczenie kadmem glonów morskich, ryb 
i owoców morza. Narażenie tygodniowe w państwach UE wynosi 1,9–3,0 μg/kg 
masy ciała, średnio 2,3 μg/kg masy ciała, a wśród konsumentów o wysokim spoży-
ciu średnio 3,0 μg/kg masy ciała.

Sushi staje się coraz popularniejsze w Polsce. Istnieje wiele rodzajów tej orien-
talnej potrawy. Najpopularniejsze są maki czyli ryż oraz ryba albo inny składnik, 
owinięte algami Nori lub Hijiki, a następnie pokrojone w małe krążki.

W badanych algach najwyższy poziom kadmu stwierdzono w Nori Gold – 0,0698 
mg/kg s.m. oraz w Norii Silver i Nori Blue – ok. 0,04 mg/kg s.m.

Algi są określane jako warzywa liściaste – najwyższy dopuszczalny poziom kad-
mu wg rozporządzenia (WE) 1881/2006 dla tej kategorii środków spożywczych 
wynosi 0,20 mg/kg. Spożywanie Sushi może być jednym ze źródeł narażenia czło-
wieka na kadm.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że badane gatunki alg 
morskich są dobrym źródłem białka oraz oznaczonych składników mineralnych.

c.d. tab. IV
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A.  K a r m a ń s k a,  K.  K o w a l c z y k,  A.  W ę d z i s z

NUTRITIONAL VALUE OF SELECTED ALGAE

S u m m a r y

Nutritional value and chemical composition of selected algae were assessed. The algae were obtained 
from the Kuchnie Świata shop. Contents of protein nitrogen compound, selected minerals were determi-
ned. It can be said, based on the research that has been done, that algae are good source of proteins and 
marked mineral elements.
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