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abstract
DETECTION OF RADIATION TREATMENT IN SPICES,

THE COMPONENTS OF SOME FOODSTUFFS
The variety of flavour and taste values of food products is created in the course of their

production, by the admixture to the product of additives in the form of spices and their com-
positions. The spices belong to this group of foods, which are most frequently treated with
ionising radiation to reduce or eliminate microbial contamination.

In present work the results of the detection of radiation treatment in spices are presented on
selected food products obtained with the application of spices as additives (soft cheeses, butcher's
red meat, cold souses and dressings). The method of thermoluminescence measurements on silicate
minerals isolated from food products has been adapted. The procedures for the separation of silicate
minerals from investigated foodstuffs are proposed. The results of thermoluminescence measure-
ments on silicate minerals have been discussed. On the basis of obtained results of the ther-
moluminescence measurements the preliminary concept how to evaluate the product whether it
was or was not produced with the addition of irradiated spices is proposed.

1. WPROWADZENIE

Przyprawy są powszechnie stosowane w celu kształtowania cech sma-
kowo-zapachowych żywności. Ze względu na naturalne pochodzenie jakość
mikrobiologiczna tych produktów jest bardzo zróżnicowana zarówno co do
liczby, jak i rodzaju występujących drobnoustrojów. Wśród metod dekontami-
nacji przypraw metoda radiacyjna zyskuje coraz szersze uznanie, co potwier-
dzają dane literaturowe dotyczące ilości napromieniowanych przypraw, ziół,
suszonych warzyw w różnych krajach, również i w Polsce [1].

W świecie obrót handlowy napromieniowaną żywnością nie jest dotych-
czas ujednolicony i unormowany. W Unii Europejskiej przepisy dotyczące
napromieniowania żywności i składników żywności zawarte są w dwóch dy-
rektywach [2, 3]. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dyrektywie 1999/2/EC
żywność napromieniowana oraz żywność wytworzona z udziałem napromie-
niowanych składników powinna być odpowiednio oznakowana. Aby zalecenie
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to mogło być weryfikowane, potrzebne są metody identyfikacji napromienio-
wanej żywności. W dyrektywie podkreślono znaczenie metod stosowanych do
wykrywania napromieniowanej żywności oraz stwierdzono, że metody te po-
winny być walidowane i standaryzowane.

W Samodzielnym Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żyw-
ności Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (SLINŻ-IChTJ) podjęto badania,
których celem jest opracowanie metody wykrywania napromieniowanych do-
datków przyprawowych obecnych w niewielkiej ilości (od 0,3% do kilku %)
w nie napromieniowanych produktach spożywczych. Koncepcja realizacji
pracy oparta jest na wykorzystaniu termoluminescencji minerałów krzemia-
nowych obecnych w przyprawach, w postaci mineralnych zanieczyszczeń.
Metoda termoluminescencji minerałów krzemianowych jest stosowana do
wykrywania napromieniowania produktów rolno-spożywczych napromienio-
wanych w całości i posiada status normy europejskiej [4].

2. MATERIAŁY I METODY

2.1. Próbki do badań

Badania wykonano na popularnych wyrobach, które zawierają w swym
składzie naturalne przyprawy w niewielkiej ilości i w większości przypadków
spożywane są bez dalszej obróbki cieplnej. Były to zimne sosy wyprodukowa-
ne na bazie mieszanek przypraw i innych dodatków, serki smakowe i wędliny
surowe typu „metka" (tabela 1). Wymienione wyroby zakupiono w handlu
detalicznym, w Warszawie.

2.2. Metody wydzielania frakcji mineralnej

Do analizy stosowano naważki po 100 g serka i „metki" oraz po 10 g
produktów sypkich. Do wydzielenia i oczyszczenia minerałów krzemiano-
wych, w zależności od składu badanego wyrobu stosowano kombinację niżej
podanych technik:
a - przy badaniu wyrobów składających się z mieszaniny różnych przypraw z
dodatkiem dozwolonych dodatków do żywności rozpuszczalnych w wodzie
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(sól, cukier, kwas cytrynowy itp.) zastosowano płukanie wyrobu wodą w łaźni
ultradźwiękowej Następnie mieszaninę filtrowano zatrzymując na sicie nie
rozpuszczone składniki, zaś z przesączu drugą sedymentacji wydzielano frak-
cję mineralną;

Tabela 1. Charakterystyka jakościowa badanych wyrobów.

L.p.

1

7

3

4

5

6

Nazwa wyrobu

Przyprawa do potraw z pomidorów

Przyprawa do bigosu i potraw z
kapusty

Sos sałatkowy włoski

Serek kremowo-śmietankowy
z ziołami
Serek kremowo-śmietankowy
z papryką

DIP serowy, gęsty sos na zimno

Skład wg producenta

Czosnek, bazylia, cebula, tymianek, liść laurowy
Pieprz czarny, papryka słodka i ostra, jałowiec, ziele
angielskie, liść laurowy, kolendra, kminek, koper
włoski, gorczyca, grzyby (borowik i podgrzybki),
cukier, sól, glutaminian sodu
Cukier, sól, warzywa, substancja wzmacniaj ąca smak
i zapach (E621), przyprawy, regulator kwasowości
(E330), maltodekstryna, ekstrakt drożdżowy, sub-
stancje zagęszczające (E1422, E412), naturalne aro-
maty, tłuszcz roślinny

Serek śmietankowy, sól, zioła.

Serek śmietankowy, sól, papryka.

Pieprz biały, czosnek, gorczyca, ocet winny, kwasek
cytrynowy, cukier, sól, substancje zagęszczające:
skrobia modyfikowana E- 1422, guma ksantanowa;
maltodekstryna, wzmacniacze smaku: glutamin sodu,
hydrolizat białkowy; aromaty sera identyczne z na-
turalnymi

7 Metka bekonowa Mięso wieprzowe, sól, przyprawy, E250, E301

8 Metka łososiowa

9 Metka tatarska

Wieprzowina, wołowina, tłuszcz wieprzowy, sól,
przyprawy, konserwant E250
Mięso wołowe, przyprawy smakowe, substancja kon-
serwująca E252, wzmacniacz smaku E 621, przeciwu-
tleniacz E301 , stabilizator E330

b - przy badaniu wyrobów, których matrycę stanowią białka i tłuszcze, prze-
prowadzono hydrolizę wyrobu w środowisku 0,2 M buforu fosforanowego z
dodatkiem odpowiedniej ilości enzymu alkalaza i SDS (pH 8,4, temperatura
50 ±5°C). Po rozłożeniu wyrobu wydzielano z roztworu frakcję minerałów,
stosując filtrację i sedymentację.
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Wstępnie zagęszczoną frakcję mineralną dodatkowo oczyszczano w
procesie separacji gęstościowej z użyciem roztworu poliwolframianu sodu o
gęstości ~2 g/cm . W celu usunięcia węglanów obecnych we frakcji mineral-
nej przeprowadzono ich rozpuszczenie za pomocą HC1 o stężeniu l mol/dcm3

lub wyższym, zaś resztki tłuszczu, barwników i wody usuwano w procesie
ekstrakcji n-heksanem i acetonem.

2.3. Metoda termoluminescencji

Termoluminescencję minerałów krzemianowych mierzono za pomocą
czytnika TL/OSL System, model TL-DA-15 (produkcji Ris0 National Labo-
ratory, Dania) w następujących warunkach:

temperatura początkowa ogrzewania próbki - 50°C,
szybkość grzania - 6°C/s,
temperatura końcowa ogrzewań v próbki - 500°C.

Rejestrowano termoluminescencję próbki minerałów wydzielonych z wyrobu
(świecenie 1), po czym próbkę tę dopromieniowano dawką l kGy w źródle
promieniowania y (źródło 6()Co - Issledovatel - IChTJ) i ponownie, w warun-
kach jak poprzednio, prowadzono zapis świecenia 2.

3. WYNIKI BADAŃ

Dotychczas przetestowano 9 różnych wyrobów wyprodukowanych z
dodatkiem przypraw. W tabeli l zestawiono badane wyroby oraz podano ich
skład jakościowy według deklaracji producentów. Intensywność termolumine-
scencji minerałów wyrażano jako pole powierzchni pod krzywą świecenia w
temperaturze od 214 do 284°C. Na podstawie zgromadzonych danych obli-
czono współczynnik termoluminescencji (k-nj, jako stosunek intensywności
termoluminescencji świecenia l do świecenia 2; wyniki podano w tabeli 2.
Zarejestrowane krzywe świecenia l minerałów wydzielonych z wszystkich
badanych wyrobów przedstawiono na rys. l, zaś na rys. 2 pokazano zebrane w
pary krzywe świecenia ł i świecenia 2 przykładowo dla dwóch wybranych
wyrobów.
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Tabela 2. Intensywność termoluminescencji (świecenie l i świecenie 2) oraz wartość współ-
czynnik termoluminescencji (k-nj minerałów krzemianowych wydzielonych z wyrobów spo-
żywczych wyprodukowanych z udziałem przypraw.

L.p.

1

2

3
4
5

6

7

8

9

Nazwa wyrobu

Przyprawa do potraw z pomidorów

Przyprawa do bigosu i potraw
z kapusty
Sos sałatkowy włoski
Serek kremowo-śmietankowy z ziołami
Serek kremowo-śmietankowy z papryką

DIP serowy, gęsty sos na zimno

Metka bekonowa

Metka łososiowa

Metka tatarska

1 ̂ Świecenie!

153694
566846
107896

10739923
8051556
502462
1188142
53041
42607
301177
845879

1066
1407
1092
2342

112436

1 Lświecenie 2

2760581
8294501
1625388

11724018
7395574
10968289
4655984
2057778
4073590

21345847
3880544
318740
104827
49605
380273

5079420

Wartość kjt
0,055
0,068
0,066
0,916
1,088
0,046
0,256
0,026
0,010
0,014
0,218
0,003
0,013
0,022
0,006
0,020

Rys. 1. Krzywe termoluminescencji (świecenie 1) minerałów wydzielonych z produktów
spożywczych: a) serek kremowo-śmietankowy z papryką- 5, dip serowy - 6, metka łososio-
wa - 8, metka tatarska - 9; b) przyprawa do potraw z pomidorów - ', przyprawa do bigosu i
potraw z kapusty - 2, sos sałatkowy włoski - 3, serek kremowo-śmietankowy z ziołami - 4,
metka bekonowa - 7.
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Rys. 2. Krzywe termoluminescencji (świecenie l i świecenie 2) minerałów wydzielonych z
produktów spożywczych: a - metka tatarska, b - sos sałatkowy włoski.

4. DYSKUSJA WYNIKÓW

Z wszystkich wyrobów wydzielono minerały w ilości umożliwiającej prze-
prowadzenie analizy termoluminescencyjnej. Krzywe świecenia l minerałów wy-
dzielonych z serka kremowo-śmietankowego z papryką, dipu serowego, metki ło-
sosiowej i metki tatarskiej mają maksima termoluminescencji w obszarze temperatur
wyższych od 300°C (rys. la), zaś maksimum termoluminescencji minerałów wy-
dzielonych z pozostałych wyrobów lokuje się w obszarze temperatur 200-250°C
(rys. Ib). Wygląd krzywych o pierwszej charakterystyce jest typowy dla minerałów
krzemianowych nie napromieniowanych, zaś wygląd krzywych świecenia z obec-
nością maksimum termoluminescencji w przedziale temperatur 200-250°C jest
charakterystyczny dla minerałów napromieniowanych, co wykazano w wcześniej-
szych pracach [4-8]. Współczynnik termoluminescencji (k-nj przyjmuje różne
wartości dla minerałów wydzielonych z poszczególnych wyrobów (tabela 2).

Rutynowo, według normy EN 1788:2001, ocenę napromieniowania żywności
z zastosowaniem metody termoluminescencji prowadzi się w oparciu o wartości
współczynnika kfL minerałów krzemianowych. Jeżeli wartości są wyższe od 0,1,
próbkę klasyfikuje się jako napromieniowaną, zaś wartości niższe niż 0,1 wskazują,
że próbka nie była napromieniowana. W oparciu o to kryterium ustalono, że nastę-
pujące wyroby były wyprodukowane z udziałem napromieniowanych przypraw:
przyprawa do bigosu i potraw z kapusty, serek kremowo-śmietankowy z ziołami
oraz metka bekonowa. Termoluminescencję minerałów wydzielonych z dwóch wy-
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robów przyprawy do potraw z pomidorów i sosu sałatkowego włoskiego charakte-
ryzuje współczynnik kjL niższym od 0,1 (tabela 2). Z drugiej strony wygląd krzywej
świecenia l jest typowy dla minerałów napromieniowanych. Źródłem zanieczysz-
czeń mineralnych w tych wyrobach, jak wynika ze składu podanego w tabeli l, jest
kilka różnych przypraw. Można przypuszczać, że tylko jeden rodzaj przypraw
wchodzący w skład wyrobu był napromieniowany, a zatem wydzielone z wyrobu
minerały są mieszaniną napromieniowanych i nie napromieniowanych, co w istocie
odzwierciedla wielkość intensywności TL po dopromieniowaniu próbki znaną daw-
ką promieniowania. Pozostałe testowane wyroby (serek kremowo-śmietankowy z
papryką, dip serowy, metka łososiowa, metka tatarska) zawierały zdaniem autorów
dodatki przypraw, które nie były wcześniej napromieniowane. Tak można wnio-
skować w oparciu o wygląd krzywej świecenia l, jak i na podstawie wartości
współczynnika termoluminescencji, które są kilkakrotnie niższe od 0,1.

5. WNIOSKI

Metoda pomiaru termoluminescencji minerałów krzemianowych może
być wykorzystana do wykazania, że wyroby spożywcze były wyprodukowane
z udziałem napromieniowanych lub nie napromieniowanych dodatków przy-
prawowych.

Dalszych prac wymaga ustalenie najniższej zawartości napromieniowa-
nych dodatków przyprawowych w gotowym produkcie, które są możliwe do
wykrycia według przedstawionej metody. Konieczne jest też ustalenie wpływu
zanieczyszczeń mineralnych obecnych w wyrobie (innego pochodzenia niż
zanieczyszczenia przypraw) na wiarygodność wyniku identyfikacji napromie-
niowania dodatków przyprawowych.

Praca realizowana jest w ramach projektu badawczego KBN nr 6P06T 026 21.
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