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WSTÊP
Mikroelementy odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w utrzymaniu prawid³owego funkcjonowania
wszystkich organizmów ¿ywych. Ich poziom i wzajemne proporcje w tkankach i komórkach decyduj¹ o stanie zdrowia organizmu i przemianie metabolicznej innych sk³adników
od¿ywczych. Koniecznoæ zapewnienia odpowiedniej iloci mikroelementów w codziennej diecie jest warunkiem prawid³owego rozwoju organizmu dziecka, zarówno fizycznego
jak i psychicznego [6].
Celem pracy by³o zbadanie zawartoci miedzi i cynku w wybranych przetworach owocowych, warzywnych, owocowo-warzywnych i warzywno-miêsnych przeznaczonych dla niemowl¹t w celu ustalenia stopnia pokrycia dobowego zalecanego pobrania obu pierwiastków w wietle zaleceñ ¿ywieniowych [5].
MATERIA£ I METODY
Materia³ badany stanowi³y soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zupy oraz dania obiadowe warzywno-miêsne zakupione w handlu detalicznym na terenie Lublina w roku 2003 w okresie
ich przydatnoci do spo¿ycia. Przebadano 7 gatunków soków, 7 gatunków zup oraz 8 gatunków dañ
obiadowych pochodz¹cych od 4 producentów krajowych i zagranicznych. Badano po 10 próbek
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z ka¿dego rodzaju produktu w dwóch równoleg³ych powtórzeniach. Odwa¿ano po 25g badanego
materia³u, suszono i mineralizowano metod¹ na sucho w piecu muflowym w temperaturze 450°C.
Proces mineralizacji przyspieszano dodaj¹c 30% HNO3. Popio³y rozpuszczano w mieszaninie 10%
HCl i 15% HNO3 (5:1) (kwasy o czystoci Suprapur firmy Merck) i przenoszono ilociowo do kolb
miarowych poj. 50 cm3. Oznaczanie zawartoci pierwiastków przeprowadzono bezporednio z fazy
wodnej u¿ywaj¹c spektrometru absorpcji atomowej Thermo Elemental Solaar M5. Dok³adnoæ oznaczania miedzi i cynku sprawdzono wykonuj¹c badania odzysków w próbkach przetworów owocowych, warzywnych i warzywno-miêsnych (Cu  97,7%, Zn  97,1%).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Zawartoci miedzi w sokach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych (Tab. I)
waha³y siê rednio od 0,18 mg/kg (sok marchwiowy) do 0,43 mg/kg (sok jab³kowo-jagodowy i sok z czerwonych winogron i jab³ek ) i by³y ni¿sze [1, 4, 7] lub porównywalne [3, 8] do
danych z pimiennictwa. Zupy (Tab. II) zawiera³y rednio od 0,21 mg Cu/kg (rosó³ z kurczaka z ry¿em) do 0,48 mg Cu/kg (zupa pomidorowa z indykiem i ry¿em) i wartoci te by³y
porównywalne do danych z pimiennictwa [7, 8].
W daniach obiadowych (Tab. III) oznaczona zawartoæ miedzi wynosi³a rednio od 0,29
mg/kg (warzywa z kurczakiem i owocami) do 0,49 mg/kg (warzywa z szynk¹); wartoci te
by³y porównywalne do danych z pimiennictwa [3, 7, 8]. Generalnie, najni¿sze zawartoci
miedzi zanotowano w sokach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, nieco
wy¿sze w zupach, a najwy¿sze w daniach obiadowych.

Ta b e l a I .

Zawartoæ miedzi i cynku w sokach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych (mg/kg), zakres, rednia zawartoæ (î) i odchylenie standardowe (SD)
Copper and zinc content in fruit, vegetable and fruit-vegetable juices (mg/kg), range,
average content (î) and standard deviation (SD)
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Ta b e l a I I .

Zawartoæ miedzi i cynku w zupach (mg/kg), zakres, rednia zawartoæ (î) i odchylenie standardowe (SD)
Copper and zinc content in soups (mg/kg), range, average content (î) and standard
deviation (SD)
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Zawartoæ miedzi i cynku w daniach obiadowych warzywno-miêsnych (mg/kg), zakres, rednia zawartoæ (î) i odchylenie standardowe (SD)
Copper and zinc content in dinner vegetable-meat meals (mg/kg), range, average
content (î) and standard deviation (SD)
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Zalecane dobowe spo¿ycie miedzi dla niemowl¹t do 1 roku ¿ycia w Polsce wynosi
0,7 mg/osobê (5). Je¿eli za³o¿ymy, ¿e 12. miesiêczne dziecko (mog¹ce spo¿ywaæ wszystkie
badane produkty) wypija dziennie przeciêtnie 1 opakowanie soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego (oko³o 200 g) oraz zjada 1 opakowanie zupy (oko³o 170 g)
i 1 opakowanie dania obiadowego warzywno-miêsnego (oko³o 185 g), to uwzglêdniaj¹c
rednie zawartoci miedzi w tych produktach mo¿emy obliczyæ dzienne spo¿ycie Cu
w wysokoci 0,06 mg z sokami owocowo-warzywnymi, 0,06 mg z zupami oraz 0,08 mg
z daniami obiadowymi, co stanowi razem 0,20 mg Cu , a wiêc wynosi tylko 29% zalecanego dobowego spo¿ycia. Jest to wysoce niezadowalaj¹ca iloæ, z ¿ywieniowego punktu widzenia, gro¿¹ca niedoborem tego pierwiastka w organizmie. Spo¿ycie mleka przez niemowlê w tym okresie ¿ycia wynosi ok. 600 g dziennie. Uwzglêdniaj¹c poziom miedzi
w tym produkcie (0,02 mg/100 g) [4] mo¿na stwierdziæ, ¿e spo¿yte mleko nie uzupe³ni
niedoborów tego pierwiastka w organizmie dziecka.
Zawartoci cynku w sokach (Tab. I) waha³y siê rednio od 0,38 mg/kg (sok jab³kowomorelowy i sok z czerwonych winogron i jab³ek) do 0,64 mg/kg (sok marchwiowo-jab³kowy z marakuj¹) i by³y ni¿sze [1, 2, 4] lub porównywalne [7, 8] z danymi z pimiennictwa.
W zupach (Tab. II) oznaczono cynk rednio od 1,44 mg/kg (rosó³ z kurczaka z ry¿em) do
3,41 mg/kg (zupa jarzynowa z indykiem), które to wyniki by³y ni¿sze od danych z pimiennictwa [7, 8]. Dania obiadowe (Tab. III) zawiera³y rednio od 1,98 mg Zn/kg (warzywa
z kurczakiem i owocami) do 3,98 mg Zn/kg (potrawka z cielêcin¹ i p³atkami owsianymi),
podobnie do danych z pimiennictwa [7, 8]. Generalnie, najni¿sze zawartoci cynku zanotowano w sokach owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych, wy¿sze (nawet czterokrotnie) w przetworach warzywno-miêsnych. Zalecane dobowe spo¿ycie cynku dla niemowl¹t do 1 roku ¿ycia w Polsce wynosi 5,0 mg/osobê [5]. Przyjmuj¹c za³o¿enia podobne
jak w przypadku miedzi, obliczono dzienne spo¿ycie cynku przez dziecko w wysokoci
0,10 mg z sokami, 0,44 mg z zupami i 0,55 mg z daniami obiadowymi, co stanowi razem
1,09 mg Zn, a wiêc wynosi tylko 22% dobowego zalecanego spo¿ycia. Jest to niewystarczaj¹ca iloæ, gdy¿ spo¿ycie mleka przez niemowlê w tym okresie ¿ycia wynosi oko³o 600 g
dziennie, a uwzglêdniaj¹c poziom cynku w mleku na poziomie 0,32 mg/100 g [4] mo¿na
stwierdziæ, ¿e spo¿yte mleko nie uzupe³ni niedoborów tego pierwiastka w organizmie dziecka.
WNIOSKI
1. ¯ywienie dzieci z du¿ym udzia³em badanych produktów mo¿e doprowadziæ do stanu
niedoborów miedzi i cynku w organizmie.
2. Produkty ¿ywnociowe przeznaczone dla niemowl¹t i dzieci nale¿y wzbogacaæ w mied
i cynk, by zapewniæ w³aciw¹ poda¿ tych pierwiastków z ¿ywnoci¹.
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Summary
Ready to use infant food, namely 7 types of fruit and vegetable juices, 7 types of vegetable-meat
soups and 8 types of dinner vegetable-meat meals, was investigated by the flame AAS towards the
copper and the zinc content. The average levels of the copper and the zinc were respectively  for the
juices: 0.31 mg/kg and 0.51 mg/kg, for the soups: 0.38 mg/kg and 2.60 mg/kg, for the dinner meals:
0.42 mg/kg and 2.98 mg/kg. Consumption of a single unit pack of all the 3 types of food products
will cover 29% of recommended daily copper intake and 22% of zinc.
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