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MoĪliwoĞci wykorzystania karobu (Ceratonia siliqua) w sektorze
ĪywnoĞciowym i Īywieniowym
Possibilities of Utilizing Carob (Ceratonia Siliqua) in Food
Industry and Nutrition
Synopsis: Proszek pozyskiwany z nasion karobowych, zwany inaczej mączką chleba ĞwiĊtojaĔskiego,
ma szerokie zastosowanie przemysáowe. Speánia funkcjĊ zagĊstnika, stabilizatora, w odpowiednich
warunkach substancji Īelującej oraz noĞnika. Wielu konsumentów ocenia karob jako produkt, który ze
wzglĊdu na swój smak i aromat moĪe niejednokrotnie stanowiü substytut kakao. W klimacie
Ğródziemnomorskim, gdzie wystĊpuje karob, mączka chleba ĞwiĊtojaĔskiego stanowi gáówny
surowiec do produkcji sáodyczy. Celem tej pracy byáo wskazanie moĪliwoĞci wykorzystania karobu
jako dodatku o dziaáaniu prozdrowotnym i tym samym potencjalnym skáadniku funkcjonalnym w
ĪywnoĞci (o znaczeniu innym niĪ technologiczne bądĨ sensoryczne).
Sáowa kluczowe: karob, kakao, zastosowanie, wartoĞü odĪywcza, guma karobowa
Abstract. Carob flour is produced from carob seeds and can be widely utilized in the food industry.
It is mainly used as a thickener or stabilizer, and in certain conditions can have gel-forming abilities
and is used as a medium (mainly for flavour). Many consumers consider carob flour as a cocoa
substitute thanks to its flavour and aroma. In Mediterranean climates, which is the carob’s natural
growth environment, carob flour is utilized in sweets production. The aim of this study was to point
out possibilities of utilizing carob as a product that is beneficial to health, which should therefore be
considered as a valuable resource in producing functional food.
Key words: carob, cocoa, application, nutritional value, carob gum
JEL Classification: I15, Q11

Wprowadzenie
Karob jest roĞliną uprawianą juĪ przeszáo 2000 lat, jednakĪe jest on produktem
stosunkowo sáabo znanym wĞród polskich konsumentów. Wynika to gáównie ze wzglĊdu
na nieliczne informacje, które moĪna znaleĨü na jego temat i niską dostĊpnoĞü owego
produktu. ZnaleĨü go moĪna wáaĞciwie jedynie w sklepach z ĪywnoĞcią ekologiczną,
sprzedawanego w formie proszku.
Ze wzglĊdu na szereg wáaĞciwoĞci wykorzystywany jest w przetwórstwie ĪywnoĞci
oraz przemyĞle farmaceutycznym i kosmetycznym (Durazzo i in., 2014). Produkt ten
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charakteryzuje siĊ unikalnymi wáaĞciwoĞciami organoleptycznymi, dziĊki czemu mógáby
znaleĨü szersze zastosowanie na naszym rynku. Wielu autorów wskazuje, Īe produkty
karobowe ze wzglĊdu na walory organoleptyczne, przypominają czĊsto produkty
czekoladowe i w niektórych regionach Ğwiata zastĊpują sáodycze (Mitka i in., 2007; Biner
i in., 2007). Ponadto, karob charakteryzuje siĊ bardzo korzystnym skáadem związków
bioaktywnych, dziĊki czemu mógáby stanowiü wartoĞciowe urozmaicenie i wzbogacenie
diety, z niezaprzeczalną funkcją prozdrowotną (Mitka i in., 2007).

Charakterystyka karobu
Drzewo karobowe (Ceratonia siliqua L.) jest wiecznie zielonym drzewem, naleĪącym
do bobowatych. RoĞnie w klimacie Ğródziemnomorskim, gdzie jest uprawiany oraz
wystĊpuje jako „dziko rosnąca” roĞlina. Pochodzi najprawdopodobniej z Syrii i Arabii.
Jego uprawą zajmowali siĊ Grecy, o czym Ğwiadczą podobizny karobu na freskach
pompejskich. Produkcja roczna wynosi ok. 310 000 ton, a gáównymi producentami są
Hiszpania, Wáochy, Portugalia, Maroko, Grecja, Cypr, Algieria i Tunezja (Benkoviü i in.,
2017; Biernacka i in., 2017). Ogromną zaletą karobu jest jego wysoka odpornoĞü na susze
oraz unikalne cechy organoleptyczne.
SzaraĔczyn strąkowy (karob) moĪe dorastaü aĪ do 15 metrów., natomiast jego liĞcie są
wiecznie zielone, pierzaste i skórzaste. Drzewo jest bardzo wytrzymaáe na warunki
klimatyczne i potrafi przetrwaü aĪ do 200 lat. Owoce to páaskie, jadalne strąki o dáugoĞci
blisko 25cm, o barwie brązowofioletowej, nazywane chlebem ĞwiĊtojaĔskim. Zbiory
z jednego sezonu mogą dochodziü nawet do 1 tony owoców. W pojedynczym strąku moĪe
siĊ znajdowaü 15 nasion. Strąki zrywa siĊ nie w peáni dojrzaáe, po czym suszy siĊ je na
sáoĔcu. Same strąki charakteryzują siĊ niezbyt przyjemnym zapachem, a jadalne strąki nie
stanowią atrakcyjnego pokarmu, gdyĪ są bardzo twarde i naleĪy je dáugo rzuü, by poczuü
przyjemny sáodki smak (Mitka i in., 2007).
Karob wykorzystywany jest gáównie w formie proszku, który zwany jest mączką
chleba ĞwiĊtojaĔskiego. Pozyskiwany jest on poprzez zmielenie upraĪonych nasion
wydzielonych ze strąków. Nasiona skáadają siĊ w 30–33% z áupiny, w 23–25% z zarodka
oraz w 42–46% z endospermy. NajwiĊkszym problemem jest odseparowanie áupinek od
pozostaáej czĊĞci nasion. Dokonuje siĊ tego dwoma metodami: w procesie kwaĞnym i
tradycyjnie. Pierwsza metoda polega na oddziaáywaniu rozcieĔczonym kwasem
siarkowym, w podwyĪszonej temperaturze, przez co strąki ulegają zwĊgleniu. NastĊpnie
maszyny myjące i szczotkujące usuwają áupiny, a nasiona poddawane zostają suszeniu. W
metodzie tradycyjnej, zwanej rusztową, strąki są praĪone w piecu obrotowym, dziĊki
czemu áupiny zostają oddzielone od nasion. Tak pozyskany produkt charakteryzuje siĊ
ciemniejszym zabarwieniem, ale nie uĪywa siĊ przy nim kwasu siarkowego, dziĊki czemu
nie wymaga on dodatkowego mycia (Mitka i in., 2007). Mączka chleba ĞwiĊtojaĔskiego
stanowi dodatek do ĪywnoĞci oznaczony symbolem E410.

Skáad karobu
Gáównym skáadnikiem karobu są wĊglowodany. Ich zawartoĞü waha siĊ w granicach
40-60%. NajwaĪniejszym przedstawicielem tej grupy w mączce karobowej jest sacharoza
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(32-38%). Glukoza i fruktoza stanowią odpowiednio 5-7% i 5-6%. Dodatkowo mączka
karobowa zawiera znaczną iloĞü báonnika pokarmowego (27-50%). Bardzo liczną grupĊ
związków aktywnych stanowią polifenole. Ich zawartoĞü w ziarnie kakaowym wynosi aĪ
18-20%. ZawartoĞü biaáka wynosi 3-6%, w skáad których wchodzą albuminy, globuliny,
prolaminy i gluteliny. Popióá stanowi niecaáe 1,2%. Karob zawiera równieĪ witaminy A,
B2, B3, D oraz skáadniki mineralne takie jak: wapĔ, fosfor, potas, magnez i Īelazo, a
ponadto mangan, bar, miedĨ oraz nikiel. Táuszcz w karobie stanowi zaledwie 0,4-0,8%
(Mitka i in., 2007; S!czyk i in., 2016; Benkoviü i in., 2017; Rtibi i in., 2017).
Przede wszystkim ze wzglĊdów zdrowotnych, ogromne zainteresowanie wzbudza
bardzo liczna grupa związków przeciwutleniających. W skáadzie antyoksydantów mączki
chleba ĞwiĊtojaĔskiego, zidentyfikowano gáównie proantocyjanidyny, flawan-3-ole, kwas
galusowy, (+)-katechinĊ, (-)-galusan epikatechiny, (-)-galusan epigalokatechiny oraz
glikozydy kwercytyny. W strąkach stwierdzono ponadto galotaniny i elagotaniny (Rtibi i
in. 2017). Owen i in. zidentyfikowali takĪe kwas kumarowy i cynamonowy (Owen i in.
2003).

Wykorzystanie karobu w przemyĞle spoĪywczym
Mączka chleba ĞwiĊtojaĔskiego stanowi wykorzystywany w przemyĞle dodatek do
ĪywnoĞci E410. Ze wzglĊdu na swoje cechy peáni rozmaite funkcje. Nie stanowi on barwnika
ani substancji sáodzącej, zatem moĪna go wykorzystywaü w iloĞciach quantum satis,
a jedynymi ograniczeniami jest brak moĪliwoĞci stosowania do wyrobów cukierniczych
w Īelowych minikubeczkach bądĨ w produktach odwodnionych, przeznaczonych do
ponownego uwodnienia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia, 2010). Guma karobowa jest
wraĪliwa na dziaáanie enzymów i substancji utleniających, jest nietoksyczna oraz áatwo ulega
biodegradacji. DziĊki czemu nie okreĞla siĊ dla niego dopuszczalnego dziennego spoĪycia
(ADI). Mączka chleba ĞwiĊtojaĔskiego wykorzystywana jest gáównie jako zagĊstnik,
stabilizator, substancja Īelująca (w odpowiednich warunkach) i ze wzglĊdu na jego smak, by
ksztaátowaü cechy sensoryczne produktu. Stosowany jest miĊdzy innymi do produkcji lodów,
zup, sáodyczy, wypieków, jogurtów (Mitka i in., 2007; SĊczyk i in., 2016).
W praktyce konsumenckiej, rzadko wystĊpującej w Polsce, sporządza siĊ napój na
bazie mączki karobowej. Mączka chleba ĞwiĊtojaĔskiego dobrze rozpuszcza siĊ w gorącej
wodzie (o temp. > 80oC), mleku roztworach soli i cukru, natomiast nie sprawdza siĊ
wykorzystanie zimnej wody, etanolu bądĨ innych organicznych rozpuszczalników. Po
rozpuszczeniu w gorącej wodzie (t > 95 oC) tworzy roztwory o duĪej lepkoĞci, która
utrzymuje siĊ po ocháodzeniu i jest odporna na zmiany pH. Natomiast w przypadku
Ğrodowiska silnie kwaĞnego, o pH poniĪej 3, ulega hydrolizie (Mitka i in., 2007). Istotnym
jest fakt, iĪ roztwory z dodatkiem mączki karobowej nie tworzą Īeli, jednakĪe stwierdzono
pewne synergistyczne oddziaáywanie z ksantanem, Ƹ-karagenem oraz agarem.
Odpowiednio, uzyskuje siĊ silny Īel, termicznie odwracalny, Īel zbliĪony do Īelatynowego,
Īel nie wykazujący synerezy, o zwiĊkszonej elastycznoĞci (Mitka i in., 2007).
Sok wyciskany ze strąków (kaftan) sáuĪy do produkcji alkoholu, natomiast z miąĪszu
strąków szaraĔczynu uzyskuje siĊ mąkĊ do wypieku chleba oraz ciastek. W praktyce,
w regionach, gdzie karob wystĊpuje naturalnie najczĊĞciej stanowi on roĞlinĊ pastewną,
jednakĪe gdzieniegdzie stanowi on pewną rezerwĊ ĪywnoĞci, na wypadek czasów gáodu
(Mitka i in., 2007).
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Karob i jego potencjalne zastosowanie
Pomijając funkcje technologiczne, karob charakteryzuje siĊ unikalnymi cechami
organoleptycznymi. Najistotniejszą zaletą jest jego smak, który przypomina osáodzone
kakao. Z wykorzystaniem tej cechy wiązaü siĊ moĪe jedno z bardziej wartoĞciowych
potencjalnych zastosowaĔ szaraĔczynu.
Ze wzglĊdu na coraz trudniejsze warunki uprawy w wiĊkszoĞci regionów Ğwiata,
wielu producentów szuka produktów, które bĊdą mogáy z powodzeniem zastĊpowaü (pod
kątem technologicznym bądĨ organoleptycznym) znane dotychczas Ğrodki spoĪywcze.
Najbardziej zagroĪone są uprawy, które charakteryzują siĊ wysokimi wymogami
agrotechnicznymi i/lub klimatycznymi. Do tego typu upraw moĪna zaliczyü plantacje
kakao. Dodatkowo, regiony w których uprawiane jest kakao, charakteryzują siĊ w
wiĊkszoĞci niestabilną sytuacją polityczną i spoáeczną. Prowadzi to do szeregu
konsekwencji, w tym ekonomicznych, do których zaliczyü moĪna dodatkowe wahania
podaĪy, przy niespadającym popycie. Mając na wzglĊdzie nadmienione czynniki,
poszukuje siĊ alternatywy dla kakao. W przypadku wielu produktów sugeruje siĊ, Īe
rozwiązanie moĪe stanowiü wykorzystanie karobu.
Kakao cenione jest przez konsumentów ze wzglĊdu na swój smak i zapach, którego moĪna
doĞwiadczaü w ciastach i ciastkach, napojach i czekoladach. Najcenniejszy skáadnik kakao i
zarazem noĞnik smaku i aromatu, to táuszcz, popularnie zwany masáem kakaowym. Stanowi on
gáówny skáadnik czekolady, ale takĪe wykorzystywany jest np. w kosmetykach. Ze wzglĊdu na
wysoką wartoĞü táuszczu kakaowego, stale poszukuje siĊ jego zamienników. Zgodnie z
Dyrektywą 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca
siĊ do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spoĪycia przez ludzi,
dopuszcza siĊ dodatek táuszczów roĞlinnych innych niĪ masáo kakaowe (illipe, olej palmowy,
sal, masáosz, kokum guargi, ziarno owocu mango) (PN-EN ISO 23275-1_2009P). Nie moĪe byü
on jednak wiĊkszy niĪ 5% masy gotowego produktu „po odjĊciu od wagi áącznej jakiejkolwiek
innej substancji jadalnej, uĪytej zgodnie z zaáącznikiem I B, bez ograniczania minimalnej
zawartoĞci masáa kakaowego lub suchej masy kakaowej áącznie” (DYREKTYWA 2000/36/WE
2000). NaleĪy przy tym pamiĊtaü, Īe producent wykorzystujący zamienniki táuszczu kakaowego
winien umieĞciü taką informacjĊ na opakowaniu. Niejednokrotnie jednak, owej informacji
brakuje na etykietach, co stanowi zafaászowanie produktu (Kowalska i in. 2008; UOKiK 2010).
W wielu aspektach organoleptycznych karob z powodzeniem zastĊpuje kakao, byü moĪe
pozwoli to zmodyfikowaü takĪe recepturĊ, by uzyskaü produkt o zbliĪonych cechach
sensorycznych do czekolady, jednak w znacznie niĪszej cenie.
Kolejnym argumentem, który przemawia za coraz szerszym zastosowaniem karobu jest
jego potencjalna podaĪ. Jego zdecydowanie niĪsze wymagania klimatyczne i agrotechniczne
oraz wysoka odpornoĞü na susze, pozwalają sądziü, Īe produkcja chlebka ĞwiĊtojaĔskiego nie
bĊdzie trudna. W miejscach jego naturalnego wystĊpowania moĪna napotkaü drzewa karobowe
rosnące „dziko”, czyli bez Īadnego wspomagania przez ludzi. Wartym uwagi jest takĪe fakt, iĪ
produkcja i przetwórstwo karobu charakteryzuje siĊ bardzo niskim odsetkiem odpadów. W
praktyce przemysáowej i badawczej wykorzystuje siĊ niemalĪe wszystkie czĊĞci drzewa – liĞcie,
strąki, nasiona. Ponadto, dziĊki niskim wymogom, uprawa szaraĔczynu mogáaby znacznie
wzrosnąü w obliczu wiĊkszego popytu. Niestety, w przypadku kakao areaá siĊ zmniejsza bądĨ
wykorzystuje siĊ mniej szlachetne odmiany o niĪszych wymaganiach. Dodatkowo, kakao mimo
wystĊpowania w klimacie tropikalnym wymaga stosunkowo duĪo cienia, ponadto jest wraĪliwe
na silne wiatry. Mając na wzglĊdzie wszystkie czynniki uprawy, ziarno kakaowe posiada
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wysoką cenĊĊ oraz jej wyysokie wahaniaa. WystĊpują one zarówno na przestrzenni lat jak i w
przypadku danej
d
pory rokuu (rys. 1). W rooczniku statystycznym brak informacji dottyczącej ceny
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Rys. 1. Zmianyy ceny ziarna kakaowego w latach 2005-2017 (USD
D/t)
Fig. 1. Cocoa bean
b
price changees in years 2005-22017 (USD/ton)
ħródáo: opracow
wanie wáasne na podstawie: https://www.icco.org/.

Mączkaa szaraĔczynnu moĪe zosstaü wykorzy
ystana jako dodatkowy skáadnik do
produktów mącznych.
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zarówno fizyykochemicznee jak i organoleptyczne w produkcie
p
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WartoĞü odĪywcza i prozdrowotna karobu
Karob stanowiü moĪe bardzo cenny surowiec takĪe pod wzglĊdem odĪywczym.
Najistotniejszymi skáadnikami bioaktywnymi szaraĔczynu są liczne związki
przeciwutleniające, które wystĊpują zarówno w strąkach, nasionach, áupinach nasion oraz
liĞciach drzewa karobowego (Rtibi i in., 2017). Antyoksydanty szaraĔczynu zostaáy
wymienione w podrozdziale „skáad karobu”, a wáaĞciwoĞci przeciwutleniające zostaáy
potwierdzone badaniami wáasnymi oraz innymi (Albertos i in., 2015; Biernacka i in., 2017;
Rtibi i in., 2017; Turfani i in., 2017; Ghanemi i in., 2017).
Rola antyoksydantów w regulacji zdrowia ludzkiego zostaáa bardzo szeroko
przebadana i opisana w literaturze. Ich podstawową rolą jest dezaktywowanie wolnych
rodników, do których zalicza siĊ przede wszystkim reaktywne formy tlenu. Proszek
karobowy oraz inne czĊĞci drzewa karobowego charakteryzują siĊ wysokim stĊĪeniem
polifenoli, które z powodzeniem mogą zostaü wykorzystane nawet w przypadku
chemoprewencji raka jelita grubego. Problem ten stanowi istotny czynnik do poprawy stanu
zdrowia publicznego. Ghanemi i in. przeprowadzili doĞwiadczenie, w którym wykazali, Īe
ekstrakt uzyskany z liĞci karobu moĪe stanowiü skuteczny produkt w prewencji i
zahamowaniu wzrostu guzów w jelicie grubym (liĞcie karobu zawierają kwas galusowy i
m-kumarowy). Autorzy odnotowali równieĪ efekt synergistyczny owych polifenoli,
wpáywający na skutecznoĞü przeciwutleniającą. Zasugerowano, Īe udowodnione dziaáanie
w badaniach in vitro i in vivo powinno stanowiü podstawĊ do zastosowania karobu w
produkcji ĪywnoĞci funkcjonalnej, która miaáaby ograniczaü ryzyko raka jelita grubego w
populacji (Ghanemi i in., 2017). Innymi funkcjami polifenoli moĪe byü prewencja chorób
sercowo-naczyniowych. Choroby o tym podáoĪu są odpowiedzialne za najwiĊkszą iloĞü
zgonów w krajach wysokorozwiniĊtych (Lopez i in., 2006). NajwaĪniejszym
oddziaáywaniem jest ograniczenie zmian miaĪdĪycowych poprzez zahamowanie utleniania
frakcji LDL cholesterolu (WĊglarz i in., 2011).
Drugą grupą związków, które odgrywają ogromną rolĊ w mączce karobowej jest
báonnik pokarmowy, który definiowany jest jako „chemicznie niejednorodne skáadniki
pochodzące z roĞlin spoĪywanych przez czáowieka, a takĪe wĊglowodany, które nie ulegają
trawieniu i wcháanianiu w jelicie cienkim, natomiast ulegają peánej lub czĊĞciowej
fermentacji w jelicie grubym” (Bienkiewicz i in., 2015). Definicja ta nie jest jednak
ostateczna, poniewaĪ iloĞü substancji zaliczana do báonnika pokarmowego stale roĞnie
(Jarosz (red.) i in., 2012). Mączka szaraĔczynu zawiera aĪ 27-50% báonnika pokarmowego
(Rtibi i in., 2017). Pokarm bogaty w báonnik charakteryzuje siĊ wysoką lepkoĞcią, dziĊki
czemu dáuĪej przebywa w Īoáądku i poprawia to efektywnoĞü wcháaniania oraz trawienia.
Dodatkowo, frakcja rozpuszczalna w wodzie tworzy swoistą barierĊ dla enzymów
hydrolitycznych, co w konsekwencji prowadzi do spowolnienia trawienia. Posiáki, które
zostaáy wzbogacone w báonnik pokarmowy, mimo iĪ charakteryzują siĊ niĪszą gĊstoĞcią
energetyczną, wywoáują to samo uczucie sytoĞci. Pozwala to zmniejszyü wartoĞü
energetyczną posiáku i tym samym moĪe stanowiü dobre narzĊdzie do walki z otyáoĞcią.
Normy Īywieniowe Instytutu ĩywnoĞci i ĩywienia w Polsce wskazują, iĪ dobowe
spoĪycie báonnika pokarmowego dla osoby dorosáej powinno wynosiü powyĪej 25g na
dobĊ (Jarosz (red.) i in., 2012). Wiele badaĔ wskazuje, Īe spoĪycie báonnika jest odwrotnie
proporcjonalne do liczby zgonów spowodowanych chorobami ukáadu sercowonaczyniowego. Związane jest to z oddziaáywaniem báonnika na redukcjĊ redukcji
czynników bĊdących prekursorami chorób ukáadu krąĪenia. Zaliczyü do nich naleĪy
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nadciĞnienie tĊtnicze, wysokie stĊĪenie cholesterolu we krwi, a takĪe obecnoĞci
biomarkerów odpowiedzialnych za stany zapalne w organizmie (Bienkiewicz i in., 2015).
Kwestią dyskusyjną pozostaje, czy báonnik pokarmowy moĪe mieü znaczenie przy
zmniejszaniu rozwoju nowotworów. Potencjalne antynowotworowe oddziaáywanie
báonnika moĪe wynikaü ze stymulacji produkcji nowych komórek, zapobieganiu atrofii
nabáonka, poprawianiu pasaĪu treĞci pokarmowych przez jelita, a takĪe zdolnoĞci do
fermentacji. Ostatnie zjawisko przyczynia siĊ do powstania krótkoáaĔcuchowych kwasów
táuszczowych (Bienkiewicz i in., 2015).
Báonnik pokarmowy peáni takĪe istotną rolĊ w zmaganiach z cukrzycą, która dotyka
coraz wiĊkszą czĊĞü populacji. Oddziaáywanie te polega na obniĪaniu poposiákowego
stĊĪenia glukozy we krwi i/lub obniĪaniu poziomu insuliny. Liczne badania naukowe
potwierdzają ten korzystny wpáyw báonnika pokarmowego w cukrzycy typu II
(Bienkiewicz i in. 2015; Jarosz (red.) i in., 2012).
Dodatkowymi zaletami karobu jest to, Īe bĊdąc substytutem kakao, zawiera bardzo
maáe iloĞci táuszczu oraz jest wolny od substancji antyodĪywczych jakimi są teobromina i
kofeina. Wielokrotnie wskazuje siĊ równieĪ, Īe szaraĔczyn moĪe byü alternatywą dla osób
u których wystĊpuje alergia na kakao.

Podsumowanie
Karob stanowi surowiec, który znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemyĞle
spoĪywczym. Ponadto, charakteryzuje siĊ bardzo wysoką zawartoĞcią skáadników
bioaktywnych o funkcjach prozdrowotnych, do których zaliczyü naleĪy przede wszystkim
przeciwutleniacze oraz báonnik pokarmowy. Obie grupy tych związków zostaáy
szczegóáowo przebadane i jednoznacznie potwierdzono ich korzystny wpáyw na zdrowie
ludzkie. Mimo tak wielu zalet, mączka chleba ĞwiĊtojaĔskiego jest bardzo sáabo znanym
produktem na polskim rynku. DostĊpny jest w gáównej mierze, w sklepach z ĪywnoĞcią
ekologiczną i najczĊĞciej sprzedawany jest jedynie w wariancie ekologicznym. Ze wzglĊdu
na swoje charakterystyczne cechy organoleptyczne, karob wielokrotnie wykorzystywany
jest jako skáadnik poprawiający smak produktu bądĨ jako substytut kakao. Ponadto, w
krajach gdzie prowadzi siĊ uprawĊ drzewa karobowego, mączka chleba ĞwiĊtojaĔskiego
bardzo czĊsto stanowi podstawowy surowiec do produkcji sáodyczy.
W Ğwietle wielu zastosowaĔ i ogromnego potencjaáu karobu, atrakcyjnym wydaje siĊ
szersze wprowadzenie produktu na polski rynek. Producenci zdają siĊ wykorzystywaü
przede wszystkim mączkĊ chleba ĞwiĊtojaĔskiego jak zagĊstnik, stabilizator oraz jako
Ĩródáo przeciwutleniaczy, które mają chroniü inny produkt. Efekty wykorzystania karobu
jako skáadnika makaronu z semoliny oraz wykorzystanie áupin nasion karobowych jako
skutecznego przeciwutleniacza przy produkcji rozdrobnionych ryb np. w konserwach, są
obiecujące. Konsumenci nie stwierdzili wyraĨnych róĪnic ani w smaku ani w barwie
produktów finalnych. Parametry fizykochemiczne owych wyrobów byáy jednak
zdecydowanie lepsze. Ze wzglĊdu na bardzo korzystny skáad karobu, zasadnym wydaje siĊ
próba wytworzenia jak najwiĊkszej iloĞci produktów funkcjonalnych z jego
zastosowaniem. MoĪliwe, Īe przy odpowiedniej technologii uda siĊ wyprodukowaü
stosunkowo niedrogie, funkcjonalne sáodycze, co z pewnoĞcią ucieszyáoby konsumentów
od najmáodszych po najstarszych.
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