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AKTUALNOŚĆ PRODUKCJI SUPLEMENTU DIETY ZEKSTRAKTU 

TOPINAMBURU 

Praca jest poświęcona przeprowadzeniu badań z procesuekstrakcji z topinamb

uru іnulinu i otrzymania możliwieświatłego ekstraktu. 
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І. Wstęp 

Rynek ekstraktów na podstawie roślinnego surowca wUkrainie trudny i rozmai

ty. On włącza u się ekstrakty napodstawie płodów i jarzyn, ekstrakty z zbożowego su

rowca iekstrakty z lekarskiego surowca i tym podobne. 

W Ukrainie na ogół blisko 85ікарської roślinnego surowcazbierają u місцезростанн

ях gatunków naturalnych roślinleczniczych. Aktualność danego tematu polega na ty

m, żebardzo wiele roślin leczniczych w Ukrainie są właśnie nieфармакопейними, w 

tym czasie jak za granicą oni dawnostosują się w oficjalnej medycynie. 

Ekstrakt (od łat. ехtractum - wyciąg, wyciągnął) - 

koncentrowany wyciąg z lekarskiego roślinnego surowcaalbo surowca zwierzęcego p

ochodzenia, co przedstawiaruchome, lepkie płyny albo suche masy. W medycynie ter

min"ekstrakt" oznacza lekarską formę, przygotowaną za pomocąекстрагування. Sub

stancjami dla ekstrakcji mogą być woda,spirytus, eter, węglowy kwas (ta innesubstan

cje).Odpowiednio ekstrakty podzielają na wodory,spirytusowe, eteryczne, СО2 ekstra

kty i inne [1]. 

Na dzień dzisiejszy bardzo popularna jest tendencja przejściaod syntetycznych 

leczniczych środków do środków napodstawie naturalnych produktów, tak zwanych 

boiproductow. Topinambur zawiera dosyć dużą ilość suchych substancji (do20 wśród

 których mieści się do 80 %inulinu, który jestpolisacharydem, hydroliza którego dopr

owadza do otrzymanianieszkodliwego dla cukrzyków cukru - fruktozy. 



Topinambur zawiera błonnik i bogaty zestaw mineralnychelementów, w tej lic

zbie : żelaza - 10,1; manganowi - 44,0;kalcjum - 78,8; magnezowi - 31,7; potasowi -

 1382,5; sodowi -17,2(mg a suchą substancję). 

Topinambur można wykorzystywać w świeżym wyglądzie,jego można gotować, sma

żyć, zapiekać, dusić, suszyć,marynować, solić, kisić, konserwować, a takżewykorzyst

ywać w zamrożonym wyglądzie. Z liści ikwiatostanów topinambura przygotowują фі

то-чаї, a z bulwróżne napoje, włączając kawowy. 

ІІ. Przedstawienie zadania 

Lecz szczególne miejsce wśród ich zajmuje skoncentrowaneekstrakt z topinam

bura. Jednym z perspektywnych irzeczywiście zażądanych do najbliższych lat będzie

otrzymanie  syropy  z fruktozy i  glukozy, ponieważ  wprzybliżeniu  60-70 %  

substancje topinambura składa się zfruktozy. 

Skoncentrowany ekstrakt z bulw topinambura w pierwszejkolejności jest przeznaczo

ny dla użycia w spożywczym icukierniczym przemyśle w celu zamiany cukru na fruk

tozę,może być wykorzystany bezpośrednio w żywieniu człowieka idla produkcji bio-

logiczny aktywnych suplementów diety. 

ІІІ. Wyniki 

Lecz szczególne miejsce wśród ich zajmuje skoncentrowaneekstrakt z topinam

bura. Szczególną wartość przedstawiaekstrakt z topinambura dla chorych na cukrzycę

, w jakінуліновмісний biologiczny aktywny komponent żywienia izamiany cukru, o

bniżając zapotrzebowanie na insulinachpreparaty i stabilizując poziom cukru w krwi 

człowieka. 

Podczas ekstrakcji głównymi wskaźnikami jest czas itemperatura. Результаи badań j

est przedstawiony w tablicy1. 

 Tablica 1           

Zależność trwałości procesu ekstrakcjiod temperatury 

Temperatura, °C Czas osiągnięcia równo

wagi suchychsubstancji,

 minut 

Adnotacja 



30  95 Proces jest bardzo trwały, kolor jestjasnożółty 

40  81 Proces jest trwały, kolor żółty i zielony 

50  69 
Proces jest trwały, kolor jasnobrązowy, optym

alnatemperatura dla mikrobów 

60  51 
Kolor jest brunatny-

zielony, optymalna temperatura dlamikrobów 

70  30 Kolor jest brunatny, z zielonkawymodcieniem 

80  10 
Ciemnobrązowy kolor, straty suchychsubstanc

ji 

 

              Jak widać z tablicy, czym powyżej temperatura procesu, tymszybciej 

odbywa się przejście ekstraktów substancji z wiórki wekstrakt. Lecz przy wysokich t

emperaturach ekstrakcje,ekstrakt wychodzi bardzo ciemnego koloru. Przy niskichtem

peraturach екстрагування, proces trwa bardzo długo, cojest niecelowe z ekonomiczn

ego punktu widzenia. 

  Wykres 1            
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Na wykresie 1 przedstawiono zależność zawartości suchychsubstancji od trwał

ości procesu ekstrakcji przy różnychrodzajach rozdrobnionego topinamburu -

 wiórki, płyt,kawałków i kostek. I widać, że najlepsze wyniki otrzymują sięwłaśnie dl

a wiórki. 

Ekstrakcja przeprowadzała się na laboratoryjnym ustawieniupod próżnią, co m

oże zniżyć jej temperaturę do 60 -

 70 °С. Topozwala przeprowadzać proces bardziej intensywnie, bezdostępu tlenu, a ta

kże przy niższych temperaturach, co zkolei zabezpiecza maksymalne zachowanie cen

nych dla nasekstraktów substancji. 

Temperatura екстрагування 60 °С urządza, lecz tak jak kolorekstraktu jest bardzo ci

emny, to było by docelowoprzeprowadzić jeszcze jeden rodzaj poprzedniej obróbki b

ulwtopinambura - blanszowanie. 

ІV. Wnioski 



Wskutek przeprowadzonej pracy można konstatować, żeusuwanie cennych sub

stancji z bulw topinambura za pomocąsposobu ekstrakcji pod próżnią pozwoli otrzym

ywać mniejzabarwiony rozczyn, w którym będzie maksymalnie możliwailość іnulinu 
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