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STRESZCZENIE:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu metody suszenia na barwę wybranych owo-
ców oraz na akceptację konsumencką. Przeprowadzono instrumentalny pomiar barwy w systemie 
L*a*b* oraz orientacyjną ocenę konsumencką. Proces liofilizacji pozwolił na zachowanie barwy owo-
ców surowych. Zmierzone parametry barwy owoców suszonych konwekcyjnie znacznie odbiegały od 
parametrów barwy owoców świeżych. Konsumenci ocenili barwę, smak oraz jakość ogólną owoców 
liofilizowanych lepiej niż tych poddanych suszeniu konwekcyjnemu. Barwa jest jednym z ważniejszych 
wyróżników, na które konsumenci zwracają uwagę, podejmując decyzję o zakupie produktu.

The influence of convective drying and freeze drying  
on the colour of selected fruits
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ABSTRACT:

The paper presents results of research on the impact of the drying method on the colour of selec-
ted fruits and consumer acceptance. Instrumental colour measurement was performed in the L*a*b* 
system. The freeze drying process helped to preserve the colour of raw fruits. Measured colour pa-
rameters of convection dried fruits significantly different from the colour parameters of fresh fruits. 
Consumers scored colour, taste, and overall quality of the dried fruit better than those subjected to 
convective drying. Colour is one of the most important factors, which consumers use when making the 
decision to buy the product.
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1. WSTĘP

Suszenie jest jednym z najważniejszych procesów  
podstawowych w technologii przemysłu spożyw- 
czego. Intensywny rozwój technologii suszenia 
oraz aparatury suszącej nastąpił między innymi  
dzięki ogromnemu zróżnicowaniu surowców ro- 
ślinnych i zwierzęcych pod względem biochemicz- 
nym, chemicznym, fizycznym, strukturalnym i me- 
chanicznym [1]. Usunięcie wody z żywności pro- 
wadzi do spadku jej aktywności, a także do zaha-
mowania reakcji enzymatycznych i nieenzyma- 
tycznych, w efekcie czego produkt jest trwały [2].  
Pomimo silnego odwodnienia żywności nadal 
może dochodzić do niekorzystnych zmian, takich  
jak: utlenienie witaminy C, autooksydacja tłusz-
czu, retrogradacja skrobi czy zmiana barwy [3]. 
Niekorzystne procesy zachodzące w suszonej żyw- 
ności można ograniczyć przez odpowiedni dobór 
parametrów procesu, takich jak: temperatura, 
wilgotność i prędkość powietrza, oraz stosując 
metody suszenia niepowodujące napowietrzania 
suszonego materiału [4].
Suszenie konwekcyjne jest procesem złożonym, 
w którym mamy do czynienia z jednoczesnym 
ruchem ciepła i masy. Polega ono na owiewaniu 
produktu czynnikiem suszącym, którym jest naj-
częściej gorące powietrze, oraz jednoczesnym od-
prowadzaniu wilgoci z otoczenia produktu. Pomi-
mo tego, że wygląd, smak, barwa oraz zawartość 
składników odżywczych w suszonej żywności ule-
ga znacznemu pogorszeniu, jest to metoda szero-
ko wykorzystywana w przemyśle spożywczym.
Liofilizacja (suszenie sublimacyjne) polega na usu- 
nięciu wilgoci z zamrożonego materiału na dro-
dze sublimacji lodu, z pominięciem stanu ciekłe-
go. Najczęściej proces ten przeprowadza się pod 
obniżonym ciśnieniem, w zakresie 15-150 Pa.  
W porównaniu z innymi metodami suszenia liofi-
lizacja gwarantuje otrzymanie produktu o najlep-
szej jakości. Suszenie sublimacyjne nie powoduje 
degradacji cieplnej materiału, zachowany zostaje 
kształt i wygląd surowca oraz największa ze zna-
nych szybkość ponownego uwodnienia [2].
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu susze-
nia konwekcyjnego i sublimacyjnego na wartości 
parametrów barwy w systemie L*a*b* kiwi, man-
darynki i banana.

2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ

Do badań wykorzystano świeże owoce: kiwi, man- 
darynkę i banana, zakupione w lokalnym sklepie.  
W owocach świeżych oznaczono początkową za- 
wartość wody metodą suszarkową. Dla kiwi wy- 
nosiła ona ok. 90,6%, dla banana 80,5%, a dla  
mandarynki 88,8%. Kiwi i banana pocięto na pla- 
stry o grubości 5 mm, a mandarynki podzielo- 
no na cząstki. Tak przygotowany materiał pod- 
dano procesowi suszenia w temperaturze 60°C 
(0,18 kW / 0,8 A) w suszarce laboratoryjnej z wy-
muszonym obiegiem powietrza serii FD BINDER, 
do uzyskania zawartości wody na poziomie 20%, 
przy prędkości przepływu powietrza suszącego 
0,5 m/s.
Owoce zliofilizowane zostały dostarczone przez 
firmę LYOFOOD i zgodnie z dostarczonymi spe-
cyfikacjami charakteryzowały się wilgotnością 
równą 4%. Owoce te zostały wyprodukowane  
z owoców świeżych o wartościach parametrów 
barwy zbliżonych do owoców wykorzystanych  
w suszeniu konwekcyjnym.

2.1 Instrumentalny pomiar barwy

Pomiar parametrów barwy owoców surowych, 
wysuszonych konwekcyjnie i liofilizowanych prze- 
prowadzono w systemie L*a*b* metodą odbi- 
ciową za pomocą kolorymetru firmy Konica Mi-
nolta CR-400, ze źródłem światła D65. Zastoso-
wano głowicę pomiarową 8 mm, obserwator 
standardowy 2°. Przed rozpoczęciem pomiarów 
urządzenie skalibrowano na wzorcu bieli o para-
metrach L*=98,45; a*=-0,10; b*=-0,13. Badania 
przeprowadzono dla trzech prób każdego rodzaju 
owoców. Pomiar barwy wykonano w 10 powtó-
rzeniach dla każdej próby, a następnie wartości 
uśredniono. System L*a*b* jest to model barw 
opracowany przez Międzynarodową Komisję 
Oświetleniową; oś L* to oś jasności barwy w ska-
li od 0 (czerń) do 100 (biel), natomiast osie a*  
i b* są do siebie prostopadłe i mogą przyjmować 
wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Do- 
datnie wartości współrzędnej a* określają udział 
barwy czerwonej, ujemne zaś zielonej. Dodatnie 
wartości współrzędnej b* odnoszą się do udzia-
łu barwy żółtej, a ujemne do niebieskiej [5]. Ob-
liczono ogólną różnicę w barwie (∆E), parametr 
nasycenia barwą C* oraz ton barwy (kąt chroma-
tyczności) H w celu opisu zmian barwy spowodo-
wanych różnymi metodami suszenia. Do obliczeń 
wykorzystano poniższe wzory:
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2.2 Orientacyjna ocena konsumencka

Do przeprowadzenia orientacyjnej oceny konsu-
menckiej, w której wzięło udział 20 osób, wyko-
rzystano metodę skalowania ze skalą graficzną. 
Respondenci oceniali barwę, smak, zapach oraz 
jakość ogólną prób liofilizowanych i suszonych 
konwekcyjnie. 

3. WYNIKI I ICH DYSKUSJA

Uśrednione wyniki pomiarów parametrów barwy 
L*, a* i b* oraz C* i H wraz z odchyleniem stan-
dardowym przedstawiono w Tabeli 1.
Owoc kiwi charakteryzuje się barwą zieloną wi-
dzialną dla oka ludzkiego. Zmierzone wartości 
parametru a* (wartości ujemne) dla kiwi świeże-
go świadczą o znacznym udziale barwy zielonej 
w produkcie, w przypadku owocu liofilizowanego 
wartość ta ulega ponad dwukrotnemu obniżeniu, 

a wartość a* dla kiwi suszonego konwekcyjnie 
przyjmuje wartości dodatnie, co świadczy o po-
ciemnieniu surowca i jego nieznacznym zbrązo-
wieniu po procesie suszenia. Wartość parametru 
L*, który charakteryzuje jasność surowca, male-
je znacznie dla owocu suszonego konwekcyjnie 
w porównaniu z owocem świeżym i zliofilizowa-
nym. Proces liofilizacji pozwolił na zachowanie 
odpowiedniej jasności surowca. Podobne wyniki 
podczas suszenia konwekcyjnego, czyli wzrost 
wartości parametru a* oraz spadek wartości L* 
dla owoców kiwi, uzyskano w pracy Maskana [6]. 
Wartości nasycenia (C*) dla kiwi suszonego kon-
wekcyjnie i liofilizowanego nieznacznie maleją  
w porównaniu z owocem świeżym i zbliżają się  
do wartości parametru b*, co świadczy o znacz-
nym stopniu nasycenia materiału barwą zieloną 
i stabilności barwy żółtej w owocach kiwi.
Banan świeży charakteryzował się barwą jasno-
kremową i wartością L*=75,61. Wartości parame-
tru L* dla banana liofilizowanego nie różniły się 
istotnie od wartości dla banana świeżego, zaob-
serwowano natomiast około dwukrotny spadek 
L* dla owocu suszonego konwekcyjnie, co świad-
czy o znacznym pociemnieniu materiału po pro-
cesie suszenia, oraz wzrost parametru barwy a*, 
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Parametry barwy Kiwi świeże Kiwi liofilizowane Kiwi suszone konwekcyjnie

L* 60,69±1,24 62,70±1,21 54,82±1,12

a* -9,74±1,56 -4,30±1,47 2,32±0,71

b* 26,36±1,34 22,19±0,56 25,13±0,99

C* 28,11±1,53 22,61±1,72 25,25±1,48

H 69,72±2,36 79,04±2,41 84,71±2,25

Parametry barwy Banan świeży Banan liofilizowany Banan suszony konwekcyjnie

L* 75,61±1,32 72,07±1,78 35,07±2,11

a* -1,47±0,92 1,81±0,93 3,80±0,61

b* 26,52±1,54 18,63±1,19 9,08±2,23

C* 26,56±1,81 18,73±2,01 9,85±1,65

H 86,82±2,65 84,43±2,91 67,29±2,84

Parametry barwy Mandarynka świeża Mandarynka liofilizowana Mandarynka suszona konwekcyjnie

L* 47,73±0,99 58,01±1,80 62,35±0,24

a* 4,63±0,76 4,14±1,32 11,54±1,12

b* 17,85±0,45 28,60±1,61 35,66±1,41

C* 18,42±0,89 22,61±1,26 37,49±1,08

H 75,75±1,12 81,76±2,35 72,06±0,98

Tabela 1 Parametry barwy owoców świeżych, liofilizowanych i suszonych konwekcyjnie
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co pokazuje, że plastry banana zmieniły barwę  
w kierunku brązowej. Wyniki te są tożsame z osią-
gniętymi przez Maskana w 2000 roku [7]. Zano-
towano również duży spadek wartości parametru 
b* – około trzykrotny dla prób suszonych konwek-
cyjnie w porównaniu z owocem świeżym. Proces 
suszenia spowodował zmniejszenie wartości tonu 
barwy (H) dla banana i mandarynki, co jest szcze-
gólnie widoczne dla prób suszonych konwekcyj-
nie. Odwrotny trend zanotowano dla owocu kiwi, 
w przypadku którego suszenie konwekcyjne oraz 
liofilizacja spowodowały wzrost parametru H.  
W pracy [8] przedstawiono, że wartość H=90° re-
prezentuje typową barwę żółtą, owoce, dla któ-
rych obliczono wartość H powyżej 90°, są mniej 
żółte, a bardziej zielone, a gdy H jest <90°, wtedy 
owoce mają barwę bardziej czerwono-pomarań-
czową.
W przypadku mandarynki zaobserwowano wzrost 
parametrów barwy L*, a* oraz b* dla prób suszo-
nych konwekcyjnie i liofilizowanych w porówna-
niu z owocem świeżym. Rozjaśnienie powierzchni 
owoców truskawek liofilizowanych w stosunku do 
suszonych konwekcyjnie zanotowano w pracy [9]. 
Jedynie próba liofilizowana odznaczała się nie-
istotnym spadkiem wartości parametru b*. Ana-
lizując te parametry, można stwierdzić, że próby 
suszone były jaśniejsze, bardziej czerwone i bar-
dziej żółte w porównaniu z surowcem. Również 
parametr świadczący o stopniu nasycenia barwą 
był znacznie wyższy dla prób suszonych.
Ogólna różnica w barwie pomiędzy owocami świe- 
żymi, liofilizowanymi oraz suszonymi konwekcyj- 

nie została obliczona na podstawie wartości para-
metrów barwy L*, a* oraz b* w celu zobrazowa-
nia zmian barwy spowodowanych różnymi meto-
dami suszenia.
Większe wartości ∆E pokazują większe zmiany  
w barwie pomiędzy owocami świeżymi a suszo-
nymi. Różnicę barw ∆E>5 interpretuje się jako 
bardzo wyraźną [10]. Najniższe różnice w barwie 
zanotowano pomiędzy owocami kiwi i banana 
świeżymi a liofilizowanymi. Wartość ∆E=11,46 
pomiędzy owocem kiwi świeżym i suszonym kon- 
wekcyjnie jest zbliżona do wartości uzyskanych 
w pracy Orikasa i in., 2014 [11]. Najwyższą ogól-
ną różnicę w barwie zanotowano pomiędzy ba-
nanem świeżym a suszonym konwekcyjnie i wy- 
niosła ona 44,25, co świadczy o dużej zmianie 
barwy po procesie suszenia i jest to wynik zgodny 
z badaniami przedstawionymi przez Maskana [7].
W Tabeli 3 i na Rysunku 1 przedstawiono wyniki 
orientacyjnej oceny konsumenckiej.

Tabela 2 Ogólna różnica w barwie (∆E) pomiędzy owocami świeżymi, liofilizowanymi i suszonymi konwekcyjnie

Owoc Świeże  
a suszone konwekcyjnie

Świeże  
a liofilizowane

Liofilizowane 
a suszone konwekcyjnie

Kiwi 11,46 6,57 10,71
Banan 44,25 9,25 38,26

Mandarynka 24,27 15,09 11,12

Tabela 3 Oceny punktowe orientacyjnej oceny konsumenckiej (SK – suszenie konwekcyjne, L – liofilizacja)

Owoce Barwa Smak Zapach Jakość ogólna

Kiwi SK 2,9 4 3,2 3,8
Kiwi L 4,2 4,3 3,1 5,5

Banan SK 1,8 3,8 5,4 3,9
Banan L 7,9 4,9 4,8 5,7

Mandarynka SK 7,7 3,4 3,8 2,5
Mandarynka L 8,3 4,7 3 5,3

Rysunek 1 Wyróżniki jakościowe orientacyjnej oceny  
konsumenckiej (SK – suszenie konwekcyjne, L – liofilizacja)
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Barwa, smak oraz jakość ogólna owoców liofili-
zowanych zostały ocenione przez respondentów 
wyżej niż owoców po suszeniu konwekcyjnym. 
Natomiast dla wszystkich prób odnotowano nie-
znacznie wyższą ocenę dla zapachu owoców su- 
szonych konwekcyjnie. Największe różnice w oce- 
nie barwy zanotowano dla banana liofilizowane-
go, gdzie respondenci ocenili tę cechę czterokrot-
nie wyżej. Jakość ogólna dla wszystkich owoców 
liofilizowanych została oceniona dwukrotnie le-
piej niż dla suszonych konwekcyjnie.

4. WNIOSKI

Utrwalanie termiczne produktów żywnościowych 
wpływa w istotny sposób na ich barwę. Proces 

liofilizacji pozwolił na zachowanie barwy zbliżonej 
do owoców świeżych. Duże zmiany w wartościach 
zmierzonych parametrów barwy zaobserwowa-
no dla prób suszonych konwekcyjnie, co może 
skutkować obniżeniem jakości takich produktów 
i mniejszą akceptacją konsumencką. W badaniu 
orientacyjno-konsumenckim respondenci ocenili 
barwę, smak oraz jakość ogólną owoców liofilizo-
wanych lepiej niż tych poddanych suszeniu kon-
wekcyjnemu.
Jako że barwa jest jednym z ważniejszych wyróż-
ników jakości wpływających na decyzję o zakupie 
produktu, ważne jest, aby ta cecha była jak naj-
bardziej atrakcyjna i zbliżona do produktu świe-
żego.
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