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P
od względem podziału dodatków do żyw-

ności lecytynę zaliczamy do grupy emulga-

torów i choć dodatek emulgatorów w żyw-

ności zwykle nie przekracza kilku procent, 

a  nawet stanowi często wartości poniżej jednego 

procenta, to trudno byłoby obejść się bez ich udziału 

w wielu produktach spożywczych. Jednym z najczę-

ściej używanych emulgatorów w przemyśle spożyw-

czym jest właśnie lecytyna.

Charakterystyka lecytyny
Nazwa lecytyna wywodzi się z  języka greckiego 

i  oznacza żółtko jaja, dlatego iż  po  raz pierwszy 

substancja ta  została wyizolowana w  1846 r.  wła-

śnie z  żółtka jaja kurzego. Dziś stan wiedzy jest 

już zupełnie inny i można powiedzieć, iż lecytyna 

jest pozyskiwana nie tylko z żółtka jaja, lecz także 

pochodzi z  surowców roślinnych, takich jak: rze-

pak, słonecznik czy soja, i może być deklarowana 

na liście składników jako dodatek o symbolu E322. 

Największym zainteresowaniem cieszy się stoso-

wanie lecytyny sojowej i słonecznikowej. Lecytyna 

izolowana z żółtek jaj kurzych jest zbyt kosztowna, 

by można było mówić o jej zastosowaniu na szeroką 

skalę. Wykorzystywana w produkcji żywności, jest 

bardzo cennym składnikiem błon komórkowych. Od-

powiada m.in. za gospodarkę cholesterolu, a także 

stanowi osłonkę żołądka. Jej działanie ma korzyst-

ny wpływ na układ nerwowy oraz mózg. Badania 

przeprowadzone na organizmach zwierzęcych wy-

kazały, iż spożywanie lecytyny wpływa na obniże-

nie poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów w ich 

Lecytyna
Ważny dodatek w produkcji mas czekoladowych

Producentom czekolady zale-
ży na tym, by ich masa była 
płynna, tzn. miała niską lep-
kość. Niezbędny do tego jest 

udział lecytyny. Dlatego warto 
zapoznać się z jej znaczeniem, 
właściwościami oraz zastoso-

waniem.
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organizmach. W przypadku lecytyny pochodzenia 

roślinnego stanowi ona efekt uboczny rafinacji ole-

jów i pod względem chemicznym składa się z około 

40% z oleju i 60% z glicerofosfolipidów. Jest bardzo 

gęstą, lepką i mazistą cieczą o kolorze bursztyno-

wym i  niekiedy orzechowym zapachu. Lecytyna 

jest praktycznie nierozpuszczalna w zimnej wodzie 

oraz alkoholu. Poza przemysłem czekoladowym 

wykorzystywana jest do produkcji takich wyrobów, 

jak: margaryny, majonezy oraz tłuszcze kuchen-

no-piekarnicze. W przemyśle mleczarskim można 

ją spotkać w wykazie składników serów topionych, 

śmietanki oraz mleka w proszku, a także jako środka 

przeciwpylącego i dyspergującego w proszkowych 

koncentratach spożywczych.

Właściwości technologiczne
Podstawowe funkcje technologiczne lecytyny 

w produktach skupiają się na kilku podstawowych 

zadaniach. Lecytynę można wykorzystać jako 

przeciwutleniacz, który chroni -karoten zawarty 

w tłuszczach. Stosowanie omawianej substancji jako 

emulgatora w emulsjach, a także stabilizatora takich 

emulsji znalazło szerokie zastosowanie w produkcji 

żywności. W piekarstwie lecytyna poprawia nie tyl-

ko wypiek chleba poprzez zwiększenie jego objęto-

ści oraz delikatności skórki, ale także już na etapie 

przygotowywania ciasta ułatwia jego miesienie oraz 

Znaczenie i zastosowanie
emulgatorów

Emulgatory w żywności spełniają szereg 
ważnych funkcji, z których najistotniejsza 
to możliwość tworzenia emulsji i zapewnienie 
trwałości tego układu. Emulsja jest mieszani-
ną dwóch niemieszających się cieczy, które 
właśnie bez udziału emulgatora nie połączy-
łyby się ze sobą. W żywności są one wykorzy-
stywane m.in. do produkcji takich wyrobów 
jak pasztety czy drobno rozdrobnione kiełba-
sy, w celu równomiernego rozprowadzenia 
tłuszczu w tych wyrobach. W przypadku 
koncentratów spożywczych typu instant, 
np. kakao czy śmietanka w proszku do kawy, 
emulgator ułatwia ich rozpuszczanie w środo-
wisku wodnym. Dodatek emulgatora do wy-
robów cukierniczych poprawia utrzymanie 
w nich wilgoci, przez co produkty zachowują 
dłużej świeżość, nie tracąc wody, a także za-
bezpieczają lub chociażby ograniczają kry-
stalizację cukru czy tłuszczu w polewach. 
Przemysł tłuszczowy stosuje emulgatory 
do produktów smażalniczych jako środek 
przeciwrozpryskowy. Zastosowanie emul-
gatorów przy procesach przetwórczych zna-
cząco ułatwia ich przeprowadzenie, zapobie-
gając procesom pylenia sypkich produktów, 
wspomagając suszenie rozpyłowe na wieżach 
suszarniczych, a także wspomagając procesy 
gaszenia piany podczas rozlewania napojów 
do butelek. Zastosowań emulgatorów w żyw-
ności można mnożyć bez końca, ale należy 
pamiętać, iż znalazły one także zastosowanie 
w innych gałęziach przemysłu, m.in. kosme-
tyków czy klejów.w
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formowanie. Lecytyna to także składnik odżywczy 

i umożliwiający łatwe zwilżanie wodą proszku po-

przez utratę jego właściwości hydrofobowych. 

Lecytyna kontra masa czekoladowa
Produkcja mas czekoladowych jest wieloetapowa, 

począwszy od pozyskania surowców, aż do uzyskania 

ostatecznego produktu. Dla większości producentów 

czekolady proces produkcyjny mas rozpoczyna się 

od walcowania wszystkich sypkich surowców, takich 

jak cukier i mleko w proszku, a także dodania miazgi 

kakaowej, a niekiedy także kakao w proszku. Sama 

lecytyna jest dodawana dopiero na etapie konszowa-

nia masy czekoladowej, czyli wielogodzinnego mie-

szania masy, w celu upłynnienia wszystkich jej su-

rowców oraz nadania jej homogeniczności. Dodatek 

lecytyny na tym etapie znacznie poprawia reologię 

mas czekoladowych poprzez obniżenie jej lepkości. 

Co to może tak naprawdę oznaczać dla producenta 

mas czekoladowych? Z pewnością obniżenie kosztów 

produkcji. Najdroższym surowcem w produkcji mas 

czekoladowych jest tłuszcz kakaowy, dzięki któremu 

czekolada uzyskuje płynność. Im więcej tłuszczu ka-

kaowego w masie, tym masa jest bardziej płynna. 

Chcąc zaoszczędzić na recepturze czekolady, dodaje 

się lecytynę, która poprawi jej płynność, a tym sa-

mym obniży użycie tłuszczu kakaowego na poziomie 

nawet 4%. Dodatek lecytyny do masy czekoladowej 

jest tak naprawdę ograniczony. Nie działa to na za-

sadzie takiej, że im więcej lecytyny dodamy do masy, 

tym niższą lepkość czekolady otrzymamy. Przepro-

wadzane badania nad reologią mas czekoladowych 

wykazały, iż jedynie dodatek lecytyny do 0,5% w re-

cepturze może mieć pozytywny wpływ na lepkość 

masy czekoladowej. Przekroczenie wspomnianej 

wartości granicznej lecytyny spowoduje zupełnie 

odwrotny skutek, tzn. wpłynie na podwyższenie jej 

lepkości, a tym samym zagęszczenie. 

Wykorzystywanie lecytyny
w produkcji masy czekoladowej
Producentom czekolady zależy, by  ich masa by-

ła płynna, tzn. miała niską lepkość. Związane jest 

to z wykorzystaniem lecytyny w produkcji. Wyobra-

żając sobie produkcję tabliczek czekolady z orzecha-

mi, masa o niskiej lepkości jest bardziej płynna, dzięki 

czemu łatwiej jest ją dozować z dodatkami do form. 

Dodatki w takim przypadku łatwiej jest również wy-

mieszać z masą. Zbyt gęsta masa czekoladowa nie 

sprostałaby temu zadaniu, zbyt szybko przystygając 

i źle rozprowadzając się po całej powierzchni formy 

tuż po jej zadozowaniu. Wyobrażając sobie kolejną 

sytuację w produkcji wyrobów czekoladowych, np. 

chlebków marcepanowych, w których to marcepan 

jest wycinany za  pomocą urządzeń formujących, 

a następnie oblewany czekoladą po przejściu przez 

urządzenia powlekające, w tym przypadku zbyt gę-

sta czekolada mogłaby być dość trudna do opano-

wania. Związane by to było z szybkim zastyganiem 

jej po kontakcie zimnego marcepanu z czekoladą. 

Trudno w tym przypadku również mówić o jej rów-

nomiernym rozłożeniu na powierzchni wyciętego na-

dzienia. W zależności od ceny czekolady i nadzienia 

zbyt duży jej udział na produkcie może być pożądany 

Parametry reologiczne
mas czekoladowych

Reologia czekolady skupia się na takich para-
metrach jak granica płynięcia i lepkość. Przy 
czym granica płynięcia mas czekoladowych 
rozumiana jest jako samoistne płynięcie 
płynnej czekolady przez stół i mierzona jest 
w Pascalach [Pa]. Jak to rozumieć? Im czeko-
lada szybciej płynie, tym ma wyższą granicę 
płynięcia. Ten parametr jest bardzo istotny, 
gdyż zbyt wysoka granica płynięcia, np. rzę-
du 40 Pa, może spowodować, że czekolada bę-
dzie zbyt rzadka i trudno będzie jej uzyskać 
równomierność ścian podczas wirowania 
formy bądź będzie spływać po powierzchni 
nadzienia podczas jego oblewania. W przy-
padku drugiego parametru, tj. lepkości, można 
mówić o oporze, jaki stawia masa czekolado-
wa podczas mieszania. Lepkość jest parame-
trem mierzonym w Pascalosekundach [Pas]. 
Czynnikami reologicznymi można manipu-
lować. Zmianę parametrów reologicznych 
można  osiągnąć już poprzez dodatek samego 
tłuszczu kakaowego do masy, uzyskując tym 
samym płynniejszą masę, która będzie ule-
gała lepszemu rozlaniu w formie lub po pro-
dukcie, a ponieważ cena tłuszczu kakaowego 
do najtańszych nie należy, wielu producen-
tów, optymalizując koszty produkcji, takiej 
czekolady sięga jednak po emulgatory.w
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Tekst: PIOTR ŁAWROWSKI, technolog ds. badań i rozwoju

Polirycynooleinian poliglicerolu 
(E476)

Polirycynooleinian poliglicerolu to nazwa 
emulgatora, często określanego po prostu 
jako PGPR i stosowanego głównie w prze-
myśle czekoladowym do poprawy płynności 
masy. PGPR pozyskiwany jest z poliglicero-
lu i oleju rycynowego. Dodatek PGPR, po-
dobnie jak lecytyny, ma za zadanie obniżyć 
koszty produkcji wyrobów czekoladowych. 
W przypadku wyrobów czekoladowych jego 
dozowanie jest ograniczone i wynosi 5 g/kg. 
Liczne przeprowadzone badania wykazały, 
iż PGPR wywołuje reakcje alergiczne u dzieci, 
a także problemy żołądkowo-jelitowe. Z tego 
też tytułu wielu producentów wyrobów cze-
koladowych wycofało się z jego stosowania.w
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lub też nie. Gęsta masa czekoladowa z pewnością 

zwiększy finalną masę produktu i  nada im  mało 

opływowy kształt. Inne wyroby czekoladowe, których 

produkcja jest ściśle związana z reologią mas czeko-

ladowych, to produkty powstające w technologii One 

Shot, w których czekolada wraz z nadzieniem jest 

dozowana prosto do formy. Gęsta masa czekoladowa 

spowoduje, iż otrzymamy produkt będzie miał bar-

dzo nierównomierną otoczkę czekolady, co w efekcie 

prowadzi do pęknięć i wycieku nadzienia. Kolejnym 

czekoladowym produktem, w którym nie sprawdzi 

się gęsta masa czekoladowa, są figury z czekolady. 

Także tu masa musi być odpowiednio płynna, by pod-

czas rozlewania się po wnętrzu formy ładnie i równo-

miernie ociekła jej powierzchnię, nie pozostawiając 

zgrubiałych części na jej wnętrzu.

Podsumowanie 
We  wszystkich przypadkach poprawy płynności 

mas czekoladowych niezbędny jest udział lecytyny. 

Na rynku wyrobów czekoladowych nie ma produk-

tów, w których producenci nie zastosowaliby lecytyny. 

W przypadku polew czekoladowych poza poprawą 

reologii wpływa ona także korzystnie na zabezpie-

czenie ich przed krystalizacją cukru oraz tłuszczu. 

Szerokie zastosowanie oraz duża dostępność spra-

wiają, iż jako surowiec stosowana do emulgowania 

jest najczęściej wybierana spośród wielu innych z tej 

gamy. Dodatkowo jej posmak, lekko orzechowy, 

wcale nie wpływa na pogorszenie walorów senso-

rycznych mas czekoladowych. Poprawa płynności, 

zmniejszenie użycia masła kakaowego i  poprawa 

trwałości to główne powody, dla których lecytyna 

jest składnikiem znaczącej większości wyrobów cze-

koladowych. 

Piśmiennictwo dostępne u autora.
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