
Ocena jakości… 

360                                                                     Management and Quality – Zarządzanie I Jakość, Vol 4 No 2 
 

 

 

OCENA JAKOŚCI EKSTRUDATÓW KUKURYDZIANYCH 

WZBOGACANYCH HERBATĄ MATCHA 

Maciej ŚWITALSKI1*, Millena RUSZKOWSKA1 

1 
Katedra Zarządzania Jakością, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia; 

maciej.switalski@sd.umg.edu.pl; 0000-0002-3850-1981 
2 Katedra Zarządzania Jakością, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uczelnia Uniwersytet Morski w Gdyni, 

Gdynia, m.ruszkowska@wznj.umg.edu.pl; 0000-0002-4488-1087 

* Korespondencja: maciej.switalski@sd.umg.edu.pl; Tel.: +48-796-437-487 

 

Streszczenie: Nowoczesny rynek produktów żywnościowych charakteryzuje wysoki poziom 

innowacyjności oraz konkurencyjności. Kluczowe znaczenie dla rozwoju współczesnych 

przedsiębiorstw stanowią produkty odpowiadające na potrzeby współczesnego konsumenta, 

który zainteresowany jest żywnością wygodną o pozytywnym wpływie na zdrowie. Surowcem, 

który może spełnić oczekiwania konsumenta jest zielona herbata Matcha cechująca się wysoką 

zawartością substancji o działaniu przeciwutleniającym oraz przeciwzapalnym. Stanowi ona 

surowiec posiadający potencjał we wzbogacaniu żywności i umożliwiający tworzenie 

nowatorskich produktów. Celem pracy była ocena wybranych parametrów jakościowych 

ekstrudatów z 1,5% oraz 3% dodatkiem herbaty Matcha. W pracy oceniono zarówno surowce 

jak i ekstrudaty. Wykonano oznaczenie zawartości wody oraz pomiar aktywności wody z 

wykorzystaniem urządzenia AquaLab. Ekstrudaty poddano ponadto pomiarom twardości, 

kohezyjności, sprężystości z wykorzystaniem analizatora Brookfield CT3 Texture Analyzer 

oraz określono ich współczynniki wodochłonności (WAI) i rozpuszczalności (WSI).  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane produkty charakteryzowały się 

niską wartością aktywności wody (0,2912-0,3451) oraz zawartością wody (6,10-7,12 g/100 g 

s.m.). Produkt bez dodatku wzbogacającego charakteryzowała najwyższa wartość parametru 

WAI. Najwyższą wartość WSI zaobserwowano dla produktu  

z 1,5% dodatkiem Matchy. Ocena parametrów tekstury wykazała, że ekstrudaty o różnym 

udziale procentowym dodatku charakteryzowały się zbliżoną twardością. Wkład w dyscyplinę 

naukową: możliwość wytworzenia innowacyjnego produktu, stanowiącego część wspólną 

zainteresowań towaroznawstwa, marketingu oraz nauk o zarządzaniu. 

Slowa kluczowe: aktywność wody, ekstruzja, proszek zielonej herbaty Matcha, WAI, WSI 
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QUALITY ASSESSMENT OF CORN EXTRUDATES ENHANCED 

WITH MATCHA TEA 

Abstract: The modern market of food products is characterized by a high level of innovation 

and competitiveness. Products that meet the needs of modern consumers, which are interest in 

convenience foods with a positive effect on health, are of key importance for the development 

of modern enterprises. The raw material that can meet the expectations of the consumer is 

Matcha green tea, which is characterized by a high content of substances with antioxidant and 

anti-inflammatory properties. It is a raw material with the potential to fortify food and enable 

the creation of innovative products. 

The aim of the study was to evaluate selected quality parameters of extrudates with 1.5% and 

3% Matcha tea. Both raw materials and extrudates were assessed in the study. The water content 

was determined and the water activity was measured using the AquaLab device. Moreover, the 

hardness of extrudates was measured using the Brookfield CT3 Texture Analyzer and their 

water absorption and solubility indexes were determined. The tested products were 

characterized by a low value of water activity (0.2912-0.3451) and water content (6.10-7.12 

g/100 g d.m.). The product without the fortification additive was characterized by the highest 

value of the WAI parameter. The highest WSI value was observed for the product with 1.5% 

Matcha addition. The analysis of the texture parameters indicated that the extrudates with 

different percentages of Matcha tea were characterized by similar hardness. Contribution to the 

scientific discipline is observed in the possibility of creating an innovative product that is part 

of the common interest of commodity science, marketing and management science. 

Keywords: water activity, extrusion, Matcha, WSI, WAI 

1. Wprowadzanie  

O pozycji przedsiębiorstwa w stosunkach handlowych decyduje jakość, która musi być 

przedmiotem szczególnej troski menedżerów, ale także obiektem zainteresowania naukowców 

(Skrzypek, 2021). Za jeden z głównych celów nauki o jakości stawia się analizę oczekiwań, 

potrzeb, zachowań konsumentów, uwzględnianie konsumenta już na samym etapie 

projektowania wyrobu, czy obserwację powiązania jakości z kształtowaniem relacji producent 

– konsument (Lotko, 2021).  

Proces podnoszenia poziomu jakości produktów wymaga jednak interdyscyplinarności –

łączenia wiedzy i umiejętności z zakresu zarówno nauk przyrodniczo-technicznych, jak i nauk 

ekonomicznych i społecznych, pozwalając na integrację zadowolenia konsumenta w procesie 

zmagań o doskonałość z inżynierią, znajomością surowców, materiałów i technologii 

wytwarzania produktów (Salerno-Kochan et al., 2020; Skrzypek, 2021). Z tego względu 

niezmiernie istotne jest określenie czynników warunkujących właściwości produktów, a także 

poziomów wymagań dla parametrów fizycznych je określających (Salerno-Kochan et al., 

2020). 
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Przykładem innowacji produktowej odpowiadającej na oczekiwania konsumentów 

dotyczące zainteresowania żywnością wygodną o pozytywnym wpływie na zdrowie  

są wzbogacane produkty przekąskowe oraz wyroby cukiernicze. 

Surowcem w niewielkim stopniu wykorzystywanym do wzbogacania żywności jest zielona 

herbata matcha (Camellia sinensis). Matcha stanowi rodzaj sproszkowanej herbaty  

o wysokiej zawartości substancji przeciwutleniających i przeciwzapalnych.  

Jej dotychczasowe próby zastosowania obejmowały wzbogacanie: lodów, ciastek, makaronów, 

musli, czekolady (Godočiková, Ivanišová, and Kačániová, 2019; Li et al., 2021; Monfared et 

al., 2021). Surowiec ten znajduje jednak zastosowanie także w procesie ekstruzji, która dzięki 

krótkotrwałemu oddziaływaniu wysokiej temperatury, nie wpływa istotnie  

na zmniejszenie zawartości składników bioaktywnych (Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019; 

Wójtowicz, 2018). Jako dodatek zwiększający działanie prozdrowotne produktu, Matcha może 

ponadto stanowić źródło katechin pozostających w żywności podczas obróbki termicznej oraz 

składnik charakteryzujący się zdolnością do ograniczania ilości powstających reaktywnych 

form karbonylowych podczas procesu wypieku (Phongnarisorn et al., 2018; Sugimoto et al., 

2021).  

Celem przedstawionych badań była ocena wpływu dodatku zielonej herbaty matcha  

na wybrane cechy jakościowe ekstrudatów kukurydzianych. 

2. Materiał i metody badawcze 

Materiał badawczy stanowiły 3 rodzaje ekstrudatów kukurydzianych zróżnicowanych pod 

względem wielkości dodatku wzbogacającego oraz produkt porównawczy. Produkty 

przygotowane zostały z wykorzystaniem mieszanek o 1,5% (1,5M) i 3,5% (3,5M) zawartości 

zielonej herbaty Matcha oraz 2% zawartości środka spulchniającego. Proces ekstruzji 

przeprowadzono z wykorzystaniem ekstrudera jednoślimakowego typ S 45A-12-10U produkcji 

Metalchem z Gliwic przy prędkości śruby 125 obr/min, średnicy dyszy - 4,5 mm,  

w temperaturze 105°C/130°C/110°C (kolejno dla: strefy I/ strefy II/ głowicy). Informacje 

dotyczące użytych do produkcji surowców przestawiono w tabeli 1.   

Tabela 1. 

Surowce do produkcji ekstrudatów 

Nazwa surowca Producent 
Kraj 

pochodzenia 
Skład 

Kasza kukurydziana Mlekser Polska 100% kasza kukurydziana 

Matcha codzienna Moya Japonia 
100% organiczna zielona herbata 

matcha 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na opakowaniu jednostkowym 
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W wyniku procesu ekstruzji uzyskano produkty charakteryzujące się różnorodnym 

kształtem oraz przekrojem. Wygląd przekroju wyprodukowanych ekstrudatów zaprezentowano 

na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Struktura i przekrój wyprodukowanych ekstrudatów 

Note: Zdjęcia wykonano przy pomocy systemu wizyjnego i oprogramowania LUCIA G 

Ocenę materiału badawczego przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych.  

Objęte badaniami produkty oraz surowce zostały ocenione pod kątem kluczowych parametrów 

jakościowych. Pierwsze oznaczane parametry warunkujące trwałość oraz właściwości tekstury 

wyrobów ekstrudowanych stanowiły zawartość i aktywność wody. Oznaczenie aktywności 

wody wykonano z wykorzystaniem instrumentu pomiarowego AquaLab 4TE (wersja AS4 

2.14.0 2017 firmy Decagon Devices, Inc.) z dokładnością ±0,0003 przy 293K (20°C) ±2,5 K 

minimum w 5 powtórzeniach. 

Zawartość wody w produktach oznaczono metodą suszenia termicznego do stałej masy  

w temperaturze 378K (105°C), pod ciśnieniem normalnym, zgodnie z metodyką 

zaproponowaną przez Krełowską-Kułas (1993). 

Współczynnik wodochłonności (WAI) oraz rozpuszczalności (WSI) oznaczono  

na podstawie metodyki Andersona et al. (1969) oraz zespołów Gondek (2013) i Ekielskiego 

(2013). Do oznaczeń pobrano ok 1,5 g próbki ekstrudatów rozdrobnionych do wielkości cząstek 
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poniżej 0,3 mm. Próbki uzupełniano 15 ml wody destylowanej oraz wytrząsano. Gotowe 

roztwory w kolbach poddawano wirowaniu, przy prędkości 12500 obrotów na minutę, przez 

czas 10 minut, stosując obciążenie 3G. Uzyskany nadsącz zlewano znad żelu na szalki Petriego 

i wkładano do suszarki o temperaturze 110ºC, następnie dokonano pomiarów masy, żelu oraz 

wysuszonego nadsączu (Anderson et al., 1969; Ekielski, Żelaziński, and Florczak, 2013; 

Gondek, Jakubczyk, and Wieczorek, 2013) Oznaczenia dokonano minimum  

w 4 powtórzeniach. Współczynniki wyliczono z wykorzystaniem wzorów (1), (2): 

𝑊𝐴𝐼=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑎𝑠ą𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑟ó𝑏𝑘𝑖

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑐ℎ𝑒𝑗 𝑝𝑟ó𝑏𝑘𝑖
                                                                                             (1) 

 

𝑊𝑆𝐼=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑤𝑦𝑠𝑢𝑠𝑧𝑜𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑛𝑎𝑑𝑠ą𝑐𝑧𝑢

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑐ℎ𝑒𝑗 𝑝𝑟ó𝑏𝑘𝑖
×100%                                                                       (2) 

 

Kolejnymi ocenianymi parametrami były parametry charakteryzujące teksturę 

wytworzonych produktów ekstrudowanych: twardość kohezyjność sprężystość i gumowatość. 

Pomiary wykonano stosując test TPA (Texture Profile Analysis) w minimum  

12 powtórzeniach na próbkach o wysokości 10 mm przy użyciu analizatora tekstury Brookfield 

CT3 Texture Analyzer. Zastosowano cylindryczną sondę o średnicy 38,1 mm  

i długości 20 mm i użyto podwójnego testu kompresji, stosując następujące warunki pomiaru: 

•  wartość progowa siły – 5 g, 

•  dystans – 50% wysokości próby, 

•  prędkość posuwu próbnika podczas testu - 0,4 mm/s., 

•  prędkość przed i po teście – 1 mm/s. (Jozinović et al., 2012; Yang et al, 2020; Liu  

et al., 2017).  

Informacje odstające dla pomiarów TPA wyeliminowano zgodnie z regułą 1,5xIQR. 

W celu weryfikacji istotnie statystycznych różnic pomiędzy produktami wykorzystano  

t-Studenta przy założonym poziomie istotności =0,05. Kalkulacji dokonano  

z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Excel 2007. 

3. Wyniki 

Uzyskane wyniki dotyczące badań zawartości i aktywności wody dla surowców  

oraz produktów gotowych zaprezentowano w tabeli 2. Zawartość i aktywność wody stanowią 

istotne parametry warunkujące trwałość, teksturę produktów oraz katalizują przebieg reakcji 

enzymatycznych, a niższe ich wartości obserwowane są zwykle dla produktów wysoko 

przetworzonych (Pałacha, 2008). 
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Tabela 2. 

Zawartość i aktywność wody 

Surowiec/produkt Aktywność wody [-] 
Zawartość wody [g/100 g 

s. m.] 

Surowiec 

Kaszka kukurydziana 0,6616E ± 0,00 12,76E ± 0,55 

Matcha 0,0605A ± 0,00 1,16A ± 0,06 

Produkt 

0 0,3451D ± 0,02 7,12D ± 0,01 

1,5M 0,3156C ± 0,01 6,45C ± 0,03 

3,5M 0,2912B ± 0,00 6,10B ± 0,06 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższą wartością aktywności wody (>0,6) 

charakteryzowała się kaszka kukurydziana, tym samym zaobserwowano, że surowiec  

ten zagrożony był rozwojem pleśni (Pałacha, 2008). Stosowana jako dodatek wzbogacający 

zielona herbata Matcha charakteryzowała się niskim poziomem aktywności wody aw =0,0605. 

Na podstawie oceny aktywności wody w wytworzonych ekstrudatach stwierdzono,  

że parametr ten zmniejszał się wraz ze wzrostem udziału proszku herbaty Macha  

w produktach, osiągając wartości parametru 0,3451-0,2912 (Tabela 2). 

Podobne zależności obserwowane były dla ocenianego parametru zawartość wody. 

Najwyższą zawartość wody charakteryzował się surowiec strukturotwórczy, najniższą dodatek 

wzbogacający proszek herbaty Matcha. Produkty 0, 1,5M oraz 3,5M charakteryzowały się 

zawartością wody na poziomie: 7,12 g/100 g s. m; 6,45 g/100 g s. m oraz 6,10 g/100 g s. m. 

Przeprowadzone opracowanie statystyczne wykazało, że wszystkie badane surowce i produkty 

różniły się statystycznie istotnie pod względem zawartości  

i aktywności wody. 

Analiza literatury wykazała, że uzyskane wartości aktywności wody oraz zawartości wody 

były zbliżone do wielkości uzyskanych dla chrupek zbożowo-dyniowych oraz zbożowo-

dyniowych z dodatkiem imbiru (Gondek et al., 2017) oraz ekstrudatów wzbogacanych Matchą 

(Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019). Uzyskane wyniki zawartości i aktywności wody 

porównano do wyników innego zespołu, który wytworzył ekstrudaty z zieloną herbatą Matcha 

o innym udziale procentowym (1, 3 i 5%). Pozwoliło to stwierdzić, że wilgotność 

wykorzystanej kaszki kukurydzianej zbliżona była do wyników w niniejszym badaniu 

(Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019). Wykorzystana w badaniu herbata Matcha 

charakteryzowała się natomiast znacząco niższą wilgotnością. Tym samym w 

przeprowadzonych badaniach uzyskano ekstrudaty charakteryzujące się  niższą zawartością 

wody niż w badaniach zespołu Mikołajczak (Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019). 

W tabeli 3. przedstawiono wartości współczynnika wodochłonności (WAI) oraz 

rozpuszczalności (WSI), stanowiące podstawowe wyróżniki jakości wyrobów 

ekstrudowanych. Na podstawie wartości parametrów ocenić można stopień przetworzenia 
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produktu. Wysokie wartości WAI wskazują na obecność dużych fragmentów skrobi  

w produkcie końcowym (Oikonomou and Krokida, 2011). Parametr WSI świadczy natomiast 

o intensywności przemian zachodzących podczas trwania procesu ekstruzji oraz ilości 

uwolnionych polisacharydów przy dodaniu nadmiaru wody. Dla produktów o wysokim stopniu 

przetworzenia obserwuje się jego wartości na poziomie 50%. Stanowi on w takim wypadku 

cechę negatywną zapowiadając szybki proces trawienia, wchłaniania jelitowego  

i wysokie stężenie poposiłkowe glukozy we krwi (Makowska, 2013; Oikonomou, and Krokida, 

2011; Rzedzicki, and Kasprzak, 2005;) 

Tabela 3. 

Współczynnik wodochłonności i rozpuszczalności produktów 

Produkt WAI WSI [%] 

0 5,39A ± 0,11 26,65B ± 2,63 

1,5M 5,26A ± 0,11 27,65B ± 1,17 

3,5M 5,35A ± 0,02 21,01A ± 0,69 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, ze dodatek proszku herbaty Matcha  

w większym stopniu miał wpływ na uzyskane wartości parametru WAI niż wyznaczone 

wartości współczynnika rozpuszczalności (WSI). Wartości współczynnika wodochłonności 

były zbliżone dla wszystkich produktów. Potwierdziło to przeprowadzone opracowanie 

statystyczne, które wykazało brak istotnie statystycznych różnic dla parametru WAI. 

Wprowadzony do ekstrudatów 3,5% dodatek proszku herbaty Macha pozytywnie wpłynął 

na jakość ekstrudatów pod względem parametru WSI – obniżając go (21,01 [%]). Wyłącznie 

produkt o najwyższym udziale dodatku (3,5M) różnił się istotnie statystycznie pod względem 

współczynnika rozpuszczalności. 

Wyniki parametrów zbliżone były do wyników przedstawionych w artykule Oikonomou 

dla chrupek kukurydzianych bez dodatków oraz chrupek kukurydzianych z ryżem zespołu 

Gondek (Gondek, Jakubczyk, and Wieczorek, 2013; Oikonomou, and Krokida, 2011). 

Ostatnim elementem przeprowadzonych badań była ocena tekstury produktów 

ekstrudowanych, obejmująca charakterystykę twardości określającej maksymalną siłę 

potrzebną podczas ściśnięcia próbki i kohezyjności opisującej wytrzymałość wewnętrznych 

wiązań próbki (Brookfield, 2019; Gil et al., 2017).  

W badaniach tekstury określono również sprężystość definiowaną jako stopień odzyskania 

przez próbkę wysokości pomiędzy cyklami pomiarowymi oraz gumowatość opisującą wielkość 

energii potrzebną do zniszczenia próbki (Brookfield, 2019; Gil et al., 2017). 
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Tabela 4. 

Właściwości teksturometryczne 

Lp. 

Właściwości teksturometryczne 

Twardość [N] 
Twardość [N] (2 

cykl) 
Kohezyjność Sprężystość [mm] 

Gumowatość 

[N] 

0 88,52A±15,73 61,71B±6,00 0,12B±0,02 2,05A±0,21 9,77B±1,15 

1,5M 95,21A±13,54 80,37C±12,15 0,21C±0,07 3,19B±0,77 19,66C±5,38 

3,5M 97,01A±9,44 49,57A±9,65 0,07A±0,02 2,01A±0,20 6,37A±1,24 

Źródło: opracowanie własne 

Badane produkty charakteryzowała zbliżona twardość mierzona w pierwszym teście 

kompresji, wahająca się w granicach 88,52 - 97,01 [N] (Tab 4). Twardość oznaczona przy 

drugim cyklu pomiarów była bardziej zróżnicowana, co potwierdziło również opracowanie 

statystyczne. Ekstrudaty o najwyższym dodatku proszku herbaty Matcha, w drugim cyklu 

pomiarów charakteryzowała najniższa twardość (49,57 [N]). Dla produktów o najniższym 

udziale dodatku zauważono natomiast odwrotną zależność (80,37 [N]).  

Podobny związek zaobserwowano podczas analizy kohezyjności oraz gumowatości, które 

dla produktów 1,5M i 3,5M osiągnęły kolejno 0,21 i 0,07 dla parametru kohezyjność oraz 19,66 

i 6,37 dla gumowatości. Opracowanie statystyczne wykazało brak statystycznie istotnych 

różnic w sprężystości produktów 0 i 3,5M. Wzrost wartości tej cechy obserwowany był tylko 

w przypadku 1,5% dodatku proszku zielonej herbaty Matcha. 

Produkty charakteryzowała większa twardość, sprężystość, ale mniejsza kohezyjność niż 

ekstrudaty badane z użyciem analogicznej metodyki przez zespół Liu (Liu et al., 2017).  

Dla badanych wyrobów (0 i 1,5M) zaobserwowano ponadto niższą twardość, niż produktów  

w badaniu Mikołajczyk i Sobiechowskiej (Mikołajczak, and Sobiechowska, 2019). 

Stwierdzono, że dodatek 3,5% proszku z  matchy spowodował obniżenie się cech 

skorelowanych w literaturze z negatywną oceną konsumencką - twardości oraz  kohezyjności i 

w niewielkim stopniu sprężystości (składowych żujności), których wysokie poziomy 

charakterystyczne są zwykle dla ekstrudatów niewyekspandowanych o niskiej jakości (Liu et 

al. 2000; Anton et al. 2007; Jozinović et al. 2012).  

4. Podsumowanie 

Analiza zawartości i aktywności wody, współczynników wodochłonności (WAI)  

i rozpuszczalności (WSI) oraz parametrów tekstury ekstrudatów pozwoliła określić wpływ 

dodatku herbaty zielonej Matcha na ich jakość. 

Zawartość i aktywność wody wytworzonych ekstrudatów determinowane były 

procentowym dodatkiem proszku herbaty Matcha. Na podstawie otrzymanych wartości 
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stwierdzono, że wraz z wzrostem dodatku proszku herbaty Matcha wartość analizowanych cech 

obniżała się. 

Produkty nie różniły się istotnie statystycznie pod względem wartości współczynnika 

wodochłonności WAI. Wyłącznie 3,5% dodatek Matchy spowodował istotne obniżenie 

wartości współczynnika rozpuszczalności WSI. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy TPA stwierdzono, że dodatek proszku herbaty 

Matcha różnicował wyłącznie twardość mierzoną w drugim cyklu. Ekstrudaty z 1,5% 

dodatkiem zielonej herbaty charakteryzowała najwyższa twardość, kohezyjność, sprężystość 

oraz gumowatość. Najniższymi wartościami parametrów tekstury cechował się natomiast 

produkt z 3,5% dodatkiem proszku herbaty Matcha. 

Przeprowadzone badania pozwalają wnioskować o pozytywnym wpływie 3,5% dodatku 

herbaty matcha na jakość ekstrudatów, który związany jest z obniżeniem zawartości wody, aw, 

WSI, twardości w drugim cyklu pomiarów i kohezyjności produktu. Ze względu na pozytywny 

wpływ herbaty matcha na jakość i możliwe podwyższenie wartości prozdrowotnej wyrobu 

przekąskowego zaleca się prowadzenie procesu ekstruzji z wyższym dodatkiem herbaty. 

Jednocześnie obserwuje się konieczność przeprowadzenia analizy pożądalności produktu przez 

konsumentów w celu określenia jego potencjału rynkowego. 
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