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KonkurencyjnoĞü polskich odmian orzechów
laskowych w zaleĪnoĞci od ich jakoĞci
okreĞlonej wáaĞciwoĞciami Þzykochemicznymi
WstĊp
Wysoka jakoĞü produktów ĪywnoĞciowych stanowi jeden z waĪniejszych
czynników determinujących poziom konkurencyjnoĞci przemysáu spoĪywczego.
Jest ona osiągana gáównie dziĊki podejmowaniu dziaáaĔ innowacyjnych z zastosowaniem nowoĞci technologicznych. W ujĊciu ekonomicznym jakoĞü „jest
to stopieĔ zgodnoĞci produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei wynikają
z jego potrzeb, dochodów i cen” [Oyrzanowski 1969]. Z punktu widzenia konsumenta i producenta jakoĞü odzwierciedla „zdolnoĞü produktu do zaspokajania
ludzkich potrzeb” [Kraszewski 2005]. Dla konsumenta waĪne bĊdzie zaspokojenie swoich potrzeb funkcjonalnych (komfort uĪytkowania, niezawodnoĞü, ekonomicznoĞü) i niefunkcjonalnych (budowanie wizerunku, zaspokojenie potrzeb
estetycznych), a wedáug wymagaĔ producenta produkt powinien byü konkurencyjny, zyskowny oraz zaspokajaü potrzebĊ technologicznoĞci.
Konkurencja jest zjawiskiem, „którego uczestnicy rywalizują miĊdzy sobą
w dąĪeniach do analogicznych celów”. KonkurencyjnoĞü naleĪy rozumieü jako
cechĊ podmiotów dziaáających w warunkach konkurencji [Stankiewicz 2005].
Na wielu rynkach konkurencja toczy siĊ o szeroko rozumiane zasoby. Aby mogáy one stanowiü przedmiot konkurencji, muszą mieü charakter dóbr rzadkich,
przy czym rzadkoĞü moĪna rozumieü zarówno w ujĊciu iloĞciowym, jak i jakoĞciowym. Wymiar iloĞciowy zasobów w poáączeniu z cechami jakoĞciowymi
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moĪe wpáynąü decydująco na ich rzadki charakter, a tym samym na moĪliwoĞci
konkurencyjne podmiotów, które takie zasoby posiadają. MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe konkurencyjnoĞü jest cechą podmiotów, które posiadają zdolnoĞü do
wytwarzania dóbr rzadkich akceptowanych na rynku. StopieĔ akceptacji dóbr
jest uzaleĪniony od postrzegania ich wartoĞci uĪytkowej, na którą wpáyw mają
gáównie cechy jakoĞciowe. Z tego wzglĊdu w artykule przeanalizowano cechy
jakoĞciowe orzechów laskowych uprawianych na terytorium Polski pod wzglĊdem cech technologicznych predysponujących ten produkt dla przemysáu. Celem pracy jest porównanie jakoĞci orzechów laskowych uprawianych w Polsce z
jakoĞcią orzechów importowanych. AnalizĊ przeprowadzono na podstawie oceny zmian ich wáaĞciwoĞci Þzykochemicznych w zaleĪnoĞci od zastosowanych
parametrów praĪenia.

Produkcja i obrót orzechami laskowymi w Polsce
i na Ğwiecie
Uprawa leszczyny jako Ĩródáa owoców bĊdących zarówno cennym surowcem dla przemysáu ĪywnoĞciowego, jak i przeznaczonych do bezpoĞredniej konsumpcji stanowi waĪny kierunek rozwoju produkcji ogrodniczej w wielu krajach. ĝwiatowy areaá uprawy leszczyny wynosi 915,55 tys. ha, z czego ponad
3/4 powierzchni znajduje siĊ na terenie Turcji [FAOSTAT 2017]. Ocenia siĊ, Īe
w Polsce towarowe plantacje leszczyny (powyĪej 1 ha) zajmują obecnie ponad
4,02 tys. ha. Produkcja na poziomie 5,53 tys. t plasuje obecnie PolskĊ na 10.
miejscu wĞród Ğwiatowych producentów. W 2014 roku zbiory orzechów laskowych na Ğwiecie wyniosáy 713,45 tys. t, z czego najwiĊcej pozyskano w Turcji
(63% Ğwiatowej produkcji), nastĊpnie we Wáoszech (11%), Gruzji (5%), Stanach
Zjednoczonych (5%), AzerbejdĪanie (4%), Chinach (3%), Iranie (3%), Hiszpanii
(2%), we Francji (2%) i w Polsce (1%) [FAOSTAT 2017].
Uprawa leszczyny w Polsce w latach 2004–2011 byáa objĊta Þnansowym
wsparciem w ramach UE. W tym czasie areaá upraw powiĊkszyá siĊ ponad
dwukrotnie, z 1,65 tys. do 3,49 tys. ha [FAMU/FAPA 2017]. Do 2014 roku powierzchnia upraw ulegáa dalszemu zwiĊkszeniu o ponad 2 tys. ha. Czynnikiem,
który miaá niewątpliwy wpáyw na opáacalnoĞü uprawy leszczyny w Polsce (poza
wsparciem unijnym), jest plonowanie na Ğrednim poziomie 1,7 t/ha, co jest porównywalne z wydajnoĞcią plantacji wáoskich czy hiszpaĔskich i znacznie przewyĪsza przeciĊtne plony uzyskiwane w Turcji, które wynoszą 0,9 t/ha [Gantner
2009]. Obserwacje plonowania towarowych plantacji leszczyny oraz analiza
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kosztów produkcji, a takĪe opinie producentów orzechów laskowych, pozwoliáy
juĪ w 2004 roku na stwierdzenie, Īe produkcja ta jest opáacalna i moĪe byü istotnym Ĩródáem dodatkowych dochodów w gospodarstwach sadowniczych lub rolnych [Czernyszewicz i Kolano 2004]. Wsparcie unijne po 2004 roku zwiĊkszyáo
opáacalnoĞü i zmniejszyáo ryzyko Þnansowe prowadzenia tego typu produkcji
sadowniczej w Polsce.
WaĪną determinantą rozwoju produkcji orzechów laskowych jest to, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü tego surowca na rynku unijnym kierowana jest do przetwórstwa. Tylko 15 tys. przeznacza siĊ do bezpoĞredniej konsumpcji, co w zupeánoĞci zaspokaja potrzeby rynku. NajwiĊkszym Ğwiatowym importerem orzechów laskowych są Niemcy, a okoáo 80% caáej Ğwiatowej produkcji traÞa do
Europy [Gönenç i in. 2006]. PodaĪ orzechów zapewniana przez producentów
unijnych, przy produkcji na poziomie 144,91 tys. ton orzechów w áupinach, nie
jest w stanie zaspokoiü popytu na ten surowiec w krajach UE. Import z krajów
trzecich wyniósá w 2013 roku ponad 165 tys. t orzechów áuskanych i pochodziá
w zdecydowanej wiĊkszoĞci z Turcji (ponad 80%). Poza tym orzechy są kupowane w Gruzji, AzerbejdĪanie oraz Chile. Unijny eksport tego surowca jest na
niskim poziomie i w 2013 roku wyniósá 31,72 tys. t orzechów áuskanych. Biorąc
pod uwagĊ moĪliwe zmiany w sytuacji spoáeczno-gospodarczej Turcji, gáównego producenta tego surowca, związane ze zmianami politycznymi i moĪliwoĞcią
ograniczeĔ w handlu z UE oraz to, Īe import orzechów laskowych z krajów trzecich przewyĪsza zdecydowanie obecną produkcjĊ w krajach UE, naleĪy uznaü
produkcjĊ orzechów laskowych w Polsce za jeden z bardziej perspektywicznych
kierunków rozwoju produkcji sadowniczej. Sukces polskich producentów uzaleĪniony jest jednak od uznania polskich odmian orzechów laskowych za speániające wymogi przemysáu ĪywnoĞciowego, zarówno pod wzglĊdem technologicznym, jak i Īywieniowym. Rozwój tego sektora bĊdzie zatem moĪliwy wyáącznie poprzez znaczące zwiĊkszenie popytu na orzechy laskowe produkowane
w krajach UE przez branĪĊ przetwórstwa ĪywnoĞci w stosunku do konsumpcji
indywidualnej [FAMMU/FAPA 2017, FAOSTAT 2017].
Polska jest zmuszona corocznie importowaü orzechy laskowe, a rodzimy
surowiec przeznaczony jest wyáącznie do bezpoĞredniej konsumpcji. Skala importu orzechów laskowych jest zatem nieporównywalnie wiĊksza od eksportu.
Po akcesji Polski do UE krajowy import orzechów áuskanych wzrósá z 5,23 tys. t
w 2004 roku do 7,55 tys. t w 2007 roku. W tym przypadku surowiec gáównie
byá przeznaczany do produkcji wszelkiego rodzaju sáodyczy. W kolejnych latach
zaznaczyá siĊ nagáy jego spadek do 2,38 tys. t w 2013 roku. Wolumen eksportu
orzechów laskowych z Polski jest niski, osiągając w 2013 roku zaledwie 173 t
[FAOSTAT 2017].
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Materiaá, metody badaĔ
Materiaáem badawczym byáy orzechy dwóch odmian leszczyny uprawianej
w Polsce: ‘Olbrzym z Halle’ i ‘Cosford’, które zebrano we wrzeĞniu 2016 roku na plantacji naleĪącej do Wojewódzkiego OĞrodka Doradztwa Rolniczego
w KoĔskowoli (woj. lubelskie, 51°25´N 22°03´E). Wyselekcjonowane orzechy
w áupinie o Ğrednicy powyĪej 16 mm, speániające wymagania dotyczące klasy „Ekstra” zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE)
1284/2002, pozbawiono áupiny i poddano procesowi praĪenia.
PraĪenie przeprowadzono w komorowej suszarce konwekcyjnej Binder Model FD115 przy staáej prĊdkoĞci przepáywu powietrza. Zastosowano dziewiĊü
kombinacji temperaturowo-czasowych (3 temperatury razy 3 czasy): 110°C przez
15, 30 i 60 min, 130°C przez 15, 30 i 60 min oraz 160°C przez 15, 30 i 60 min.
W kaĪdej kombinacji uwzglĊdniono po 100 g orzechów badanych odmian.
W orzechach surowych i praĪonych oznaczono: aktywnoĞü wody, barwĊ
powierzchni áuski wewnĊtrznej (brązowej) i powierzchni czystego jądra orzecha oraz jego twardoĞü. AktywnoĞü wody zmierzono w trzech powtórzeniach
za pomocą higrometru Aqualab® 3 TEV (Decagon Devices Inc., Pullman, WA.,
USA). Instrumentalny pomiar barwy orzechów laskowych wykonano w systemie przestrzeni barw CIE L*a*b* przy uĪyciu aparatu Konica Minolta model
CR-400 (CR-400, Konica Minolta Inc., Tokyo, Japan). OkreĞlenie parametrów
barwy przeprowadzono losowo na 10 próbach orzechów przed praĪeniem i po
nim oraz po rĊcznym usuniĊciu áuski okrywającej jądra orzechów. Na podstawie
uzyskanych wyników obliczono indeks brązowienia (BI – ang. browning index),
uĪywając nastĊpującego równania [Mexis i Kontominas 2010]:
BI

[100(x  0,31)]
0,17

gdzie:
x

(a  1,75L)
5,64L + a  3,012b)

Do pomiaru wáaĞciwoĞci teksturalnych orzechów laskowych uĪyto Uniwersalnej Maszyny Testującej Þrmy Instron z gáowicą w zakresie pomiarowym
do 500 N (model 5965, Instron, Kanton, USA). Wykonano test pojedynczego
Ğciskania przy prĊdkoĞci przesuwu gáowicy pomiarowej 10 mm/min, w szeĞciu
powtórzeniach dla kaĪdej kombinacji temperaturowo-czasowej. Jądro orzecha
Ğciskano do 50% jego wysokoĞci. Wyniki testów analizowano za pomocą komputera z oprogramowaniem Bluehill®2.
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Do statystycznego opracowania danych, oceny róĪnic miĊdzy wynikami
wykorzystano jednoczynnikową analizĊ wariancji ANOVA przy uĪyciu programu Statistica 12.0. IstotnoĞü przyjĊto na poziomie p  0,05.

Wyniki i dyskusja
Orzechy przed praĪeniem charakteryzowaáy siĊ aktywnoĞcią wody na poziomie 0,28 (rys. 1). Dla wszystkich zastosowanych parametrów temperatury i czasu praĪenia stwierdzono znaczny spadek aktywnoĞci wody, porównywalny dla
orzechów obu odmian. Najmniejszą aktywnoĞü wody (na poziomie 0,07) uzyskano dla orzechów praĪonych w temperaturze 130°C przez 60 min. KoĔcowa
zawartoĞü wody w orzechach praĪonych w temperaturze 110, 130 i 160°C przez
30 min wyniosáa dla odmiany ‘Olbrzym z Halle’– 0,20; 0,10 i 0,08, a dla odmiany
‘Cosford’ – 0,21; 0,08 i 0,06. Dla orzechów kaĪdej odmiany spadek aktywnoĞci
wody byá zbliĪony, a róĪnice miĊdzy odmianami nie byáy istotne statystycznie.
Wyniki uzyskanych analiz są porównywalne z badaniami przeprowadzonymi na
innych orzechach laskowych [Maskan 2001, Kulik i Waszkiewicz-Robak 2015].
ZawartoĞü wody peáni kluczową rolĊ w zapewnieniu odpowiednich warunków
do wzrostu i rozwoju mikroßory zanieczyszczającej ĪywnoĞü. TrwaáoĞü produktów spoĪywczych, których aktywnoĞü wody na poziomie poniĪej 0,65, wynosi
zazwyczaj wiĊcej niĪ póá roku [ûwiertniewski i in. 2005, Guine i in. 2015]. PraĪenie stanowi ochronĊ nie tylko przed rozwojem mykotoksyn, ale takĪe jeáczeniem frakcji táuszczowej orzecha [Amaral i in. 2006, Ciemniewska-ĩytkiewicz
i in. 2015, Moghaddam i in. 2016].

Rysunek 1
Zmiany aktywnoĞci wody w orzechach laskowych odmian ‘Olbrzym z Halle’ i ‘Cosford’ w zaleĪnoĞci od zastosowanych parametrów praĪenia. WartoĞci oznaczone tą samą literą nie róĪnią siĊ istotnie statystycznie przy p  0,05
ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Rysunek 2
Zmiany wartoĞci indeksu brązowienia (BI) orzechów laskowych odmian ‘Olbrzym z Halle’
i ‘Cosford’ w zaleĪnoĞci od zastosowanych parametrów praĪenia. WartoĞci oznaczone tą
samą literą nie róĪnią siĊ istotnie statystycznie przy p  0.05
ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Rysunek 3
Zmiany jasnoĞci jąder orzechów odmian ‘Olbrzym z Halle’ i ‘Cosford’ w skórce (A) oraz obranych (B) w zaleĪnoĞci od zastosowanych parametrów praĪenia. WartoĞci oznaczone tą samą
literą nie róĪnią siĊ istotnie statystycznie przy p  0.05.
ħródáo: Opracowanie wáasne.
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Proces praĪenia wpáynąá istotnie na barwĊ zarówno orzechów praĪonych
w áusce wewnĊtrznej, jak i jej pozbawionych (rys. 2 i 3). Wraz ze zwiĊkszeniem
temperatury praĪenia, niezaleĪnie od odmiany, zaobserwowano pociemnienie
barwy. JasnoĞü (L*) orzechów odmiany ‘Olbrzym z Halle’ w brązowej áusce
zmniejszyáa siĊ istotnie pod wpáywem praĪenia we wszystkich zastosowanych
zakresach czasu i temperatury, z wyjątkiem wariantu 130°C/15 min. JasnoĞü
orzechów tej odmiany pozbawionych zewnĊtrznej áuski zmniejszyáa siĊ istotnie
po praĪeniu we wszystkich zakresach temperatury i czasu, z wyjątkiem wariantu
110°C/30 min. WartoĞü parametru jasnoĞci (L*) orzechów odmiany ‘Cosford’
zarówno tych w brązowej áusce, jak i jej pozbawionych zmniejszyáa siĊ istotnie
w przypadku kaĪdej z zastosowanych kombinacji.
Dodatkowo wyznaczono wartoĞü indeksu brązowienia (BI), który byá wykorzystywany w innych badaniach na róĪnych rodzajach orzechów [Ozdemir
i Akinci 2004, Febrianto i in. 2016]. Parametr ten jest istotną miarą intensywnoĞci barwy brązowej, wynikającej z reakcji nieenzymatycznego brązowienia [Mohammadi 2008]. W przeprowadzonym doĞwiadczeniu zaobserwowano, Īe wraz
ze zwiĊkszeniem temperatury praĪenia i wydáuĪeniem procesu we wszystkich
analizowanych próbach nastąpiáo pociemnienie barwy i wzrost wartoĞci indeksu brązowienia. Zmiany te byáy wynikiem reakcji Maillarda, w których szybkoĞü tworzenia związków barwnych zwiĊksza siĊ wraz ze wzrostem temperatury
i prowadzi do powstania związków odpowiedzialnych za smak, zapach oraz
atrakcyjnoĞü produktów spoĪywczych [Michalska i ZieliĔski 2007].
Analizując uzyskane wyniki, naleĪy stwierdziü, Īe jądra praĪonych orzechów laskowych, niezaleĪnie od odmiany, wraz ze wzrostem temperatury praĪenia charakteryzowaáy siĊ obniĪeniem jasnoĞci (L*) i wzrostem indeksu brązowienia (BI), co potwierdzają badania przeprowadzone przez Donno i innych
[2013]. Zastosowane praĪenia przyczyniáo siĊ równieĪ do tego, Īe brązowa áuska
zewnĊtrzna orzecha áatwiej odchodziáa od jądra. Orzechy obu odmian po praĪeniu w temperaturze 130°C przez 30 min charakteryzowaáy siĊ porównywalną,
duĪą áatwoĞcią usuwania brązowej áuski wewnĊtrznej.
W badanych surowych i praĪonych orzechach laskowych dwóch odmian
okreĞlono teksturĊ, wyznaczając maksymalną siáĊ Ğciskającą, przy której nastĊpuje zniszczenie struktury. Analizując otrzymane wyniki (rys. 4) stwierdzono, Īe
wraz z rosnącą temperaturą praĪenia i upáywem czasu procesu praĪenia twardoĞü
jąder orzechów laskowych ulegaáa obniĪeniu od 115,9 N w orzechach surowych
do 23,6 N w orzechach praĪonym w temperaturze 160°C przez 30 min (‘Olbrzym z Halle’) oraz od 212,9 do 20,9 N (‘Cosford’). Wraz z intensywnym odparowywaniem wody pod wpáywem wzrastającej temperatury, orzechy stawaáy
siĊ coraz bardziej kruche. Stwierdzone róĪnice odmianowe w badanych parametrach wynikaáy z wielkoĞci orzechów laskowych i wielkoĞci wolnej przestrzeni,
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Rysunek 4
Zmiany twardoĞci jąder orzechów laskowych odmian ‘Olbrzym z Halle’ i ‘Cosford’ w zaleĪnoĞci od zastosowanych parametrów praĪenia. WartoĞci oznaczone tą samą literą nie róĪnią siĊ
istotnie statystycznie przy p  0.05.
ħródáo: Opracowanie wáasne.

obecnej w centrum jądra orzecha. Orzechy odmiany ‘Cosford’ charakteryzowaáy
siĊ wiĊkszą twardoĞcią (212,9 N) w stanie surowym w porównaniu do orzechów
odmiany ‘Olbrzym z Halle’ (115,9 N). W badaniach przeprowadzonych przez
Giacosa i innych [2016] na orzechach laskowych odmian tureckich, odnotowano mniejszą twardoĞü (97,2 N) surowych orzechów, ale wiĊkszą uzyskano
po praĪeniu w temperaturze 160°C przez 30 min (85,1 N) w porównaniu do
orzechów odmian polskich. Ozdemir i Akinci [2004] podają, Īe twardoĞü surowych orzechów laskowych odmian tureckich oscylowaáa w granicach od 50 do
64 N. Wedáug Belviso i innych [2017], twardoĞü surowych orzechów odmian wáoskich wahaáa siĊ od 93,2 do 96,4 N, a po praĪeniu spadáa do wartoĞci od 57,7 do
83,4 N. W badaniach wáasnych wykazano, Īe temperatura procesu ma wiĊkszy
wpáyw na teksturĊ orzechów niĪ czas obróbki termicznej. RównieĪ Kita i Figiel
[2010] stwierdzili, Īe orzechy wáoskie praĪone w 100°C przez 17 min charakteryzowaáy siĊ wiĊkszą twardoĞcią w porównaniu z orzechami praĪonymi w wyĪszej temperaturze, w tym samym czasie.

Podsumowanie i wnioski
WáaĞciwoĞci Þzykochemiczne orzechów laskowych są czĊstym tematem
analiz w aspekcie ich jakoĞci, ale dotyczą one gáównie orzechów laskowych
odmian zagranicznych. Przywoáane w niniejszym opracowaniu wyniki badaĔ
wáasnych dowodzą, Īe zmiany tych wáaĞciwoĞci są porównywalne do wyników
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uzyskanych na odmianach zagranicznych. Orzechy laskowe polskiej produkcji
charakteryzują siĊ równie dobrymi parametrami Þzykochemicznymi jak odmiany zagraniczne, co czyni je konkurencyjnymi na globalnym rynku. W związku
z tym moĪliwe jest wytypowanie odmian polskich o wysokiej jakoĞci przetwórczej oraz przydzielenie ich do konkretnych branĪ przemysáu spoĪywczego. Za
niezbĊdne zatem z punktu widzenia rozwoju polskiej produkcji orzechów laskowych, naleĪy uznaü dalsze prowadzenie badaĔ wáaĞciwoĞci Þzykochemicznych
orzechów laskowych odmian polskich, tak aby zwiĊkszyü wykorzystanie tego
surowca w produkcji krajowej i unijnej.
W kontekĞcie przywoáanych wyników badaĔ naleĪy podkreĞliü, Īe praĪenie
orzechów ma istotny wpáyw na poprawĊ ich wáaĞciwoĞci technologicznych. Proces praĪenia powoduje obniĪenie aktywnoĞci wody, zmniejszenie jasnoĞci (L*)
jąder orzechów laskowych, niezaleĪnie od odmiany, i wzrost wartoĞci indeksu
brązowienia, a gáównym parametrem decydującym o tych zmianach jest temperatura. Ponadto wraz ze zwiĊkszaniem siĊ temperatury procesu, twardoĞü orzechów zmniejsza siĊ, a ich tekstura staje siĊ bardziej krucha. Orzechy odmiany
‘Cosford’ charakteryzowaáy siĊ wiĊkszą twardoĞcią w stanie surowym od orzechów odmiany ‘Olbrzym z Halle’. Najlepszą jakoĞü orzechów poddanych praĪeniu, niezaleĪnie od odmiany, zapewniaáa temperatura 130°C w czasie 30 min.
Orzechy obu odmian poddane praĪeniu w tych parametrach charakteryzowaáy
siĊ porównywalną, wiĊkszą áatwoĞcią w usuwaniu brązowej áuski wewnĊtrznej.
Tym samym naleĪy stwierdziü, Īe dobór optymalnych parametrów procesów technologicznych podczas praĪenia moĪe wpáynąü na wzrost jakoĞci przetwórczej orzechów laskowych polskiej produkcji, co w konsekwencji umoĪliwi
uzyskanie konkurencyjnoĞci wzglĊdem odmian zagranicznych i zwiĊkszy szansĊ
ich eksportowania, a takĪe wykorzystania w krajowej produkcji cukierniczej.

Literatura
AMARAL J.S., CASAL S., SEABRA R.M., OLIVEIRA B.P., 2006: Effects of roasting on
hazelnut lipids, Journal of Agricultural and Food Chemistry 54, 1315–1321.
BELVISO S., BELLO DAL B., GIACOS S., BERTOLINO M., CHIRARDELLO D., GIORDANO M., ROLLE L., GERBI V., ZEPPA G., 2017: Chemical, mechanical and sensory
monitoring of hot air- and infrared roasted hazelnuts (Corylus avellana L.) during nine
months of storage, Food Chemistry 217, 398–408.
CIEMNIEWSKA-ĩYTKIEWICZ H., VERARDO V., PASINI F., BRYĝ J., KOCZOē P.,
CABONI M.F., 2015: Determination of lipid and phenolic fraction in two hazelnuts
(Corylus avellana L.) cultivars grown in Poland, Food Chemistry 168, 615–622.
CZERNYSZEWICZ E., KOLANO A., 2004: Leszczyna Ĩródáem dodatkowych dochodów,
Hasáo Ogrodnicze 6, 7.

136
ûWIERTNIEWSKI K., POLAK E., EGIERSKI K., 2005: AktywnoĞü wody – parametr trwaáoĞci produktów spoĪywczych, Przemysá SpoĪywczy 5, 16–19.
DONNO D., BECCARO G.L., MELLANO G.M., PRIMAS., CAVICHIOLI M., CERUTTIA.K.,
BOUNOUS G., 2013: Setting a protocol for hazelnut rostint using sensory and colormetric analysis: Influence of the roasting temperature on the quality of Tonda Gentile
delle Lange cv. hazelnut, Czech Journal of Food Science 31, 390–400.
FAMMU/FAPA, 2017: Dane handlu zagranicznego artykuáami rolno-spoĪywczymi w 2017 roku.
FAOSTAT, 2017: Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.
org/faostat/en/#home.
FEBRIANTO N.A., YANG T.A., Wan ABDULLAH W.A., 2016: Cocoa-like flavor compound development of rambutan seed fat as the effect of fermentation and roasting,
International Food Research Journal 23, 2166–2174.
GANTNER M., 2009: Koszty ochrony plantacji leszczyny przed szkodnikami i chorobami,
Progress in Plant Protection 49(1), 1610–1616.
GIACOSA S., BELVISO S., BERTOLINO M., DAL BELLO B., GERBI V., GHIRARDELLO D., GIORDANO M., ZEPPA G., ROLLE Z. 2016: Hazelnut kernels (Corylus avellana L.) mechanical and acoustic properties determination: Comparison of test speed,
compression or shear axis, roasting, and storage condition effect, Journal of Food Engineering 173, 59–68.
GÖNENÇ S., TANRIVERMI H., BÜLBÜL M., 2006: Economic assessment of hazelnut
production and the importance of supply management approaches in Turkey, Journal of
Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics 107(1), 19–32.
GUINE R.P.F., ALMEIDA C.F.F., CORREIA P.M.R., MENDES M., 2015: Modeling the
influence of origin, packing and storage on water activity, colour and texture of almond,
hazelnuts and walnuts using artificial neural networks, Food Bioprocess Technology 8,
1113–1125.
KARASZEWSKI R., 2005: Zarządzanie jakoĞcią. Koncepcje, metody i narzĊdzia stosowane
przez liderów Ğwiatowego biznesu, Dom Organizatora 19.
KITA A., FIGIEL A., 2010: Wpáyw temperatury praĪenia na wáaĞciwoĞci nasion sáonecznika,
RoĞliny Oleiste 31, 133–145.
KULIK K., WASZKIEWICZ-ROBAK B., 2015: Orzechy jadalne jako Ĩródáo skáadników
bioaktywnych, [w:] M. Karwowska, W. Gustaw (red.), Trendy w Īywieniu czáowieka,
Wydawnictwo Naukowe PTTĩ, Kraków, 143–156.
MASKAN M., 2001: Kinetics of colour change of kiwifruits during hot air and microwave
drying, Journal of Food Engineering 48, 169–175.
MEXIS S.F., KONTOMINAS M.G., 2010: Effect of oxygen absorber, nitrogen flushing,
packaging material oxygen transmission rate and storage conditions on quality retention of raw whole unpeeled almond kernels (Prunus dulcis), LWT – Food Science Technology 43, 1–11.
MICHALSKA A., ZIELIēSKI H., 2007: Produkty reakcji Maillarda w ĪywnoĞci, ĩywnoĞü,
Nauka. Technologia. JakoĞü 2(51), 5–16.
MOGHADDAM M.T., RAZAVI M.A.S., TAGHIZADEH M., SAZGARNIA A., 2016: Sensory and instrumental texture assessment of roasted pistachio nut/kernel by partial least
square (PLS) regression analysis: effect of roasting conditions, Food Science Technology 53(1), 370–380.

137
MOHAMMADI A., TABATABAEEFAR A., SHAHIN S., RAFIEE S., KEYHANI A., 2008:
Energy use and economic analysis of potato production in Iran a case study: Ardabil
province, Energy Conversion and Management 49, 3566–3570.
OZDEMIR F., AKINCI I., 2004: Physical and nutritional properties of four major commercial Turkish hazelnut varieties, Journal of Food Engineering 63, 341–347.
OYRZANOWSKI B., 1969: Ekonomiczne problemy jakoĞci, Ekonomista 2, 586–597.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 lipca 2002 r. ustanawiające normĊ handlową w odniesieniu do orzechów laskowych
w áupinach, Dz.U. L 187/14.
STANKIEWICZ M.J., 2005: KonkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa. Budowanie konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, ToruĔ.

Abstrakt
Celem pracy jest porównanie jakoĞci orzechów laskowych uprawianych
w Polsce do orzechów importowanych, dokonane na podstawie oceny zmian
ich wáaĞciwoĞci Þzykochemicznych w zaleĪnoĞci od zastosowanych parametrów
praĪenia. Materiaáem badawczym byáy orzechy dwóch odmian leszczyny uprawianej w Polsce: ‘Olbrzym z Halle’ i ‘Cosford’. Próbki poddano obróbce cieplnej w dziewiĊciu kombinacjach: w temperaturze 110°C, 130°C i 160°C, kaĪda
w czasie 15, 30 i 60 min. Badano takie parametry, jak: aktywnoĞü wody, barwa
powierzchni áuski wewnĊtrznej (brązowej) i powierzchni czystego jądra orzecha
oraz jego twardoĞü. Proces praĪenia spowodowaá obniĪenie aktywnoĞci wody,
zmniejszenie jasnoĞci (L*) jąder orzechów laskowych niezaleĪnie od odmiany
i wzrost wartoĞci indeksu brązowienia (BI). Gáównym parametrem decydującym
o tych zmianach byáa temperatura. Ponadto, wraz ze zwiĊkszaniem siĊ temperatury procesu, twardoĞü orzechów zmniejszaáa siĊ, a ich struktura stawaáa siĊ
bardziej krucha i delikatna. Orzechy odmiany ‘Cosford’ charakteryzowaáy siĊ
wiĊkszą twardoĞcią w stanie surowym w porównaniu do orzechów odmiany ‘Olbrzym z Halle’. NajwyĪszą jakoĞü orzechów niezaleĪnie od odmiany zapewniaáo
praĪenie w 130°C przez 30 min. Orzechy obu odmian praĪone w tych parametrach charakteryzowaáy siĊ porównywalną, duĪą áatwoĞcią w usuwaniu z nich
brązowej áuski wewnĊtrznej.
Dobór optymalnych parametrów procesów technologicznych moĪe wpáynąü na poprawĊ wáaĞciwoĞci przetwórczych orzechów laskowych uprawianych
w Polsce, co w konsekwencji umoĪliwi osiągniĊcie konkurencyjnoĞci wzglĊdem
zagranicznych odmian i zwiĊkszy szansĊ ich eksportu, a takĪe wykorzystanie ich
krajowej produkcji cukierniczej.
Sáowa kluczowe: orzechy laskowe, konkurencyjnoĞü, jakoĞü, praĪenie, aktywnoĞü wody, tekstura, barwa
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Competitiveness of Polish cultivars of hazelnuts
depending on their quality determined by
physicochemical properties
Abstract
The aim of the study is to compare the quality of hazelnuts grown in Poland
in opposition to imported ones, based on their changes in physicochemical properties depending on the roasting parameters. The plant material was two hazelnuts cultivars grown in Poland: ‘Olbrzym z Halle’ and ‘Cosford’. The samples
were roasted at nine speciÞc temperatures and time conditions: at 110°C, 130°C
and 160°C, each at 15, 30 and 60 min. Parameters such as water activity, color
of the inner (brown) skin of the husk and color of the pure kernel’s surface and
hardness were investigated.
The roasting process reduced water activity, decreased luminosity (L*) of
kernel hazelnuts irrespective of cultivar and increased browning index (BI) value. The main parameter determining these changes was temperature. In addition,
as the process temperature increased the hardness of the nuts and their structure
became more fragile and delicate. Nuts of ‘Cosford’ cultivar were characterized by higher hardness compared to the nuts of ‘Olbrzym z Halle’ cultivar. The
temperature of 130° for 30 min provided the best quality of the roasted nuts, regardless of the cultivar. Nuts of both cultivars, roasted in these parameters were
characterized by comparable, high ease of removal of the brown inner skin.
The selection of optimal parameters of technological process can improve
the processing properties of Polish hazelnuts and, consequently, ensure their
competitive advantage against nuts grown in other countries. This fact could
increase both the chance of their export as well as the use in Polish confectionery
production.
Key words: hazelnuts, competitiveness, quality, roasting, water activity, texture,
color

