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The tomato fruit is rich in vitamins, minerals and biologically active substances
whilst retaining low calorific content. Due to its beneficial flavor characteristics and
culinary properties, as well as the high nutritive value, they are gaining ever greater
popularity amongst consumers. The tomato is currently the most popular vegetable. The
consumption of fresh tomatoes as well as products made from them is growing, which
reflects the dynamic growth of the market for new products processed using tomatoes
as the base or as one of the ingredients.
The aim of this article is to discuss the health properties of tomato based products, of fresh
tomatoes and of their nutritive content. The study also shows the working of biologically
active substances naturally occurring in fresh tomatoes and preserves made from them in
prophylactic cancer treatment. The leading role of lycopene is highlighted, which not only
gives the tomato and preserves made from it the red colouring, but also shows powerful
antioxidant properties. This powerful antioxidant protects from free radical attack, but
also increases immunity in the human body, improves skin condition and aids in the
proper functioning of the circulatory and skeletal systems. Besides lycopene, tomatoes
also contain vitamin C, flavonoids, macro and microelements.

Wstęp
Bogactwo cennych składników odżywczych w owocach
pomidora przyczyniło się do tego, że na przestrzeni ostatnich
lat stał się on jednym z najpopularniejszych warzyw nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. Pomidor zwyczajny (pomidor jadalny Lycopersicon esculentum) pochodzi z Ameryki Środkowej,
a do Europy trafił w XVI wieku. Początkowo uprawiany był
tylko dla ozdoby, ponieważ uważano go za roślinę trującą (1).
Obecnie cieszy się dużym uznaniem konsumentów i jest
ceniony nie tylko za smak i walory kulinarne, ale głównie za
właściwości zdrowotne i dietetyczne, niską wartość energetyczną, bogactwo witamin i składników mineralnych.
Wzrastający poziom spożycia pomidorów i ich przetworów jest spowodowany wzrostem świadomości konsumentów na temat zdrowego odżywiania. Substancje zawarte
w świeżych owocach pomidorów oraz ich przetworach
odgrywają istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych (2, 3). Wśród tych substancji największe znaczenie ma
likopen, który wykazuje silne właściwości prozdrowotne,
przy czym jest on lepiej przyswajalny z produktów przetwo186

rzonych niż z surowca świeżego (4). Wykazuje on działanie
przeciwutleniające, zmniejszając ryzyko niektórych chorób
układu krążenia i nowotworów (5, 6). Wpływa również na
równowagę hormonalną i odporność organizmu (7).

Zdrowie konsumenta a owoce pomidora
i jego przetwory
Pomidory charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, bardzo dobrymi właściwościami zdrowotnymi i dietetycznymi oraz niską wartością energetyczną. Stanowią one
nieodzowny składnik wielu dań, pokrywając tym samym
od 50 do 120% zalecanego dziennego spożycia witaminy C,
od 10 do około 30% witaminy A i 12% witaminy E wśród
ludności Włoch (8). Owoce pomidora są dobrym źródłem
witaminy C, której w 100 g części jadalnych jest od 15,0
do 25,0 mg (9, 10) oraz witaminy z grupy B, prowitaminy A i soli mineralnych. Zawartość likopenu w świeżych
owocach pomidora waha się w granicach od 0,88 do
7,74 mg · 100-1 (11, 12).
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Pomidor ceniony za smak, zapach i właściwości zdrowotne
stanowi cenny surowiec przemysłowy. Pośród produktów
otrzymywanych na bazie pomidorów największym uznaniem
cieszą się: soki pomidorowe, koncentraty, keczupy, przeciery i pomidory w puszcze sterylizowane. W odpowiedzi na
wzrost spożycia pomidorów świeżych i ich przetworów, w celu
zaspokojenia potrzeb konsumentów na rynku pojawiły się
nowe produkty, między innymi pomidory suszone, mrożone,
dżem z pomidorów zielonych oraz soki z różnymi dodatkami.
Konsumenci chętnie sięgają nie tylko po tradycyjne przetwory otrzymywane na bazie pomidorów, ale coraz częściej po
nowego typu produkty, które są wzbogacane substancjami
podnoszącymi ich wartość odżywczą i dietetyczną. W ostatnich latach nasiliły się tendencje do produkcji żywności charakteryzującej się świeżością, naturalnością oraz zawartością
cennych składników prozdrowotnych i funkcjonalnych (13).
Wiąże się to ze wzrostem popytu na żywność określaną
mianem żywności funkcjonalnej, która wykazuje pożądany
wpływa na organizm człowieka (14-16).
Przetwarzanie warzyw i owoców jest związane często
z procesami degradacji cennych składników surowca. W rzeczywistości pewne procesy technologiczne mogą zwiększyć
przyswajalność niektórych związków, np. karotenoidów (17).
Następstwem prowadzenia niektórych procesów wynikających z technologii produkcji przetworów owocowo-warzywnych może być powstanie nowych związków chemicznych,
które wykazują właściwości antyoksydacyjne, a także prooksydacyjne (18). Przetwarzanie surowców ogrodniczych,
które ma na celu uchronienie nadwyżek surowca dostępnego na rynku przed zepsuciem, dostarczenie produktów
z warzyw i owoców poza okresem podaży świeżego surowca,
a także zaoferowanie konsumentowi produktu wygodnego
do spożycia przyczynia się nierzadko do jego uszlachetnienia
dzięki zwiększeniu jego wartości odżywczej oraz uzyskaniu
określonych cech sensorycznych i wartości użytkowej produktu (19). O wartości użytkowej pomidorów wykorzysty-

wanych w przetwórstwie decyduje: zawartość składników
rozpuszczalnych w wodzie, tzw. ekstraktu, w tym przede
wszystkim cukrów i kwasów, zawartość i skład karotenoidów
oraz witamin, głównie witaminy C i β-karotenu.
W krajach Unii Europejskiej przetwory pomidorowe
są jedną z najliczniej konsumowanych grup produktów
wśród przetworzonych owoców i warzyw, po sokach owocowych (20, 21). Szczególnie dużym zainteresowaniem
konsumentów cieszą się soki pomidorowe typu przecierowego (22). Charakteryzują się one nie tylko orzeźwiającym
smakiem, ale stanowią bogate źródło substancji biologicznie
czynnych, tj. karotenoidów, witamin i soli mineralnych. Frakcja karotenoidowa owoców pomidora składa się między innymi z likopenu, a także z δ-karotenu, β-karotenu, litofluenu
i fitoenu (23). Liczne badania wykazują, że likopen jest lepiej
przyswajalny przez organizm człowieka po zastosowaniu obróbki termicznej stosowanej podczas prowadzonych procesów przetwórczych związanych z wytwarzaniem produktów
pomidorowych (24). Zastosowanie wysokiej temperatury do
obróbki technologicznej i do utrwalania gotowych wyrobów
powoduje niszczenie ścian komórkowych świeżych owoców
pomidora, przez co likopen jest łatwo uwalniany z soku
komórkowego (22, 25).

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę wzrost świadomości konsumentów na
temat racjonalnego żywienia oraz roli żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, substancje zawarte
w owocach pomidora oraz ich przetworach mogą stanowić
pewnego rodzaju antidotum na wiele schorzeń i chorób
dotykających współczesne społeczeństwo. Przejawia się to
poprzez właściwości występujących naturalnie w owocach
pomidora antyoksydantów, wiążących wolne rodniki, oraz
substancji wspomagających układ krążenia, wykazujących
działanie antynowotworowe, przeciwzapalne i korzystnie
wpływających na stan skóry.
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