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Antyoksydanty - przeciwutleniacze
ANTYOKSYDANTY – ZADANIA:
- neutralizacja wolnych rodników tlenowych
- zapobieganie powstawania wolnych rodników
- usuwanie oksydatywnych uszkodzeń
- zapobieganie / opóźnianie procesów utleniania

WOLNE RODNIKI
NADMIAR POWODUJE:
- liczne uszkodzenia struktur
komórkowych

Przyprawy dodawane do
posiłków w postaci
czystej, zmielonej czy jako
różnego rodzaju
ekstrakty są doskonałym
źródłem antyoksydantów

ANTYOKSYDANTY – PODZIAŁ:
– wewnętrzne - występują w każdej
komórce organizmu, chroniąc go od
środka
– zewnętrzne – dostarczane
organizmowi z zewnątrz w postaci
żywności

- na skutek mutacji DNA
przekształcenia normlanych komórek
w nowotworowe

WOLNE RODNIKI:
w określonych normach są potrzebne
różnym układom w organizmie np.
odpornościowemu, krwionośnemu

WOLNE RODNIKI:
atomy lub cząsteczki zawierające
niesparowane elektrony

WOLNE RODNIKI:
charakteryzują się dużą reaktywnością

Naukowcy poszukują
składników żywności
pochodzenia naturalnego,
z właściwościami
antyoksydacyjnymi, które
zastąpią przeciwutleniacze
syntetyczne: BHA, BHT

[1] [2] [3]

Podział
PRZECIWUTLENIACZE ROŚLINNE

POLIFENOLE

KAROTENOIDY

KWASY FENOLOWE

FLAWONOLE
• kwercetyna
• kempferol
• rutyna

FLAWANOLE
• katechina
• epikatechina

STILBENY

FLAWONOIDY

FLAWANONY
• hesperydyna

KWAS ASKROBINOWY

TOKOFEROLE

IZOFLAWONY
• genisteina

ANTOCYJANY
• cyjanidyna
• malwidyna

FLAWONY
• apigenina

[4][5]

KAROTENOIDY

β-karoten
likopen

Karotenoidy – posiadają zdolność wiązania wolnych rodników
tlenowych poprzez posiadanie sprzężonego układu wiązań C=C
w łańcuchu bocznym.

TOKOFEROLE

Polifenole - obecne w żywotności, a ich najistotniejszą grupę
stanowią
flawonoidy,
znajdziemy
je
głównie
w nasionach, liściach, łodygach, korzeniach czy korze.

WYBRANE FLAWONOIDY I ICH
DZIAŁANIE

POLIFENOLE

KWAS ASKROBINOWY

Kwercetyna-ogranicza alergie

KWASY FENOLOWE

Kaempferol-wspiera odporność
Hesperetyna-obniża poziom cholesterolu

FLAWONOIDY
FLAWONOID

STILBENY

Genisteina-hamuje rozwój raka piersi
Cyjanidyna-zapobiega otyłości i cukrzycy

W obecności witaminy C dochodzi do
swoistego
wzmocnienia
działania
pomiędzy wit. C i E. Witamina E po
wychwyceniu wolnego rodnika, nie
ulega rozpadowi, lecz pod działaniem
witaminy
C
zostaje
całkowicie
zregenerowana.

Stilbeny – ich szkielet obecny jest
w resweratrolu, który występuje w owocach.
[6][7][8]

CHINY
Kuchnia chińska – to zbiór wszystkich zwyczajów kulinarnych ludów zamieszkiwanych
w Chinach, a często również w innych krajach wschodniej i południowo-wschodniej Azji.

Najczęściej
wykorzystywane
w
niej
składniki
to:
cebula, chili, cynamon, czosnek, galangal, goździki, imbir, kardamon, kiełki fasoli
mung, kozieradka, różne rodzaje anyżu.

 ANYŻ

 CZOSNEK

 IMBIR

 KARDAMON

 GALANGAL

 KIEŁKI FASOLI MUNG

 GOŹDZIKI

Odmiany kuchni chińskiej:
 pekińska
 kantońska
 szanghajska
 syczuańska
 hunańska
 fukieńska
 sinciang
 nyonya
 chaozhou

 KOZIERADKA
[9][10]

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
• Smak imbirowo-pieprzowy.
• W Azji - właściwości
lecznicze - lek na zapalenia
stawów, astmę, cukrzycę, otył
ość.
• W skład galangalu wchodzi
organiczny związek
chemiczny należący do grupy
flawonoidów – galangina.
• Galangina to silny
antyoksydant, wzmacnia
odporność organizmu oraz
chroni przed wolnymi
rodnikami.
• Badania naukowe
wykazały, że galangina
potrafi hamować wzrost np.
komórek raka sutka.
• Posiada właściwości:
wirusobójcze, grzybobójcze
oraz bakteriobójcze.

• Antyoksydant
• Polifenol
• Flawonoidy

ANYŻ GWIEŹDZISTY

• Jadalne nasiona.
• Wysoka zawartość
białka.
• Po skiełkowaniu
nazywane w Polsce
„kiełkami sojowymi”.
• W krajach Dalekiego
Wschodu z fasoli mung
wytwarza się również
makaron.
• 100 g kiełków fasoli
mung ma zaledwie 17
kcal.
• Przyczynia się do
redukcji poziomu
cholesterolu.
• Zawartość witamin
C i B buduje odporność
organizmu.
• W badaniach
wykazano, że zawartość
fenoli wzrasta w czasie
kiełkowania z
równoczesnym
wzrostem zdolności
wygaszania rodników.

GALANGAL

KIEŁKI FASOLI MUNG

• Antyoksydant
• Polifenole

• Pochodzenie – Chiny.
• Przyprawa o smaku
korzennym, intensywny
m, lekko słodkim.
• Zawiera antyoksydanty:
szczególnie flawonoid
kwercetynę, a także
tymol, atenol, kumary
ny.
• Działanie
rozkurczowe, moczopęd
ne, wykrztuśne, przeciw
gorączkowe, odkażające
oraz poprawia
trawienie, łagodzi kolki
i zmniejsza
wzdęcia, pomaga
zwalczać wirusa
opryszczki.
• Zawiera witaminę
C, potas, magnez, żelaz
o
i wapń.

[10][11][12][13][14][15]

Hiszpania
Kuchnia hiszpańska – Kuchnia łączona jest z oliwą, papryką, rybami, owocami, z potrawami
przyprawianymi czosnkiem i szafranem, które występują w całym kraju. Wyróżnia się potrawy
typowo śródziemnomorskie z południowego wybrzeża jako kuchnia andaluzyjska. Kolejna kuchnia
ludów pasterskich z górzystych krain północy i wschodniego pobrzeża, jak i wywodząca się z tradycji
morskich i rozwiniętego rybołówstwa - Galicja.
Dzięki wielokulturowym wpływom, w kuchni hiszpańskiej stosuje się takie przyprawy jak:
cebulę, czosnek, cynamon, kolendrę, kumin, szafran, pimentón de la vera - wędzoną paprykę.

 CYNAMON

 KOLENDRA

 CZOSNEK

 PIMENTÓN DE LA VERA

Słynne dania Hiszpanii
1. Paella Valenciana
2. Jamon Iberico
3. Gazpacho
4. Tortilla Española

 KUMIN

 SZAFRAN
[16][17]

• Zawiera antyoksydant
witaminę A – wpływa
na prawidłowe widzenie
oraz młody wygląd
skóry, poprawia
odporność, przyspiesza
gojenie ran.
• Zawiera antyoksydant
witaminę C –
wspomaga pracę układu
krążenia, zwiększa
odporność organizmu na
infekcje, pomaga
zwalczać wolne rodniki.
• Zawiera tymol i
karwakrol, które
chronią jelita przed
szkodliwym wpływem
drobnoustrojów.

PIMENTÓN DE LA VERA

• Zawiera 7 rodzajów
flawonoidów –
zwalczając stany
zapalne.
• Dzięki sile
przeciwutleniającej np.
proantocyjanidyny
i taniny cynamonowe –
posiada właściwości
antybakteryjne, przeciw
grzybicze, przeciwwirus
owe, przeciwutleniające
i wzmacniające
odporność.
• Cynamon kasja bogate źródło
kumaryny (naturalny
składnik
roślinny, antyoksydant
) - 3000 mg/kg, dla
porównania cynamon
cejloński 8 mg/kg.
• Dopuszczalna dawka
kumaryny to 0,07 mg/kg
masy ciała.

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

KUMIN

CYNAMON

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

• To słodka, wędzona
papryka, która zawiera
karotenoidy, flawonoid
y (kwercytynę), olejki.
• Smak:
paprykowy, dymny, ostr
y, wędzony. To zupełnie
inna przyprawa niż
zwykła suszona
papryka.
• Z badań prowadzonych
na ludziach
spożywających
suszoną, wędzoną
paprykę regularnie
doszło do obniżenia
peroksydacji lipidów –
obniżyło wskaźnik
stanowiący miarę
szkodliwego wpływu
wolnych rodników –
tym samym
podsumowując
stwierdzono, że jest
silnym antyoksydantem.

[18][19][20][21][22][23]

Indie
Kuchnia indyjska - Ogromny wpływ wywołały na nią wierzenia religijne. Przepisy tradycyjnej
induskiej kuchni przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie. Dobry kucharz cieszył się
ogromnym uznaniem na starożytnych dworach władców. Kucharze byli szanowanymi
i postawionymi równo z uczonymi, artystami, astrologami i lekarzami. Doskonalili swój kunszt
w przyrządzaniu wymyślnych potraw z ryżu, mięsa i warzyw.
Wśród najczęściej używanych przypraw o indyjskim rodowodzie wyróżnić można:
asafetydę, kolendrę, kozieradkę oraz szeroką gamę produktów korzennych, takich jak:
cynamon, gałka muszkatołowa, imbir, kardamon, kurkuma, szafran.

 ASAFETYDA

 KARDAMON

 GAŁKA MUSZKATAŁOWA

 IMBIR

 KURKUMA

 KOLENDRA

Odmiany kuchni indyjskiej:
 Kuchnia
 Kuchnia
 Kuchnia
 Kuchnia
 Kuchnia

zachodu
północy
wschodu
południa
diaspory

[24][25]

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
• Terpenoidy
• Spokrewniony z imbirem.
• Najlepszej jakości jest
kardamon malabarski.
• Za działanie prozdrowotne
odpowiadają olejki
eteryczne: cyneol, octan
terpinylu, limonen.
• Ze względu na swój
wyrazisty, nieco
ostry, korzenny smak i
zapach
z wyraźnymi nutami
cytrynowo-imbirowymi
pobudza apetyt.
• Odświeża
oddech, obniżania
ciśnienie krwi
i cholesterol, zapobiega
zakrzepom i nowotworom.

KURKUMINA

• Głównym składnikiem
imbiru jest gingerol.
• Za aromat i smak
odpowiedzialne są
węglowodory
seskwiterpenowe oraz
związki fenolowe –
(połączenia typu złożonych
pochodnych
fenylopropanu).
• Podczas przeróbki
i przechowywania kłącza
powstają produkty
dehydratacji gingeroli –
shogaole.
• Najsilniejszy
przeciwytleniacz to 6gingerol: hamuje procesy
zapalne, zapobiega
powstawaniu przerzutów
nowotworowych i rozwoju
guzów – polecany w leceniu
onkologicznym.

KARDAMON

IMBIR

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

•

•

•

•

•

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
Kurkumina obecna jest
w kurkumie – przyprawa
długowieczność.
Jest ona naturalnym
związkiem
polifenolowym
pochodzącym z kłącza
kurkumy.
Ulubiona przyprawa w
Indiach – mieszkańców
charakteryzuje wydłużony
czas życia.
Badania na izolowanych
mitochondriach szczurów
wykazały ochronne
działanie kurkuminy
przed oksydacyjnym
uszkodzeniem lipidów.
Badania na zwierzętach
podkreślają jej wysokie
znaczenie w ochronie
układu krążenie.
Spowalnia progresję
choroby Alzheimera.
[1][6][18][26][27][28][29][30]

Peru
Kuchnia peruwiańska – Wywodzi się z tradycji ludów andyjskich, jak i kuchni europejskich.
Z dań typu z owocami morza jak np. ceviche słyną regiony nadmorskie. W innych regionach
występuje bardzo dużo odmian ziemniaków i kukurydzy. Spożywa się tradycyjne mięso lam, a za
przysmak uważa się świnki morskie.
Aji (chilli) jest najpopularniejszą przyprawą w Peru, i jest używana na różne sposoby, tak aby
nadać wyjątkowy smak różnym daniom. Mięta, oregano, bazylia, pietruszka są również zawarte
w peruwiańskich potrawach, zwłaszcza zupach i gulaszach.

 BAZYLIA

 MIĘTA

 CHILLI

 OREGANO

 KOENDRA

 PIEPRZ RÓŻOWY
[31][32]

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
• Nasiona to źródło
flawonoidów, fitosteroli,
kwasów
polifenolowych, związkó
w kumarynowych
i białkowych.
• W liściach kolendry
znajduje się więcej
witamin, a mniej
minerałów – w nasionach
na odwrót.
• Zawarta w kolendrze
kwercentyna chroni
przed działaniem wolnych
rodników.
• Zawiera linalol, geraniol
oraz związki terpnowe.
• Występuje w niej także
witamina C.
• Z badań naukowych
wynika, że dzięki swoim
właściwościom wiąże
metale ciężkie i może
wydalić je z organizmu.

PIEPRZ RÓŻOWY

• W skład chilli wchodzi
flawonoid kapsaicyna odpowiedzialna za
ostry, piekący smak papry
ki chilli.
• Badania naukowe
wykazały, że
kapsaicyna, posiada
pewne zdolności
redukowania stresu
oksydacyjnego, hamowan
ia reakcji utleniania.
• Kapsaicyna wykazuje
działanie
przeciwbólowe, przeciwut
leniające,
a także przyspiesza
metabolizm i wspomaga
spalanie tkanki
tłuszczowej.

KOLENDRA

CHILLI

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
• Peruwiańskie drzewo
pieprzowe pochodzące
z serca Andów.
• W samych nasionach
pieprzu jest duża ilość
antyoksydantów.
• Różowy pieprz jest
słodkawy i lekko
pikantny w smaku
(piperyna nadaje
charakterystyczny smak).
• Działanie
antybakteryjne, przeciwza
palne
i antyoksydacyjne.
• W leczeniu chorób skóry
(liście), błon
śluzowych, wrzodów, no
wotworach, chorobach
układu
oddechowego, biegunkac
h, stany zapalne szyjki
macicy (kora).
• Indianie sięgają po
preparaty z różowego
pieprzu przy problemach
dentystycznych.

[33][34][35][36][37][38]

Polska
Kuchnia polska – Kuchnia polska na przestrzeni wieków ulegała wpływom związanym z regionami
i narodami zamieszkującymi określone regiony. W wyniku migracji silne są kulinarne wpływy
wschodnie (tatarsko-tureckie, wcześniej mongolskie), rusińskie, niemieckie, francuskie, włoskie
i żydowskie.
Zioła
kuchni
polskiej:
natka
pietruszki,
szczypiorek,
liście
kopru,
liście
lubczyku, majeranek, tymianek, cząber, piołun i estragon. Natka pietruszki, nasturcja, liście kopru
dodają potrawom nuty świeżości, a szczypiorek wyrazistości i pikantności. Umiarkowanie ostry smak
zapewniają chrzan, cebula, czosnek i pieprz.

Odmiany kuchni polskiej:
 Kuchnia wielkopolska
 Kuchnia pomorska
 Kuchnia śląska
 Kuchnia galicyjska
 Kuchnia lubelska

 CHRZAN

 NATKA PIETRUSZKI

 CZARNUSZKA

 NASTURCJA

 CZOSNEK

 LIŚCIE KOPRU

 PIOŁUN

 TYMIANEK
[39][40]

• Zawiera flawonoidy
i garbniki, które działają
żółciotwórczo, żółciopędnie,

•
•

•

•

przeciwskurczowo, antysept
ycznie
i przeciwpasożytniczo.
Pozytywny wpływ na układ
pokarmowy.
Ziele piołunu zawiera
liczne gorzkie
glikozydy (m.in.
absyntynę, anabsyntynę i
artabsynę), związki
kumarynowe, olejki
eteryczne (w których
obecny jest m.in. tujon).
Dzięki właściwościom
antybakteryjnym - do
płukania jamy ustnej
i gardła.
Napar z ziela piołunu ma
działanie
przeciwbakteryjne, przyspie
sza gojenie ran, oparzeń.

TYMIANEK

• Do aktywnych
związków w pietruszce
należą flawonoidy
i kumaryny oraz
śluzy.
• Zawiera duże ilości
witaminy
C, karotenu.
• Poprawia i reguluje
trawienie, niweluje
wzdęcia, zapobiega
infekcjom układu
moczowego; poprawia
odporność, ma
pozytywny wpływ na
wzrok.
• Antyoksydacyjne
witaminy, flawonoidy
oraz zawarta w
pietruszce
mirystycyna, pomagaj
ą chronić organizm
przed zachorowaniem
na nowotwór.

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

PIOŁUN

NATKA PIETRUSZKI

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
• Kwas fenolowy
• W jego skład wchodzą
olejki (tymol i
karwakrol), cyneol, linal
ol oraz borneol.
• Tymol i karwakrol jako
pochodne fenolu
odznaczają się silnymi
właściwościami
dezynfekującymi.
• Zawiera również duże
ilości flawonoidów, czyli
substancji
przeciwutleniających.
• Bogate źródło
witaminy C.
• Tymianek znaleźć można
w recepturze syropów,
w kroplach, preparatach
inhalacyjnych
i tabletkach.
• Działa oczyszczająco
i odkażająco na skórę
oraz zapobiega
powstawaniu zmian
zapalnych.
[41][42][43][44][45]

Węgry
Kuchnia węgierska – Spośród kuchni środkowoeuropejskich wyróżnia się nietypowymi cechami.
Tradycyjnie bazuje na mięsie, warzywach sezonowych, owocach i świeżym chlebie. Wizytówką jest
podawanie w gospodach dań węgierskich przy cygańskiej muzyce. Charakterystyczne jest użycie
sproszkowanej czerwonej papryki. Stosowanie papryki jest zależne od regionu, a do przyrządzania
potraw wykorzystuje się 3 rodzaje: sproszkowana papryka słodka i ostra, świeża papryka
w strąkach, suszona papryka ostra, zwana czereśniową, pochodząca z dwóch regionów Węgier:
z okolic Szeged nad Cisą i z naddunajskiej Kalocsy.
Poza papryką w tutejszej kuchni używa się także wielu innych przypraw takich jak: bylica
pospolita, szafran uprawny, biedrzeniec anyż, pieprz, czosnek, tymianek.

 BIEDRZENIEC ANYŻ

 BYLICA POSPOLITA

 CZĄBER

WARTO ZOBACZYĆ

 CZOSNEK

W czasie filmu
00.48 do 03.00

 PIEPRZ CZARNY

 SZAFRAN UPRAWNY
[46][47]

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
• Flawony
• W swoim chemicznym
składzie czosnek zawiera
lotne związki siarkowe
i bakteriobójcze, olejki
eteryczne, błonnik, cukry,
oraz allinę, której, w
wyniku rozpadu, powstaje
allicyna – substancja
dająca
charakterystyczny, silny
zapach czosnku.
• Poprzez zawartość
antyoksydantów wykazuje
działanie
przeciwwirusowe oraz
przeciwzapalne.
• Wspomaga metabolizm
tłuszczów.
• Obniża poziom
cholesterolu i cukru.
• Obecne związki siarki
mobilizują krwinki białe
do obrony organizmu
przed czynnikami
zakaźnymi.

PAPRYKA CZERWONA

• Najważniejszymi
składnikami cząbru są;
olejki lotne oraz
garbniki.
• Nadaje gorzki smak.
• Cząber wykazuje
działanie antybakteryjne.
• Właściwości zmiatające
wolne rodniki
zawdzięcza obecności
fenoli i flawonoidów.
• Badania wykazały, że
olejek eteryczny z cząbru
przyczynia się do
obniżenia cholesterolu
całkowitego, obniżenie
stężenie glukozy we krwi
na
czczo, trójglicerydy, lipo
proteiny.
• Cząber jest uznawany za
zioło wspomagające
pracę wątroby.

CZOSNEK

CZĄBER

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy

• Antyoksydant
• Polifenole
• Flawonoidy
• Antocyjany
• Zawiera olejek
lotny, pektyny, sole
mineralne, karotenoidy.
• Jest bardzo dobrym
źródłem antyoksydantów
m.in. witaminy C, też
witaminy E, prowitaminy
A, witaminy z grupy B
(w tym B1, B2, B3).
• Papryka zawiera
polifenole, którym
przypisuje się
właściwości antyrakowe:
kwasy
fenolowe, flawonoidy
(rutyna), antocyjany, or
az karotenoidy;
kapsantynę, kapsorubin
ę i beta-karoten.
• Rutyna - spowalnia
utlenianie witaminy C
(przedłuża tym samym
jej działanie).

[48][49][50][51][52]

Metody badania właściwości
przeciwutleniających

Właściwości antyoksydacyjne w skali ORAC
(μmol TE/100g)

 Istnieje wiele metod analitycznych pozwalających ocenić
względny potencjał antyoksydacyjny lub pojemność
prostych substancji i ich mieszanin.
300

ORAC (oxygen radical absorbance capacity) zdolność wiązania rodników
nadtlenkowych, zarówno w aspekcie wielkości, jak i czasu ich wiązania.
Zastosowanie
techniki
pomiaru
fluorescencji
umożliwia
badania
przeciwutleniaczy rozpuszczalnych w tłuszczach, wodzie oraz emulsji.

TEAC (trolox equivalent antioxidant capacity) oznaczający ekwiwalent
potencjału przeciwutleniającego troloksu w reakcji z rodnikiem ABTS.
Metoda polega na monitorowaniu wygaszania przez przeciwutleniacze
długofalowego pasma absorpcji kationorodnika ABTS.
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Wykres 1 – Najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne przypraw w skali
ORAC, dane z 2010 r.

Wykres 2 – Zmiany pojemności przeciwutleniającej wobec ABTS w ekstraktach
z przypraw w trakcie przechowywania.

Voltamperometria cykliczna CV (cyclic voltammetry) pozwala na wyznaczenie
całkowitej zdolności redukcyjnej przeciwutleniaczy niskocząsteczkowych
[12, 32]. Ujemną stron metody jest niska czuło. Znalazła ona zastosowanie
m.in. do badania olejów roślinnych, warzyw i owoców.

[53][54][55]

PODSUMOWANIE
 Organizm ludzki potrzebuje do funkcjonowania tlenu, jednak jego nadmiar szkodzi.
Zwłaszcza nadmiar reaktywnych form tlenu może mieć groźne konsekwencje. Istotną
rolę w ochronie organizmu przed negatywnymi skutkami oddziaływania wolnych
rodników odgrywają antyoksydanty.
 Aby opóźnić proces starzenia się komórek, należy odżywiać się zdrowo - wzbogacając
swoją dietę w owoce, warzywa, a także przyprawy. Najbogatszym źródłem
przeciwutleniaczy (antyoksydantów) są także te o intensywnych barwach, co świadczy
o dużej zawartości polifenoli i karotenoidów (np. chilli, kurkuma, papryka wędzona).
 W różnych kuchniach świata spotykamy różne przyprawy, które są bogatym źródłem
antyoksydantów. W zależności od lokalizacji, każda kuchnia charakteryzuję się
specyficznymi przyprawami, których spożywanie ma wpływ na poprawne funkcjonowanie
ludzkiego organizmu w danym regionie świata. Często przystosowanie do życia
w danym regionie jest uzależnione od spożywania określonych zwyczajowo przypraw.
 Wśród przypraw prym wiodą goździki, cynamon, szafran, kurkuma, które według badań
mają najwięcej właściwości przeciwutleniających.

[1][6][56][57][58]
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