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Pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum Mill.) jest popularną rośliną z ro-
dziny selerowatych (Apiaceae). W obrębie gatunku wyróżnia się dwie odmiany 
uprawne: pietruszkę korzeniową i naciową, obejmującą typy o gładkich oraz kę-
dzierzawych liściach. Pietruszka korzeniowa jest uprawiana głównie w krajach 
o umiarkowanym klimacie, przy czym zarówno jej korzenie, jak i liście użytkuje 
się w celach kulinarnych, medycznych i kosmetycznych (1). Jest to cenne warzywo 
przyprawowe, które swoje właściwości aromatyczne zawdzięcza obecności olejku 
eterycznego, wykazującego też działanie moczopędne i żółciopędne. Spośród pod-
stawowych składników odżywczych, korzenie pietruszki zawierają najwięcej wę-
glowodanów, głównie cukrów (2). Są też zasobne w białko, witaminę C i E, błonnik 
oraz związki mineralne, jak potas, wapń, fosfor i żelazo (3). W korzeniach pietruszki 
występują również witaminy z grupy B – tiamina, ryboflawina, pirydoksyna (4). Na 
podkreślenie zasługuje też obecność takich fitozwiązków jak: tokoferole, polifenole 
(3, 5, 6) i karotenoidy, a wśród nich β-karotenu (4). Szereg składników występu-
jących w pietruszce (m.in. witamina C i E, polifenole, karotenoidy) posiada silne 
właściwości antyoksydacyjne i ich obecność w diecie uważana jest za ważny czynnik 
obniżający ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych (3).

Mając na uwadze korzyści płynące ze spożycia warzyw nie należy zapominać, iż 
mogą one gromadzić azotany(V), w ilościach zależnych od gatunku i odmiany oraz 
warunków uprawy (7). Badania wskazują, że w korzeniach pietruszki występują 
niekiedy znaczne ilości azotanów(V) (4). Związki te są stosunkowo nieszkodliwe, 
jednak ok. 5% azotanów(V) przyjętych z pożywieniem, ulega w organizmie konwer-
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sji do toksycznych azotanów(III). Mogą one m.in. reagować z aminami i formować 
kancerogenne nitrozoaminy, a także utleniać hemoglobinę krwi do methemoglobiny, 
która nie ma zdolności do transportowania tlenu w organizmie (7).

Skład chemiczny surowych warzyw zależy od czynników genetycznych, kli-
matycznych i agrotechnicznych (8). Ulega też zmianom podczas przechowywania 
i zabiegów technologicznych – mycia, obierania (9), blanszowania oraz utrwalania 
przez zamrożenie (1, 10, 11). Badania zmian składu chemicznego korzeni pietruszki, 
zachodzących w wyniku zamrażania są nieliczne, przy czym wskazują, że stopień 
tych zmian zależy od cech odmianowych (2). Znaczenie ma też sposób przygotowa-
nia warzyw do zamrożenia (1, 11). Celem pracy było określenie zmian zawartości 
niektórych składników odżywczych oraz azotanów(V), zachodzących w korzeniach 
pietruszki odmiany „Jagienka” w wyniku ich obróbki wstępnej oraz zamrożenia 
i zamrażalniczego przechowywania. Zmiany oceniono w mrożonkach otrzymanych 
z materiału nieblanszowanego i blanszowanego.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono w laboratorium Katedry Ogrodnictwa, w okresie paź-
dziernik 2014 r. – styczeń 2015 r. Materiałem badawczym były korzenie pietruszki 
odmiany „Jagienka”, pochodzące od producenta warzyw, prowadzącego ich upra-
wę na terenie Wyspy Puckiej w Szczecinie. Do badań zakupiono ok. 6 kg korzeni. 
Przebrany surowiec poddano myciu pod bieżącą, zimną wodą. Po osuszeniu z wody, 
korzenie obrano ręcznie, obieraczką ze stali nierdzewnej firmy Victorinox, opłukano 
i rozdrobniono na kostkę 1×1×1 cm. Następnie połowę krajanki zblanszowano w wo-
dzie – 3 min w temp. 90°C (1). Przygotowaną kostkę – blanszowaną i nieblanszowa-
ną, zamrożono w urządzeniu Polar ZS-13, w temp. –25°C i przechowywano w tych 
warunkach przez 3 miesiące. W każdym z wariantów sporządzono po 3 porcje, każ-
da o masie ok. 0,5 kg, które pakowano w torebki z folii polietylenowej przeznaczonej 
do zamrażania żywności, ze szczelnym zamknięciem strunowym.

W materiale surowym (korzenie umyte, nieobrane), w kostce z korzeni obranych – 
nieblanszowanej i blanszowanej oraz w mrożonkach z kostki blanszowanej i nieblan-
szowanej (w pierwszej dobie po zamrożeniu oraz po 3 miesiącach przechowywania 
w stanie zamrożonym), oznaczono zawartość (12): suchej masy – metodą suszar-
kowo-wagową (suszenie w temp. 105°C do stałej masy), cukrów ogółem – metodą 
Luffa-Schoorla (opartą na reakcji redukcji w środowisku zasadowym soli miedzio-
wej obecnej w odczynniku Luffa, przez cukry redukujące zawarte w badanym roz-
tworze), białka ogółem – klasyczną metodą Kjeldahla (z mineralizacją próbek kwa-
sem siarkowym(VI), oddestylowaniem i oznaczeniem powstałego amoniaku, przez 
miareczkowanie destylatu mianowanym roztworem HCl), witaminy C, jako kwasu 
L-askorbinowego – metodą Tillmansa (poprzez miareczkowanie próbek mianowa-
nym roztworem 2,6-dichlorofenoloindofenolu) oraz błonnika surowego – metodą 
Scharrera-Kürschnera, na podstawie wagowego oznaczenia substancji, pozostałych 
po gotowaniu próbek (0,5 h pod chłodnicą zwrotną) w mieszaninie kwasów: octo-
wego, azotowego(V) i trichlorooctowego. Ponadto, określono zawartość polifenoli 
ogółem, kolorymetryczną metodą Folina-Ciocalteu (13). Bazuje ona na redukcji 
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przez związki fenolowe, zawartego w odczynniku Folina-Ciocalteu molibdenu(VI) 
do molibdenu(V), w wyniku czego powstaje niebieski związek. Pomiarów inten-
sywności zabarwienia badanych próbek dokonywano za pomocą spektrofotometru 
Helios-γ, przy dł. fali 750 nm. Do sporządzenia krzywej wzorcowej wykorzystano 
roztwór kwasu galusowego. Zawartość polifenoli ogółem wyrażano w mg kwa-
su galusowego w odniesieniu do 100 g produktu. W badanym materiale oceniono 
też zawartość azotanów(V), stosując metodę kolorymetryczną Johnsona-Ulricha 
(14). Zasada oznaczenia polega na reakcji jonów azotanowych z kwasem 1-feno-
lo-2,4,-disulfonowym, z którym jony te tworzą kwas nitrofenolodisulfonowy. Po 
zalkalizowaniu przechodzi on w formę zjonizowaną, zabarwioną na żółto. Pomiaru 
intensywności zabarwienia, proporcjonalnej do stężenia azotanów, dokonywano na 
w/w spektrofotometrze, przy dł. fali 410 nm.

Oznaczenia wykonywano w trzech równoległych próbkach, każde w dwóch po-
wtórzeniach. Przeprowadzono ocenę statystyczną wyników metodą analizy warian-
cji. Istotność różnic między średnimi wyznaczono za pomocą testu Tukey’a, przy 
poziomie istotności α=0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Średnią zawartość suchej masy oraz niektórych jej składników, oznaczoną w su-
rowych korzeniach pietruszki odmiany „Jagienka” przedstawiono w tab. I.

Ta b e l a  I. Zawartość suchej masy i niektórych jej składników w surowych oraz poddanych obróbce wstępnej 
korzeniach pietruszki

Ta b l e  I. The content of dry matter and some of its components in raw and pre-treated parsley roots

Badany składnik

Korzenie pietruszki

surowe –
nieobrane, 

umyte

obrane, pokrojone  
na kostkę kostka blanszowana

zawartość % zmian* zawartość % zmian*

Sucha masa, %  17,51a  17,76a  +1,40  15,33b –12,45

Cukry ogółem, g  · 100 g–1   8,63a   8,19b  –5,09   6,80c –21,20

Białko ogółem, g · 100 g–1   3,84a   3,79a  –1,30   3,26b –15,10

Błonnik surowy, g · 100 g–1   1,16a   1,15a  –0,86   1,08a  –6,90

Polifenole ogółem, mg · 100 g–1  40,96a  38,75a  –5,40  36,18ab –11,67

Witamina C, mg · 100 g–1  27,94a  23,74b –15,03  19,57c –29,96

Azotany(V), mg NO3
– · kg–1 206,73a 207,33a  +0,29 109,73b –46,92

* – w stosunku do zawartości w korzeniach surowych; wartości oznaczone w wierszu tymi samymi literami, nie 
różnią się istotnie

Porównanie uzyskanych wyników z badaniami innych autorów wskazuje, że na 
występujące różnice mogły mieć wpływ cechy odmianowe. W korzeniach odmiany 
„Jagienka” koncentracja suchej masy (17,51%) oraz witaminy C (27,94 mg·100 g–1) 
jest niższa, niż w badanych przez Bąkowskiego i współpr. (2) korzeniach odmian 
„Berlińska”, „Cukrowa”, „Lenka”, w których stwierdzono 18,5–24,3% suchej masy 
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oraz 34,4–50,4 mg·100 g–1 witaminy C. Poziom cukrów ogółem (8,63 g·100 g–1) 
mieści się natomiast w zakresie wartości (6,3–9,7%) określonym dla tych odmian 
przez w/w autorów (2). W pietruszce „Jagienka” średnia zawartość białka ogółem 
(3,84 g·100 g–1) i błonnika surowego (1,16 g·100 g–1) odbiega od wartości podawanych 
przez Kunachowicz i współpr. (15), a wynoszących odpowiednio 2,6 i 3,5%. Z ko-
lei średnia zawartość polifenoli ogółem (40,96 mg·100 g–1) w pietruszce ocenianej 
w pracy jest wyższa, niż w badanej przez Borowskiego i współpr. (5) – 29,84 mg·100 
g–1, ale niższa, niż uzyskali Cieślik i współpr. (6) – 67 mg·100 g–1 (6).

Koncentracja azotanów(V) wynosiła w korzeniach odmiany „Jagienka” 206,73 
mgNO3

–·kg–1. Pokluda (4) podaje wyniki wskazujące, że w korzeniach pietruszki 
zawartość azotanów(V) waha się od <100 do >1000 mgNO3

– mg·kg–1. Na tle tych 
wartości koncentrację azotanów(V) w pietruszce „Jagienka”, można określić jako 
stosunkowo niską.

Dane zamieszczone w tab. I wskazują, że zawartość badanych składników wy-
stępująca w korzeniach surowych, uległa zmianom pod wpływem zastosowanych 
zabiegów obróbki wstępnej. Stopień tych zmian był zróżnicowany w zależności od 
składnika i procesu. Obranie i rozdrobnienie opłukanych korzeni na kostkę, po-
wodowało istotne obniżenie zawartości witaminy C (o 15,03%) oraz cukrów ogó-
łem (o 5,9%). Wpływ na to miała zapewne dobra rozpuszczalność tych składników 
w wodzie oraz wrażliwość witaminy C na utlenianie (8). Koncentracja pozostałych 
składników, po obraniu i rozdrobnieniu korzeni, nie uległa znaczącym zmianom. 
Warto jednak nadmienić, że nastąpił niewielki wzrost zawartości suchej masy i azo-
tanów(V). Podobną tendencję inni autorzy (9) odnotowali w obranych korzeniach 
marchwi, co tłumaczono zróżnicowanym rozmieszczeniem składników w poszcze-
gólnych częściach korzenia i większym ich nagromadzeniem w rdzeniu, niż w korze. 
Blanszowanie kostki przeznaczonej do zamrożenia (tab. I), spowodowało istotne 
zmniejszenie w niej zawartości wszystkich składników, za wyjątkiem błonnika. 
W stosunku do stanu początkowego, największy i korzystny ubytek (o 46,92%) od-
notowano w wypadku azotanów (V). W mniejszym stopniu obniżyła się zawartość 
suchej masy (o 12,45%) oraz poszczególnych składników odżywczych i bioaktyw-
nych – polifenoli (o 11,67%), białka (o 15,10%), cukrów (o 21,20%) i witaminy C 
(o 29,96%). Podobnie jak w tej pracy, inni autorzy również wykazali stabilne zacho-
wanie błonnika w procesie blanszowania (10) oraz zróżnicowane, w zależności od 
gatunku warzyw i warunków blanszowania, ubytki suchej masy, cukrów, witaminy 
C i azotanów (2, 10, 11), a także straty azotu ogólnego (16) oraz polifenoli (17).

Zmiany zawartości badanych składników w materiale zamrożonym, w zależności 
od sposobu otrzymania mrożonek (z blanszowaniem i bez blanszowania) oraz czasu 
ich zamrażalniczego przechowywania (24 h i 3 miesiące), przedstawiono w tab. II.

Mrożonki sporządzone z kostki blanszowanej, w porównaniu do mrożonek otrzy-
manych z kostki nieblanszowanej, zawierały istotnie mniej suchej masy, cukrów 
ogółem, białka ogółem i azotanów(V) oraz zbliżoną ilość błonnika. Natomiast, 
mimo ubytków w procesie blanszowania, mrożonki te zawierały istotnie więcej 
witaminy C, a zawartość polifenoli nie różniła się od ich poziomu w kostce poddanej 
zamrożeniu bez blanszowania. Uwzględniając powyższe oraz fakt, że czas prze-
chowywania mrożonek wpłynął na istotne obniżenie się w nich średniej zawartości 
właśnie witaminy C i polifenoli, widoczne jest, iż ubytki tych składników zachodziły 
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intensywniej w mrożonce z kostki nieblanszowanej. Mniejsze straty witaminy C 
w czasie przechowywania mrożonek z materiału blanszowanego, niż w otrzyma-
nych bez blanszowania, odnotowali też inni autorzy (1, 11). Kosson i współpr. (17) 
stwierdzili, że straty związków polifenolowych, zachodzące podczas dziewięciu 
miesięcy przechowywania w zamrożonych po blanszowaniu brokułach, były sto-
sunkowo niewielkie, ale zależne od typu związku.

Ta b e l a  II. Średnia zawartość suchej masy i niektórych jej składników w mrożonej kostce z pietruszki w zależ-
ności od zastosowania zabiegu blanszowania (czynnik I) oraz czasu składowania mrożonki (czynnik II)

Ta b l e  II. Average content of dry matter and some of its components in frozen cubes of parsley dependening 
on the use of blanching process (I factor) and time of frozen cubes storage (II factor)

Badany 
składnik

Zawartość w zależności od 
procesu technologicznego (I)

Zawartość w zależności od 
czasu składowania mrożonki (II) Interakcja

I/II
mrożonka* średnia NIR0,05 czas średnia NIR0,05

Sucha masa (%)
N  18,21

1,159
24 h  16,98

n.i. n.i.
B  16,35 3 mies.  17,53

Cukry
(g · 100 g–1)

N   8,79
0,227

24 h   7,84
n.i n.i.

B   6,69 3 mies.   7,63

Białko
(g · 100 g–1)

N   4,08
0,204

24 h   3,80
n.i. n.i

B   3,47 3 mies.   3,74

Błonnik
(g · 100 g–1)

N   1,16
n.i.

24 h   1,17
n.i. n.i.

B   1,16 3 mies.   1,15

Witamina C
(mg · 100 g–1)

N   5,75
1,170

24 h  13,60 
1,811 I/II=0,870

B  19,06 3 mies.  11,21

Polifenole
(mg · 100 g–1)

N  32,54
n.i.

24 h  33,64
1,078 I/II=1,524

B  32,43 3 mies.  31,33

Azotany(V)
(mg · 100 g–1)

N 184,97
20,787

24 h 146,58
n.i. n.i.

B 104,88 3 mies. 143,25

* – mrożonka otrzymana z kostki: N – nieblanszowanej, B – blanszowanej

Wyniki zamieszczone w tab. II wskazują, że poza witaminą C i polifenolami, 
średnia zawartość pozostałych analizowanych składników utrzymywała się w cza-
sie przechowywania mrożonek na stabilnym poziomie. Z danych przedstawionych 
na ryc. 1 wynika jednak, że sposób przygotowania mrożonek miał duży wpływ na 
końcową zawartość ocenianych składników. W stosunku do stanu początkowego (tj. 
w korzeniach surowych), po zakończeniu przechowywania mrożonek, w produkcie 
z materiału nieblanszowanego odnotowano wzrost koncentracji suchej masy, cu-
krów i białka. Fakt ten można tłumaczyć zjawiskiem ususzki zachodzącym w czasie 
przechowywania mrożonek (18). W przypadku mrożonki otrzymanej z kostki blan-
szowanej, można sądzić, że nad wzrostem koncentracji wymienionych składników 
w wyniku ususzki, przeważał jednak ubytek ich zawartości zachodzący w procesie 
blanszowania. Bąkowski i współpr. (2) odnotowali, że w porównaniu do stanu po 
blanszowaniu, w czasie pięciu miesięcy zamrażalniczego przechowywania mrożonki 
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z korzeni pietruszki, wzrosła w niej ilość suchej masy, jednak końcowa zawartość 
składnika była niższa, niż w korzeniach surowych.

Ryc. 1. Zawartość składników w mrożonej kostce z pietruszki (N – nieblanszowanej i B – blanszowanej 
przed zamrożeniem) po trzech miesiącach zamrażalniczego przechowywania, jako procent w stosunku 
do stanu w korzeniach surowych.
Fig. 1. Content of constituents in frozen cubes from parsley (N – not blanched and B – blanched before 
freeze) after three months of freezing storage, as a percentage in relation to the level in raw roots.

Wykonanie blanszowania przed zamrożeniem wpłynęło znacząco na ogranicze-
nie strat witaminy C (ryc. 1) – w mrożonce otrzymanej z kostki blanszowanej wyno-
siły one 37,3% w stosunku do stanu w korzeniach surowych, natomiast w mrożonce 
z kostki nieblanszowanej, aż 82,5%. Jednocześnie z początkowej ilości azotanów(V) 
pozostało ich w mrożonce z materiału blanszowanego jedynie 48,4%, a z nieblanszo-
wanego – niemal dwukrotnie więcej, tj. 90,2%. Natomiast w obu rodzajach mrożonek 
końcowa zawartość błonnika była zbliżona do poziomu w korzeniach surowych. 
Rutkowska (11) wykazała, że w ciągu dziewięciu miesięcy przechowywania, straty 
witaminy C w mrożonkach z selera naciowego blanszowanego wyniosły 10,8%, 
a w mrożonkach z nieblanszowanego, były trzykrotnie większe. Stwierdzono też 
(2, 10, 11), że do znaczącego obniżenia koncentracji azotanów(V) w mrożonkach, 
przyczynia się głównie blanszowanie warzyw przed zamrożeniem, gdyż podczas 
przechowywania mrożonek, zmniejszenie ilości tych związków jest niewielkie. 
Nieistotne zmiany zawartości błonnika, w porównaniu do surowca, odnotowano 
również podczas dziewięciu miesięcy przechowywania mrożonki ze szpinaku no-
wozelandzkiego (10).

WNIOSKI

1. W surowych korzeniach pietruszki „Jagienka” zanieczyszczenie azotanami-
(V) było stosunkowo niskie, a zawartość suchej masy, cukrów ogółem, białka ogó-
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łem, błonnika surowego, witaminy C oraz polifenoli ogółem odpowiadała na ogół 
wartościom cytowanym w literaturze; stwierdzone różnice mogły wynikać z cech 
odmianowych.

2. Obranie i rozdrobnienie korzeni na kostkę spowodowało istotne obniżenie za-
wartości witaminy C i cukrów ogółem, natomiast blanszowanie kostki – wszystkich 
analizowanych składników, za wyjątkiem błonnika.

3. Mrożonki z kostki blanszowanej, w porównaniu do mrożonek z kostki nie-
blanszowanej, zawierały istotnie mniej suchej masy, cukrów ogółem, białka ogółem 
i azotanów(V) oraz istotnie więcej witaminy C; zawartość polifenoli ogółem i błon-
nika surowego w obu rodzajach mrożonek była do siebie zbliżona.

4. Trzymiesięczne składowanie mrożonek w temp. – 25°C, spowodowało istotne 
w stosunku do stanu po zamrożeniu, obniżenie średniej zawartości witaminy C 
i polifenoli ogółem, natomiast średnia zawartość pozostałych składników nie uległa 
istotnym zmianom.

B.  W ó j c i k - S t o p c z y ń s k a,  J.  C z a j k a,  P.  K i e d o s

EFFECT OF PRE-TREATMENT AND FREEZING ON CHANGES OF NUTRIENTS 
AND NITRATES IN PARSLEY ROOTS

S u m m a r y

The aim of this work was to determine how pre-treatment, freezing and freezing storage change the 
contents of some nutritional compounds and nitrates contents in Jagienka cultivar parsley roots. The con-
tents of dry matter, total sugars, total protein, crude fiber, vitamin C, total polyphenols and nitrates were 
determined in raw roots (washed, not peeled), in 1×1×1-cm cubes from peeled roots – blanched and not 
blanched, and in frozen, blanched and not blanched material (after 24 hours and 3 months of freezing). It 
was found that the contamination of Jagienka cv. raw roots by nitrates was relatively low (206.73 mg·1kg–1) 
and the contents of dry matter (17.51 %), total sugars (8.63 g·100g–1), total protein (3.84 g·100g–1), crude 
fiber (1.16 g·100g–1), vitamin C (27.94 mg·100g–1) and polyphenols (40.96 mg·100g–1) generally met the 
values quoted in relevant literature. Varietal properties could have influenced the occurrence of some 
differences. Peeling and cutting the roots resulted in significant decrease of vitamin C (by 15.03%) and 
total sugars (by 5.09%). In relation to the initial level, blanching caused a significant reduction (ranging 
from 11.67% for polyphenols to 46.92% for nitrates) of all tested constituents except crude fiber. Frozen 
material from blanched cubes in comparison to frozen material from not blanched cubes was poorer in 
dry matter, total sugar and total protein, but contained significantly more of vitamin C and significantly 
less of nitrates. Contents of polyphenols and crude fiber were similar in both kinds of frozen materials. 
After 3 months of freezing storage (at –25°C), significant decrease of vitamin C and polyphenols was 
noted, while the concentration of the other tested constituents did not change remarkably.

PIŚMIENNICTWO

1. Lisiewska Z., Kmiecik W.: Effect of freezing and storage on quality factors in Hamburg and leafy 
parsley. Food Chem., 1997; 60: 633-637. – 2. Bąkowski J., Michalik H., Umięcka L.: Wpływ odmiany 
i terminu siewu na przydatność pietruszki korzeniowej do mrożenia. Biul. Warz., 1993; 40: 125-133. – 3. 
Filipovic V., Radivojevic S., Ugrenovic V., Jacimovic G., Subic J., Grbic J.: Effect of certified organic 
fertilizer on the yield and market quality of root parsley (Petroselinum crispum (Mill) Nym. ex A.W. Hill 
ssp. tuberosum (Bernh.) Crov.). African J. Biotech., 2012; 11(38): 9182-9188. – 4. Pokluda R.: Comparison 
of selected characteristics of root parsley [Petroselinum crispum conv. radicosum (Alef.) Danert] cultivars. 
Hort. Sci., 2003; 30(2): 67-72. – 5. Borowski J., Szajdek A., Borowska E.: Charakterystyka chemiczna 
i aktywność biologiczna warzyw z terenu Olsztyna. Bromat. Chem. Toksykol., 2008; 41(3): 333-337. – 6. 



Nr 4 755Zamrażanie a zawartość związków odżywczych i azotanów(V) w korzeniach pietruszki

Cieślik E., Gręda A., Adamus W.: Contents of polyphenols in fruit and vegetables. Food Chem., 2006; 94: 
135-142. – 7. Santamaria P: Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. J. Sci. Food 
Agric., 2006; 86: 10-17. – 8. Wierzbicka B., Kuskowska M.: Wpływ wybranych czynników na zawartość 
witaminy C w warzywach. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 2002; 1(2): 49-57. – 9. Czarniecka-Skubina 
E., Gołaszewska B.: Wpływ procesu kulinarnego na jakość wybranych warzyw. Żywność, 2001; 2(27): 
103-112. – 10. Jaworska G., Słupski J.: Badanie przydatności szpinaku nowozelandzkiego do mrożenia. 
Żywność, 2001; 2(27): 92-102.

11. Rutkowska G.: Wpływ czynników technologicznych na jakość mrożonek z selera naciowego. 
Chłodnictwo, 2007; 42(5): 64-66. – 12. Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości produktów spożywczych. 
PWE, Warszawa 1993. – 13. Singleton L., Orthofer R., Lamuela-Raventions R.M.: Analysis of total phenols 
and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Methods Enzymol., 
1999; 299: 152-178. – 14. Zalewski W.: Zagadnienie występowania różnych form azotu w warzywach 
w związku z nawożeniem azotowym. Bromat. Chem. Toksykol. 1971; 4(2): 147-154. – 15. Kunachowicz 
H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. Instytut 
Żywienia i Żywności, Warszawa 1998: 439. – 16. Gębczyński P.: Zawartość wybranych składników 
azotowych w świeżej i mrożonej kapuście brukselskiej. Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria, 2002; 
1(1): 27-35. – 17. Kosson R., Tuszyńska M., Szymczak P.: Wpływ terminu zbioru, blanszowania i mrożenia 
na zawartość flawonoidów w brokułach. ZNIO, 2013; 21: 49-55. – 18. Góral D.: The effect of different 
techniques of freezing and defrosting on the quality of spice vegetables after a long-term freezing storage. 
EJPAU, 2008; 11(1), 01, http://www.ejpau.media.pl /volume11/issue1/art-01.html.

Adres: 71-459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI, 1


