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Omówiono zasady badania i oceny organoleptycznej materia³ów opakowaniowych i opakowañ przeznaczonych do ¿ywnoci w zakresie przekazywania nietypowego zapachu i smaku produktom pozostaj¹cym z nimi w kontakcie oraz
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WSTÊP
Wiêkszoæ produktów spo¿ywczych, które trafiaj¹ do konsumenta znajduje siê w opakowaniach, których zadaniem jest m.in. ochrona produktu przed ró¿nego rodzaju zanieczyszczeniami. Jednak¿e opakowania równie¿ mog¹ byæ ród³em zanieczyszczenia zapakowanych produktów. W sk³ad materia³ów opakowaniowych wchodzi ca³y szereg substancji chemicznych stosowanych do ich wytwarzania, które mog¹ przenikaæ do ¿ywnoci. Zjawisko
to mo¿e nastêpowaæ podczas termicznego formowania opakowania przed nape³nieniem rodkiem spo¿ywczym, nieca³kowitego zwi¹zania substancji zawartych w materiale opakowaniowym lub w wyniku wzajemnego oddzia³ywania sk³adników ¿ywnoci i materia³u opakowaniowego pozostaj¹cego z ni¹ w kontakcie. Z gotowego opakowania mog¹ byæ uwalniane
nie tylko sk³adniki materia³u z jakiego jest ono wykonane (np. z tworzywa sztucznego,
papieru), ale tak¿e sk³adniki klejów lub farb drukarskich stosowanych do nadruku. Niepo¿¹danym skutkiem powy¿szych oddzia³ywañ mo¿e byæ nie tylko nadmierna migracja substancji, ale tak¿e zmiana sk³adu produktu spo¿ywczego lub niekorzystna zmiana jego cech
organoleptycznych.
REGULACJE PRAWNE  WYMAGANIA
Przepisem prawnym obowi¹zuj¹cym w pañstwach UE, który okrela wymagania jakie
musz¹ spe³niaæ opakowania przeznaczone do ¿ywnoci jest Rozporz¹dzenie WE nr 1935/
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2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materia³ów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z ¿ywnoci¹ [19]. Zgodnie z postanowieniem zawartym w Art. 3 tego Rozporz¹dzenia materia³y opakowaniowe i opakowania musz¹ byæ bezpieczne i nie mog¹ uwalniaæ do ¿ywnoci ich sk³adników w niedozwolonych ilociach stanowi¹cych zagro¿enie dla
zdrowia konsumenta. Ponadto nie mog¹ one powodowaæ niekorzystnych zmian w sk³adzie
produktów spo¿ywczych lub wp³ywaæ na pogorszenie ich cech organoleptycznych.
W wietle obowi¹zuj¹cych przepisów gotowe opakowania musz¹ spe³niaæ wymagania
w zakresie:
 dozwolonych limitów migracji globalnej (OML) i migracji specyficznej (SML) substancji wchodz¹cych w sk³ad materia³u opakowaniowego oraz
 prawid³owych cech organoleptycznych (smak, zapach, barwa, wygl¹d).
Zgodnoæ materia³ów opakowaniowych i opakowañ do ¿ywnoci z powy¿szymi wymaganiami [19, 20] powinna byæ potwierdzona badaniami wykonywanymi zgodnie z zasadami okrelonymi w odpowiednich przepisach lub zaleceniach Komisji Europejskiej wdro¿onych do stosowania w pañstwach cz³onkowskich [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Ujednolicone w Unii
Europejskiej zasady badania migracji globalnej i specyficznej substancji oraz kryteria oceny materia³ów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z ¿ywnoci¹ omówione zosta³y we wczeniejszych publikacjach [1, 2].
BADANIA ORGANOLEPTYCZNE
W Unii Europejskiej brak ujednoliconej znormalizowanej metody oceny wp³ywu opakowañ na zmianê cech organoleptycznych ¿ywnoci pozostaj¹cej z nimi w kontakcie. W takiej sytuacji zaleca siê krajom cz³onkowskim stosowanie w³asnych metod opublikowanych
w normach krajowych lub innych dokumentach narodowych. Metodami takimi dysponuj¹
m.in. Niemcy, Holandia, Zjednoczone Królestwo i Polska [3, 11, 12, 21, 22].
W Polsce badania organoleptyczne materia³ów opakowaniowych i wyrobów do kontaktu z ¿ywnoci¹ wykonuje siê metod¹ sensoryczn¹ wg PN-87/O-79114 [12]. Polega ona na
oznaczaniu natê¿enia zapachu i smaku przekazywanego przez materia³y opakowaniowe
produktom spo¿ywczym przy ich bezporednim kontakcie. Oceny dokonuje kilkuosobowy
zespó³ osób o sprawdzonej i potwierdzonej wra¿liwoci sensorycznej [17, 18]. Pomieszczenie, w którym przeprowadza siê analizy organoleptyczne musi spe³niaæ okrelone wymagania projektowe [16]. Próbki badane w zakresie zmian zapachu i smaku oceniane s¹
wed³ug nastêpuj¹cej skali:
 brak zmian
 bardzo s³abo wyczuwalne
 doæ wyczuwalne
 wyrane.
Oznaczanie przekazywania smaku i zapachu przez materia³y opakowaniowe metod¹
wg PN-87/O-79114 [12] przeprowadza siê dwustopniowo. Oznaczanie wstêpne polega na
ocenie natê¿enia zapachu próbki badanej, uprzednio klimatyzowanej. Próbki, dla których
natê¿enie zapachu zostanie okrelone jako wyrane mog¹ byæ na tym etapie badania odrzucone lub w przypadku w¹tpliwoci czy te¿ niezgodnoci ocen poddane dalszej ocenie oznaczaniu ostatecznemu. Polega ono na ocenie zapachu lub smaku próbek badanych
i stwierdzeniu ró¿nic w zapachu i smaku próbek substancji wzorcowej, z których jedne by³y
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przechowywane w bezporednim kontakcie z próbk¹ badanego materia³u opakowaniowego
lub opakowania (próbka badana), a drugie bez kontaktu z próbk¹ materia³u opakowaniowego lub opakowania (próbka kontrolna).
W badaniach stosuje siê metodê trójk¹tow¹ (jedna próbka badana i dwie próbki kontrolne lub odwrotnie  dwie próbki badane i jedna kontrolna), której celem jest wykrycie jednej z trzech próbek zestawionych w trójk¹t o smaku lub zapachu odmiennym od pozosta³ych.
W zale¿noci od sk³adu chemicznego, struktury i konsystencji produktów spo¿ywczych,
w badaniach stosuje siê odpowiednie substancje wzorcowe tzn. media, za pomoc¹ których
okrela siê przechodzenie zapachu i smaku badanego materia³u opakowaniowego lub opakowania na produkty spo¿ywcze. Substancjami wzorcowymi mog¹ byæ:
1) dla produktów uwodnionych takich jak np. napoje, produkty owocowo-warzywne,
mleczne  woda wolna od zapachu (woda destylowana, woda demineralizowana lub woda
destylowana z dodatkiem 0,1% chlorku sodu),
2) dla produktów zawieraj¹cych t³uszcz, takich jak np. majonezy, czekolada  mas³o lub
olej jadalny,
3) dla produktów o konsystencji sta³ej lub w postaci sypkiej  cukier puder lub m¹ka
pszenna.
Oprócz wymienionych substancji wzorcowych do badañ sensorycznych mog¹ byæ stosowane tak¿e czekolada mleczna, a w przypadku wyrobów z tworzyw sztucznych roztwór
s³odko-kwany zawieraj¹cy sacharozê i kwas cytrynowy.
Oceniaj¹cy wykonuj¹ najpierw wêchow¹ ocenê zapachu, a nastêpnie ocenê smakow¹,
której celem jest ustalenie, które dwie próbki maj¹ jednakowy zapach lub smak, a która
odmienny oraz jakie jest natê¿enie obcego, nietypowego zapachu lub smaku, okrelaj¹c go
wed³ug wy¿ej podanej skali.
Materia³ opakowaniowy lub opakowanie uzyskuje ocenê pozytywn¹, je¿eli nie stwierdza siê istotnej ró¿nicy w zapachu i smaku próbki badanej w porównaniu z próbk¹ kontroln¹. Stwierdzona w badaniach wyczuwalna zmiana cech organoleptycznych (ocena negatywna) oznacza, ¿e opakowanie nie spe³nia wymagañ przepisów i nie powinno byæ wykorzystywane do kontaktu z ¿ywnoci¹.
Oznaczanie przekazywania zapachu produktom pakowanym przy bezporednim kontakcie z opakowaniem mo¿na tak¿e przeprowadzaæ metod¹ instrumentaln¹. Metoda chromatografii gazowej (technika head-space) jest szczególnie przydatna do oznaczania pozosta³oci rozpuszczalników organicznych lub innych substancji o intensywnym zapachu w³asnym,
w przypadku zadrukowanych i lakierowanych opakowañ z papieru i tektury [9, 10, 23].
W analizie organoleptycznej papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoci¹
zalecana jest procedura wg normy PN-EN 1230 [13, 14], która dotyczy oznaczania intensywnoci zapachu badanej próbki (czeæ 1) oraz przekazywania nietypowego smaku i zapachu (czêæ 2). Próbki badanego materia³u, po uprzednim klimatyzowaniu w zalecanych
warunkach, poddawane s¹ badaniu i ocenie jedn¹ z trzech alternatywnych metod: trójk¹tow¹, trójk¹tow¹ rozszerzon¹ lub porównawcz¹ próbek kontrolnych i badanych. Intensywnoæ zmiany nietypowego zapachu i smaku oznaczana jest w skali od 0 do 4 zgodnie,
z któr¹:
0  brak zmiany
1  bardzo s³abo wyczuwalna
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2  doæ wyczuwalna
3  wyrana
4  bardzo silna
Jako substancje wzorcowe stosowane w badaniach norma wymienia:
l mas³o lub margarynê  dla miêsa i produktów miêsnych, sera i mas³a,
l czekoladê mleczn¹  dla produktów z zawartoci¹ t³uszczu,
l herbatniki nie zawieraj¹ce substancji zapachowych  dla produktów suchych, nie zawieraj¹cych t³uszczu,
l wodê  dla produktów uwodnionych i p³ynów.
Niektóre kraje do organoleptycznej oceny w³aciwoci materia³ów opakowaniowych
i opakowañ do ¿ywnoci stosuj¹ sensoryczny test Robinson wykonywany metod¹ trójk¹tow¹ wg normy niemieckiej DIN 10955 [3]. Oceny intensywnoci smaku i zapachu dokonuje siê podobnie jak podano powy¿ej wed³ug skali od 0 do 4. Materia³y opakowaniowe,
dla których intensywnoæ zmian smaku i zapachu przekracza wartoæ 2-2,5 uznaje siê za
niezgodne z wymaganiami.
W ocenie organoleptycznej opakowañ do ¿ywnoci istotnym parametrem jest tak¿e trwa³oæ wybarwieñ i ocena migracji barwnika. Oznaczanie trwa³oci wybarwienia papieru
i tektury przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoci¹ wykonuje siê metod¹ znormalizowan¹
wg PN-EN 646 [15]. Zgodnie z procedur¹ próbka badana pozostaje przez okrelony czas w
kontakcie z papierem z w³ókien szklanych nasyconym p³ynem testowym (woda destylowana lub dejonizowana, 1,5% wodny roztwór kwasu octowego, wodny roztwór wêglanu sodu,
rektyfikowana oliwa). Migracja barwnika z badanej próbki oceniana jest w skali od 1 (najmniejsza trwa³oæ wybarwienia) do 5 (wybarwienie trwa³e) poprzez wizualne porównanie
stopnia zabarwienia papieru z w³ókien szklanych z szar¹ skal¹ zgodnie z norm¹ ISO 105
A03 [8]. Migracja barwników z materia³ów opakowaniowych jest niedozwolona i mo¿e
byæ przyczyn¹ negatywnej oceny opakowania.
Badania organoleptyczne pomimo tego, ¿e opieraj¹ siê na ocenie subiektywnej to jednak
uznawane s¹ za niezwykle istotne i zalecane do stosowania w ocenie bezpieczeñstwa zdrowotnego wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoci¹. Materia³y opakowaniowe i
opakowania, które w badaniach organoleptycznych uzyskaj¹ negatywn¹ ocenê nie mog¹
byæ stosowane do pakowania ¿ywnoci, nawet wówczas, gdy pozosta³e badane parametry
w zakresie migracji globalnej i specyficznej substancji nie przekraczaj¹ dopuszczalnych
limitów i spe³niaj¹ wymagania przepisów.
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ORGANOLEPTIC ANALYSIS OF FOOD PACKAGING
Summary
The basic rules for the organoleptic analysis of food contact materials and food packaging and the
criteria of their assessment was presented. According to the EU legislation food contact materials
can not release their constituents into the food in quantities that can be harmful for the consumers
and/or can change the organoleptic characteristics of food.
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Conformity of food contact materials and food packaging with the regulation for overall and
specific migration and organoleptic characteristics should be shown by their performance in relevant
tests. The standardised method for the organoleptic analysis of the food contact materials does not
exist in the UE. Member States use the own methods published as national standards. For sensory
analysis of foreign taste and odour Poland uses the triangle method according to Polish Standard
PN-87/O-79114. Some countries use Robinson test according to German Standard DIN 10955. These two tests are basing on the same principle.
Food contact materials and food packaging, which give negative results in sensory analysis can
not be used in direct contact with food, even though all testing parameters in overall and specific
migration were fulfil the requirements for the permissible limits.
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