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 W pracy oznaczono aktywność antyoksydacyjną oraz zawartość witaminy C 

w naparach yerba mate (Ilex paraguariensis) dostępnych na rynku Trójmiasta. 

Wykazano, że sposób przygotowania naparu ma istotny wpływ, zarówno na 

aktywność antyoksydacyjną, jak i na zawartość witaminy C. 
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 Ilex paraguariensis  St. Hilaire, potocznie nazywana mate lub yerba mate jest 

rośliną pochodzącą z Ameryki Południowej. Wyróżnia się kilka gatunków 

botanicznych krzewu I. paraguariensis: I. brevicuspis Reisseck; I. theezans C. 

Martius ex Reisseck; I. microdonta Reisseck; I. dumosa Reisseck var. dumosa; I. 

taubertiana Loes; I. pseudobuxus Reisseck; I. integerrima; oraz I. argentina Lillo 

(1, 2). Ze względu na specyficzne wymagania agrarne oraz warunki uprawy krzewy 

I. paraguariensis uprawiane i konsumowane są głównie w Argentynie, Brazylii, 

Paragwaju oraz Urugwaju, gdzie ponad 30% populacji wypija więcej niż 1 litr 

napoju w ciągu doby (3, 4, 5). W Polsce napój ten nie jest jeszcze zbyt powszechnie 

spożywany. Z badań własnych wynika, że ok. 30% respondentów nigdy jeszcze nie 

konsumowało mate. 

 Ze względu na swoje właściwości lecznicze oraz wartości odżywcze yerba mate 

spożywana jest w postaci naparów lub wywarów (6). Suszone listki oraz niewielkie 

gałązki I. paraguariensis wykorzystywane są do przygotowywania dwóch 

głównych rodzajów naparów chimarrăo oraz terere (5, 7). Wyciąg z I. 

paraguariensis wykorzystywany jest jako fitoterapeutyk do leczenia nadwagi i 

otyłości, a także, ze względu na zawartości witamin i składników mineralnych, 

kofeiny, teofiliny oraz teobrominy w suplementach diety. Yerba mate spożywana w 

tradycyjny sposób (500 ml) zawiera 260 mg kofeiny (8). Związki zawarte w yerba 
mate wykazują także działanie przeciwko chorobom układu krążenia, raka piersi, 

przełyku, przewodu pokarmowego, raka płuc i skóry (1, 2, 7, 9). Suche liście yerba 

mate zawierają m.in. kwas chlorogenowy i jego izomery, kwas kawowy oraz 

chinowy. W yerba mate obecne są również rutyna, kwercetyna i kemferol (10, 11). 
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 Celem podjętych badań było oznaczenie zawartości witaminy C oraz aktywności 

antyoksydacyjnej w naparach yerba mate zakupionych na terenie Trójmiasta. 

 

MATERIAŁ I METODY 

 

 W nawiązaniu do celu zakres pracy obejmował oznaczenie zawartości witaminy 

C metodą Tillmansa oraz oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej w ekstraktach 

wodnych yerba mate przy użyciu DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl). Do 1 ml 

próbki herbaty dodano  2ml rozpuszczonego w metanolu DPPH. Po upływie 30 

minut dokonano pomiaru absorbancji (χ=517 nm). Aktywność antyoksydacyjną 

przedstawiono jako procent zmiatania wolnych rodników. 

 Materiał do badań stanowiły produkty yerba mate zakupione na terenie 

Trójmiasta. Łącznie przeanalizowano 12 próbek. Próbki zakodowano i 

przygotowano napary. W tym celu odważono 3 g yerba mate i zalano do 100 ml 

wodą o temperaturze 85 
o
C. Po upływie 3 minut ekstrakt przesączono do innego 

naczynia a pozostałą część ponownie zalano wodą. Proces powtórzono trzykrotnie. 

Oznaczenia wykonano w dwóch powtórzeniach. Uzyskane wyniki badań 

opracowano przy użyciu programu Statistica 6.0. 

 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

 

 Aktywność antyoksydacyjną, wyrażoną jako procent zmiatania wolnych 

rodników przedstawiono na ryc. 1. 

 

 

 
 
Ryc. 1. Aktywność antyoksydacyjna badanych próbek yerba mate. 
 

Fig. 1. Radical-scavenging activity of the Yerba Mate samples.  
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 Analizując uzyskane dane można stwierdzić, że najniższą aktywnością 

antyoksydacyjną, bez względu na krotność parzenia, charakteryzują się napary CC 

oraz CG. Procent zmiatania wolnych rodników dla wymienionych próbek, w 

pierwszym naparze nie przekroczył 80% i wynosił odpowiednio ok. 77% oraz 74%. 

Najwyższą aktywnością antyoksydacyjną wykazały próbki PE, PT, LB oraz LM, 

których procent zmiatania wolnych rodników, dla pierwszego naparu, był 

najwyższy i wynosił ponad 89%. Podobne relacje zaobserwowano przy każdym 

kolejnym parzeniu. Dodatkowo analiza wariancji jednoczynnikowej (p=0,05) 

wykazała statystycznie istotne różnice w aktywności antyoksydacyjnej w zależności 

od krotności zaparzania (ANOVA, F3,28=21,7, p<0,05). Każdy kolejny napar 

charakteryzował się wyższą zdolnością do zmiatania wolnych rodników. Średnia 

aktywność antyoksydacyjna wynosiła odpowiednio 83,7±4,74% dla naparów 

przygotowanych w pierwszym parzeniu, 88,8±1,22% w drugim oraz 90,9±1,21% w 

trzecim.  W przypadku naparów przygotowanych poprzez trzykrotne zalanie wodą, 

aktywność antyoksydacyjna wzrastała o około 10% w stosunku do naparów 

przygotowanych poprzez pierwsze zalanie. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o 

tym, że większość substancji bioaktywnych przechodzi do naparu w trakcie 

drugiego a nawet trzeciego parzenia. 

 Porównując otrzymane w pracy wyniki z danymi literaturowymi prezentowanymi 

przez innych autorów, należy zwrócić uwagę na występujące trudności. Autorzy 

stosują różne metody ekstrakcji (metanolem, wodą) oraz różne sposoby prezentacji 

uzyskanych wyników, przez co trudno jest odnosić wyniki własne do wyników z 

innych prac eksperymentalnych. 

 Podobny procent zmiatania wolnych rodników w yerba mate wskazał Bastos i 

współpr. (12). Ponadto wykazali ponadto, że aktywność antyoksydacyjna mate 

(90,45±0,22% zmiatania wolnych rodników) jest wyższa niż zielonej herbaty 

(88,36±0,76% zmiatania wolnych rodników). 

 Również Newell i współpr. (13) wskazali, że mate (13,1 nmol TEAC/μg 

ekwiwalentu kwasu galusowego) charakteryzuje się większym potencjałem 

antyoksydacyjnym niż herbata zielona (9,1 nmol TEAC/μg ekwiwalentu kwasu 

galusowego. Natomiast Wołosiak i współpr. (14), oznaczając aktywność 

przeciwutleniającą badanych naparów mate w stosunku do ABTS uzyskali wyniki 

na poziomie ok. 100 mg Troloxu/100 ml naparu co stanowiło ok. 140 mg Troloxu/g 

s.m. produktu. 

 Kolejnym oznaczanym parametrem w badanych próbkach mate była zawartość 

witaminy C (ryc. 2). Z danych zaprezentowanych na rysunku 2 wynika zależność 

odwrotna od tej przedstawionej powyżej. Najwięcej witaminy C oznaczono w 

naparach uzyskanych z pierwszego zaparzania. Wartości te były nawet dwu-

trzykrotnie wyższe niż w naparach uzyskanych poprzez kolejne zaparzanie. 

Najwyższą zawartość witaminy C oznaczono w naparach mate CE, CS oraz LB – 

odpowiednio ok. 19 mg/100g dla CE oraz ok. 15 mg/100 g dla CS i LB. Natomiast 

najniższe w próbce LSe (ok. 8 mg/100 g produktu - dla I naparu). Przeprowadzona 

analiza statystyczna wykazała znaczący wpływ krotności zaparzania (pośrednio 
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czasu parzenia) na zawartość witaminy C (ANOVA, F3,28=42,37, p<0,05). Średnia 

zawartość witaminy C wynosiła odpowiednio 12,5±3,3 mg/100 g dla naparów 

przygotowanych w pierwszym parzeniu, 7,9±2,02 mg/100 g w drugim oraz 

3,8±1,05 mg/100 g w trzecim. Podobne wyniki zaprezentowali Gonzalez de Mejia i 

współpr. (14). W badanych produktach mate, średnia zawartość witaminy C 

wynosiła 5,11 mg/100 g produktu.  

 

 

 
 
Ryc. 2. Zawartość witaminy C w badanych próbkach yerba mate. 
 

Fig. 2. The content of vitamin C in the Yerba Mate samples. 

 

 

WNIOSKI 

 

 1. Sposób przygotowania naparu z Ilex paraguariensis ma istotny wpływ na 

aktywność antyoksydacyjną oraz na zawartość witaminy C. 

 2. W naparach przygotowanych poprzez trzykrotnie zalanie suszu stwierdzono 

większą zdolność do zmiatania wolnych rodników przy jednoczesnym zmniejszeniu 

zawartości witaminy C. 

 3. Ze względu na wysoką aktywność antyoksydacyjną, yerba mate może być 

dobrym źródłem antyutleniaczy w diecie człowieka. 

 

 
P.  Dmowsk i ,  M.  Śmi ec hows ka ,  A.  P r ys tupa  

 

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF SELECTED BEVERAGES OF ILEX PARAGUARIENSIS 

AVAILABLE ON THE TRICITIES MARKET 

 

Summar y  

 

 In the paper the influence of the kind of preparing of Yerba Mate on the radical-scavenging activity 

and content of vitamin C was presented. It has been reported, that the brewing method of Yerba Mate 
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had a significant effect on the radical-scavenging activity and the content of vitamin C. Yerba mate 

brewed for the third time demonstrated a greater radical-scavenging activity and lower levels of vitamin 

C than brewed for the first and second time. 
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