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K R Ö N E R - S TÄ R K E
Clean label
KRÖNER-STÄRKE specjalizuje się w produkcji glutenu, mąk i skrobi
zbożowych dla przemysłu spożywczego. Firma została założona
przez młynarza Hermanna Krönera w Ibbenbüren w Niemczech w
1900 r. i nadal jest prowadzona przez rodzinę Kröner.
KRÖNER-STÄRKE produkuje m.in. wysokiej jakości produkty clean
label. Technologia nie przewiduje dodatku żadnych dodatków
chemicznych, a także użycia biocydów. Produkcja odbywa się w
sposób przyjazny dla środowiska.
Siedziba spółki zapewnia idealne warunki do produkcji specjalistycznych produktów żywieniowych, takich jak wspomniane
funkcjonalne skrobie clean label do różnych zastosowań spożywczych, spełniające najwyższe wymagania higieny żywności oraz
bezpieczeństwa produktów (np. baby food, żywność dla osób
starszych, produkty bezglutenowe).
Firma cieszy się renomą w doskonaleniu i rozwoju nowych produktów. KRÖNER-STÄRKE opracowuje indywidualne rozwiązania
do specyficznych potrzeb szerokiej gamy produktów spożywczych, w tym przetworzonych mięs, zup i sosów, pieczywa i ciast.
Jak podaje Portal Spożywczy: konsumenci domagają się coraz
większej ilości informacji na temat żywności, którą kupują: pochodzenia, listy składników, opisu procesu produkcji, szczegółów
transportu oraz przechowywania. Termin clean label (czysta etykieta) jest stosowany gdy produkt zawiera tylko znane, oryginalne składniki, ale również gdy producent świadomie rezygnuje z
syntetycznych dodatków, a tym samym skraca listę składników
produktów. Trend clean label jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na wysoką jakość, przejrzystość w
produkcji oraz odpowiednie etykietowanie żywności i napojów.
Produkcja chleba wchodzi na nowy poziom – uruchamiając
produkcję clean label
Profesjonalni producenci pieczywa mogą wyróżnić się na tle konkurencji wdrażając do produkcji mąki i skrobie clean label. Firma
KRÖNER-STÄRKE może dostarczyć wiele tego typu specjalistycznych składników. Oprócz aspektów marketingowych, mają one
też właściwości funkcjonalne: poprawiają właściwości organoleptyczne chleba oraz przedłużają okres przydatności do spożycia
bez niekorzystnego wpływu na smak i teksturę.
Jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na żywność
typu convenience, KRÖNER-STÄRKE opracował szereg preżelowanych glutenów, mąk i skrobi. Te innowacyjne składniki są idealne do stosowania w chlebie, drobnych wyrobach piekarniczych,
ciastkach, ciastach drożdżowych, nadzieniach, zupach i sosach.
Przynoszą one wiele korzyści dla zdrowia konsumentów oraz zyski dla świadomego producenta żywności.
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Takie specjalistyczne, preżelowane surowce są produkowane z
naturalnych ziaren zbóż, takich jak pszenica, żyto, orkisz, owies,
kukurydza lub ryż. Dodatkowo, dostępna jest skrobia z tapioki.
Są one poddawane działaniu odpowiednio dobranej temperatury, suszone i mielone. Obróbka ta rozpoczyna proces wiązania i
pęcznienia ziaren skrobi.
Ważną właściwością mąki preżelowanej jest zdolność do wiązania
dodatkowych ilości wody w produkcie końcowym. Polepszone
właściwości tych mąk przyczyniają się do zachowania świeżości
chleba przez dłuższy czas. Czynnik ten będzie przedmiotem zainteresowania nie tylko wiodących komercyjnych producentów,
ale także piekarni w supermarketach i piekarni rzemieślniczych.
Każdy dodatkowy dzień okresu przydatności do spożycia może
przynieść istotne polepszenie zyskowności producenta.
Możliwa poprawa stabilności i lepkości ciasta oraz farszów pozwala uprościć i skrócić etykiety. Czyni to ze wspomnianych surowców
idealne zamienniki dla tradycyjnych zagęszczaczy i emulgatorów,
takich jak metyloceluloza czy guma guar, często używanych jako
dodatek do żywności i deklarowanych pod numerem „E”.
Dla producentów pieczywa na rosnącym rynku produktów bezglutenowych, KRÖNER-STÄRKE może również dostarczać specjalistyczne, pęczniejące pod wpływem zimnej wody mąki glutenfree, produkowane z ryżu, kukurydzy lub roślin strączkowych.
Technik ds. aplikacji produktu w KRÖNER-STÄRKE, Martin Apfeld
powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia produkcji
szerokiej gamy składników declaration-friendly i „E-free” dla sektora
piekarniczego. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc przy produkcji delikatnego pieczywa o przedłużonej trwałości lub innych
produktów, w których pożądana jest wysoka jakość. Nasze innowacyjne podejście do rozwoju produktów oznacza, że możemy
dostarczyć także wersje bezglutenowe i BIO naszych mąki i skrobi,
umożliwiając producentom żywności w całej Europie zmaksymalizowania możliwości zysku i wzrost rynku.”
Gluteny, mąki i skrobie BIO w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku żywności organicznej
Producentom żywności BIO zależy na wysokiej jakości surowcach
użytych do produkcji, przy jednoczesnym otrzymaniu przystępnych cen. Można to osiągnąć m.in. dzięki uproszczeniu kwestii
logistycznych.
Już od około 30 lat wiele spośród standardowych skrobi firmy
KRÖNER-STÄRKE produkowanych jest również w jakości organicznej i dostarczanych do wymagających producentów żywności
specjalnej, np. BIO, „clean label”, wegetariańskiej, wegańskiej, niskobiałkowej czy bezglutenowej.

Jedna z ich najpopularniejszych, organicznych, bezglutenowych
skrobi pszennych – SANOSTAR, oferuje doskonały smak i wysokie wartości wypiekowe. 100% gwarancji braku GMO i spełnienie
najwyższych norm jakości w każdej partii produktu jest potwierdzane przez niezależne badania w zewnętrznym laboratorium.
Produkt „siostrzany” – SANOGEL, pęczniejąca na zimno bezglutenowa skrobia pszenna jest produkowana również w naturalny
sposób, dzięki czemu z jej funkcjonalnych właściwości mogą skorzystać producenci poszukujący zbożowych surowców organicznych i bezglutenowych.
Piekarze i producenci żywności wegańskiej mogą sięgać po
produkowany przez KRÖNER-STÄRKE organiczny witalny gluten
pszenny. Nadaje on pieczywu strukturę i miękkość, jest też głównym składnikiem wegańskiego analogu mięsa - seitanu.
Do niedawna produkty organiczne i clean label były niszowe i
dostępne tylko w sklepach ze zdrową żywnością. Obecnie coraz
więcej z nich pojawia się w sieciowych supermarketach, a nawet
dyskontach.
W konsumentach rodzi się poczucie odpowiedzialności, dlatego starają się wybierać metody upraw i przetwarzania, które w
ich odczuciu są bardziej zrównoważone i w mniejszym stopniu
wpływają na środowisko naturalne. Producenci organicznych od-

powiedników konwencjonalnej żywności świetnie odnajdują się
na tym nowym rynku i dowodzą, że dostarczają najwyższą jakość.
Zakup organicznego surowca z pewnego źródła nie musi być
trudny. KRÖNER-STÄRKE stawia na technologie całkowicie wolne od chemii i dające gwarancję kontroli i sprawdzalności źródła
zboża. Nawet woda używana do produkcji pochodzi z własnego
ujęcia.
KRÖNER-STÄRKE rutynowo kontroluje uprawy swoich dostawców
w celu zapewnienia całkowitej integralności w swoim własnym
organicznym łańcuchu dostaw. Firma zna dokładnie metody organicznych upraw i czuwa nad tym, aby wszyscy partnerzy biorący udział w ich zaopatrywaniu spełniali normy Komisji Europejskiej w dziedzinie produktów BIO, np. odnośnie pestycydów.
Technolog rozwoju produktu – Maren Wiese komentuje: „Jesteśmy
w doskonałej pozycji by zaspokoić apetyt na najwyższej jakości
żywność, oferując jednocześnie przystępną cenę. Nasze skrobie
dostępne są jako natywne, preżelowane i bezglutenowe. Producenci żywności otrzymują surowiec o doskonałej funkcjonalności,
jednocześnie zaspokajający zapotrzebowanie konsumentów na
produkowaną w zrównoważony dla środowiska sposób, naturalną
żywność clean label.
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N O VA S T E L L
Lecytyny i ich pochodne
Firma IMPAG rozpoczęła współpracę z francuską firmą
NOVASTELL, producentem najwyższej jakości lecytyn (proszkowych, płynnych) i ich pochodnych (fosfatydylocholiny, fosfatydyloseryny i kwasu fosfatydowego).
Specjaliści z firmy NOVASTELL oferują innowacyjne i efektywne
rozwiązania związane z koncepcją „Phospholipids for life”. Tworząc
tę koncepcję chcą przyczynić się do zdrowszego stylu życia, m. in.
oferując składniki „eco-friendly”.
Lecytyna jest złożoną mieszaniną fosfolipidów i lipidów polarnych, w formie płynnej lub stałej w zależności od ich składu. Może
być uzyskiwana z soi, rzepaku, słonecznika oraz jajek. W zależności
od pochodzenia lecytyny mogą różnić się smakiem. Lecytyna sojowa daje lekko orzechową nutę, rzepakowa jest bardziej roślinna,
a słonecznikowa jest neutralna. Barwa lecytyn waha się od żółtej
do brązowej, rzepakowa jest najciemniejsza.
Lecytyna i jej produkty posiadają wiele właściwości funkcjonalnych. Mogą być użyte przy produkcji żywności: produktów czekoladowych, słodyczy, produktów zbożowych, emulsji, produktów
instant w proszku, marynat, aromatów i substancji czynnych. Natomiast ze względu na swoją wysoką jakość surowce firmy Novastell polecamy przede wszystkim do produkcji nutraceutyków,
suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dla sportowców, osób starszych, baby foods).
IMPAG w swojej ofercie posiada szeroką gamę surowców bazujących na lecytynie firmy Novastell z Francji:
Fosfatydylocholina PC (Cholinactive), jest głównym fosfolipidem znajdującym się w lecytynach roślinnych, gdzie stanowi
około 21% całkowitej masy. Skoncentrowana do 30-35% w postaci płynnej oraz sproszkowanej jest tradycyjnie wykorzystywana
w suplementach diety. Fosfatydylocholina to główny fosfolipid
występujący w błonie komórkowej. Jest aktywnym składnikiem
granulek lecytyny, który obniża poziom cholesterolu we krwi. Co
więcej to najbardziej skuteczny nośnik choliny, który jest substratem do syntezy acetylocholiny w mózgu i istotnym składnikiem
odżywczym metabolizmu w wątrobie i nerkach. Fosfatydylocholina stanowi jedyną formę magazynowania choliny, dzięki czemu,
jak podają badania, w wysokim stopniu ochrania wątrobę. Stężone frakcje fosfatydylocholiny mogą być stosowane w preparatach
w celu zwiększenia wchłaniania źle przyswajalnych składników
aktywnych. PC można znaleźć w kurkuminie, mleku osetowym,
związkach polifenolowych jak np. resweratrol, lub nawet w składnikach oleistych, takich jak koenzym Q10 czy luteina.
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Fosfatydyloseryna PS (Neurosine), jest nazywana „fosfolipidem
mózgu”. Jej koncentracja kumuluje się szczególnie w mózgu,
gdzie znajduje się połowa zawartości fosfatydyloseryny. Produkuje się roślinną fosfatydyloserynę z lecytyny sojowej lub słonecznikowej w drodze procesu enzymatycznego, który stopniowo
przekształca inne fosfolipidy w PS. Fosfatydyloseryna występuje
w błonach komórek nerwowych, gdzie reguluje funkcjonowanie
receptorów błony komórkowej i kanałów jonowych. Szczególnie
koncentruje się w błonach synaptycznych, gdzie kontroluje uwalnianie i wychwytywanie zwrotne neuroprzekaźników. Wykazano,
że zawartość PS w mózgu zmniejsza się wraz ze spadkiem jego
wydajności podczas starzenia. Żywność bogata w PS może przeciwdziałać tym zmianom i utrzymywać wyższą wydajność mózgu,
a szczególnie pamięci. U dzieci natomiast może przyczynić się
do zmniejszenia objawów ADHD. Fosfatydyloseryna jest również
znana ze zwiększenia wytrzymałości fizycznej, a dzięki temu polepszenia osiągnięć sportowych.
Kwas fosfatydowy PA (Phosphamax), jest naturalnym związkiem
wytwarzanym z fosfolipidów wewnątrz komórek naszego organizmu, gdzie funkcjonuje jako nośnik. Kwasy te mogą migrować
z membrany do wewnętrznej części komórek po otrzymaniu
zewnętrznej informacji. To zaangażowanie w wielu procesach
metabolicznych może tłumaczyć mnogość działań PA. Kwas fosfatydowy wytwarza się z lecytyny sojowej w drodze procesu enzymatycznego, który stopniowo usuwa „głowę” fosfolipidów, aby
przekształcić je w PA. Pierwszy efekt opisany po dostarczeniu do
organizmu żywności bogatej w PA to wpływ na obniżenie wskaźników stresu. Regularne spożywanie żywności wzbogaconej w
mieszankę fosfatydyloseryny i kwasu fosfatydowego może utrzymać niższy poziom ACTH i kortyzolu, dzięki czemu pomaga radzić
sobie ze stresem. PA uczestniczy w produkcji włókien mięśniowych przez aktywację genów mTOR. Ostatnie badania naukowe
wykazały, że kwas fosfatydowy może zwiększyć masę mięśniową i
wytrzymałość po treningu sportowym. Można go również aplikować w preparatach kosmetycznych przeznaczonych do przeciwdziałania wypadaniu włosów.
Lecytyna (vegetal lecithins E322) ekstrahowana z oleju sojowego
jest jednym z najbardziej tradycyjnych i naturalnych emulgatorów.
Jest ona również stosowana jako instantyzator do mleka w proszku, środek poprawiający rozpuszczalność białka serwatkowego,
środek przeciwdziałający przyklejaniu, a nawet jako pasza dla ryb
i larw skorupiaków. Nasze lecytyny sojowe są certyfikowane pod
kątem zachowania identyfikowalności (IP). Jakość IP jest kontrolowana przez niezależne organy i gwarantuje, że nie tylko produkt

jest PCR-ujemy, ale pozwala także na możliwość śledzenia wszystkich surowców wykorzystywanych do jego produkcji. Poza lecytyną sojową, są dostępne również lecytyny o innym pochodzeniu.
Oferujemy lecytyny ze słonecznika i rzepaku, zarówno w formie
płynnej jak i proszkowej. Mają one te same właściwości technologiczne i nie są uważane za potencjalne alergeny. Co więcej nie
ma żadnych obaw dot. używania GMO do ich produkcji. Niektóre
lecytyny posiadają certyfikację Organic. Lecytyny odtłuszczone
mogą mieć postać granulatu do zastosowań dietetycznych. Można je spożywać wraz z sałatkami i produktami mlecznymi w celu
dostarczenia fosfolipidów i składników odżywczych takich jak
cholina i fosfor. Wraz z regularnym spożywaniem granulowanej
lecytyny utrzymuje się prawidłowy poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Obszar stosowania surowców firmy NOVASTELL jest bardzo
szeroki i obejmuje:
a) Żywność (wyroby piekarnicze, ciastkarskie, czekolady,
słodycze),
b) Preparaty specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
preparaty dla niemowląt i osób starszych,
c) Suplementy diety, preparaty dla sportowców i osób
intensywnie pracujących.
Surowce oferowane przez Novastell spełniają najwyższe europejskie normy i posiadają komplet dokumentów jakościowych.
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AX YA R
Colostrum
Schorzenia związane z brakiem odporności są jedną z największych przeciwności z jakimi zmaga się współczesna medycyna.
Wydajny układ odpornościowy jest zdolny do „samoleczenia” organizmu. Aktualnie wiele patogenów rozwinęło wysoką odporność na różnorodne antybiotyki, co stanowi nie lada problem.
Coraz więcej lekarzy stosuje i docenia alternatywne podejście
jakim jest stosowanie colostrum wołowego (CW) oraz suplementów będących jego pochodnymi w celu wzmacniania układu odpornościowego zarówno zapobiegawczo u osób zdrowych, jak i u
chronicznie chorych pacjentów.
Colostrum, zwane również młodziwem lub siarą jest pierwszym
mlekiem produkowanym przez ssaki w ciągu 24-48 h od porodu. Noworodki otrzymują colostrum tylko przez pierwsze kilka
godzin co daje fundament późniejszej długotrwałej odporności.
Fizycznie jest to gęsty, żółtawy płyn zawierający wiele przeciwciał
w znacznie wyższej koncentracji niż zwyczajne mleko.
Układ pokarmowy noworodków jest wrażliwy i niedojrzały. Młodziwo dostarcza mu wartościowych i wysoce skoncentrowanych składników odżywczych. Przeciwciała w colostrum chronią
młodego osobnika przed chorobami (np. żółtaczką), nadają mu
odporności biernej oraz dostarczają czynników wzrostu potrzebnych w dalszym rozwoju.
CW jest bardzo zbliżone w składzie i właściwościach do ludzkiego.
Badania wykazały, że colostrum krowy jest od 100 do 1.000 razy
bardziej wydajne niż ludzkie i przynosi wspaniałe rezultaty podczas podawania go człowiekowi. Jego skuteczność potwierdza
fakt, że z powodzeniem stosowane jest już u ludzi od setek lat.
Colostrum podawane ludziom zazwyczaj ma formę stałego koncentratu. To najlepszy sposób na przedłużenie jego trwałości
przy jednoczesnym zachowaniu jego właściwości, ponieważ CW
nie powinno zawierać antybiotyków, ani konserwantów. Należy
przy tym unikać wysokiej temperatury gdyż wpływa ona na degradację immunoglobulin (Ig) i czynników wzrostowych. W celu
zagęszczenia składników aktywnych z CW usuwa się tłuszcze, serwatkę, laktozę.
Składniki colostrum
Komponenty siary można podzielić na 3 główne kategorie: składniki odżywcze, czynniki odpornościowe i czynniki wzrostu. Poza
tymi grupami obecne są również inne elementy immunomodulacyjne: czynniki wspomagające Ig, albuminy, globuliny.
Immunoglobuliny odpowiedzialne są za budowanie odporności
u ludzi i zwierząt. W CW obecne są:
• IgG – neutralizują toksyny oraz patogeny w limfie i układzie
krążenia,
• IgA – przeciwdziałają kolonizacji błon śluzowych przez drobnoustroje,
• IgM – niszczą bakterie,
• IgE oraz IgD – mają działanie przeciwwirusowe.
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Z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach obecne są wszystkie: A,
D, E i K. Podczas odpowiedniego przetwarzania colostrum nie następują ich straty.
Inne istotne składniki:
• kolostrynina – peptydy bogate w prolinę (PRP- proline rich
polipeptydes) – wykazuje terapeutyczne działanie przy chorobach neurodegeneracyjnych, zakażeniach wirusowych, alergiach, astmie i chorobach autoimmunologicznych,
• laktoferyna – białko wiążące i przenoszące żelazo, zdolne do
zwalczania bakterii i wirusów, ma właściwości przeciwzapalne,
przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne. Przyjrzymy się
jej bliżej w dalszej części artykułu,
• laktoperoksydaza – enzym wspierający układ immunologiczny. Działanie polega na utlenianiu substratów organicznych
w obecności nadtlenku wodoru, w wyniku czego powstają
związki o działaniu bakteriobójczym,
• lizozym – podobnie jak laktoperoksydaza, jest enzymem antybakteryjnym - rozkłada ścianę komórkową patogenów.
CW komercjalizowane jest przez wiele firm w postaci kapsułek,
saszetek, tabletek itp., jako suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia. Do produkcji pobierany jest nadmiar CW, który nie został wypity przez cielaka. CW jest następnie poddawane
obróbce w łagodnych warunkach, przy niskich temperaturach i
ciśnieniu, aby uniknąć strat związków odżywczych.
Terapeutyczne zastosowania colostrum
Colostrum ma wiele klinicznych, terapeutycznych i odżywczych
zastosowań, ponieważ jest łatwo przyswajalne i nie ma żadnych
negatywnych efektów.
Alergie i choroby autoimmunologiczne
Alergia określana jest jako nadwrażliwość układu odpornościowego. Objawia się niewłaściwą reakcją układu odpornościowego na
nieszkodliwe czynniki. Kolostrynina obecna w CW ma działanie
regulujące pracę grasicy. Następuje hamowanie nadprodukcji
limfocytów i komórek-T. Symptomy alergii i innych chorób autoimmunologicznych takie jak stan zapalny, ból, czy obrzęk ulegają złagodzeniu. Podejrzewa się, że łagodzi lub eliminuje także
objawy innych schorzeń autoimmunologicznych takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, miastenia, stwardnienie rozsiane i
toczeń.
Choroby układu krążenia
Badania sugerują, że miażdżyca i wiele chorób układu krążenia
może być powodowanych przez osłabioną odporność. Jedno z
badań wykazało, że u 79% pacjentów z chorobą serca obecne są
bakterie z rodzaju Chlamydia, które są powiązane z powstawaniem
blaszki miażdżycowej. Sugeruje się też, że zbytnia wrażliwość immunologiczna na antygeny kardiologiczne również przyczynia się
do chorób serca. Dzięki obecnemu w colostrum PRP obserwuje
się działanie prewencyjne na podobnej zasadzie jak w przypadku alergii i chorób autoimmunologicznych. Hormony wzrostu i
insulinopodobne czynniki wzrostu mogą podnosić poziom HDL

(lipoprotieny o wysokiej gęstości) i obniżać LDL (lipoproteiny o
niskiej gęstości), wspomagać odbudowę mięśnia sercowego i
stymulować tworzenie nowych naczyń wieńcowych. Czynniki antyoksydacyjne colostrum również mają wpływ na zapobieganie
chorom serca.
Choroby bakteryjne i wirusowe
Dowiedziono, że colostrum łagodzi stany zapalne spowodowane
infekcjami w przewodzie pokarmowym u osób chorujących na
AIDS. Prawdopodobnie następuje to wskutek regeneracji i poprawy integralności tkanek i bezpośredniego działania antymikrobiologicznego. CW wspomaga organizm przy zwalczaniu patogenów m. in. Eschericha coli, rotawirusów (powodujących biegunki u
dzieci, przyczyniających się nawet do pół miliona zgonów rocznie
na świecie), Cryptosporidium. Inne badania wykazały skuteczność
colostrum przeciw Candida albicans, Helicobacter pylori i pięciu
różnym szczepom Streptococcus.
Redukcja wagi ciała
Colostrum zawiera leptynę – białko hormonalne odpowiedzialne za wywoływanie uczucia sytości, redukujące apetyt oraz IGF-1
(jeden z insulinopodobnych czynników wzrostu), niezbędny w
metabolizmie tłuszczu i produkcji energii w cyklu Krebsa. Te 2
substancje w tandemie mogą redukować podwyższony poziom
cholesterolu i triacyloglicerydów. Wspierają także regenerację
tkanek i wzrost mięśni. U osób starszych i cukrzyków typu II notuje się niedobory IGF-1, dlatego suplementacja CW może być dla
nich bardzo pomocna przy odchudzaniu.
Wydolność sportowców
Intensywny trening może osłabiać układ odpornościowy, obniżać
ilość T-limfocytów i komórek NK (naturall killers). Sportowcy narażeni są przez to na zespół chronicznego zmęczenia. CW stało
się wsparciem dla wielu sportowców dzięki licznym, łatwo przyswajalnym składnikom odżywczym oraz jego wpływowi na poprawę funkcjonowania układu pokarmowego. Zwłaszcza w okresie zimowym CW pomaga im unikać infekcji dróg oddechowych.
Według badań suplementacja colostrum pomaga atletom w spalaniu tłuszczu, wzmocnieniu odporności i regeneracji. Czynniki
wzrostu stymulują odnowę mięśni, skóry, chrząstek i kości.
Gojenie ran
CW przynosi pozytywne efekty podczas powierzchniowej aplikacji na otwarte rany. Sugeruje się, że odpowiedzialne za to są
występujące w nim czynniki wzrostu, które stymulują tworzenie
nowych komórek skóry, chrząstek, mięśni, kości oraz naprawę
DNA/RNA. W regeneracji pośredniczy też laktoferyna, dodatkowo
działając przeciwzapalnie.
Zespół nieszczelnego jelita
Choroba ta ma podłoża autoimmunologiczne w schorzeniach
takich jak: cukrzyca, zapalenie i zespół drażliwego jelita oraz
stwardnienie rozsiane. Antyciała produkowane przez organizm w
odpowiedzi na czynniki stresowe mogą przylegać do tkanek i powodować chroniczne stany zapalne jelitach. Składniki colostrum
o charakterze immunomodulacyjnym wykazały w badaniach kli-

nicznych i przedklinicznych pozytywny wpływ u osób z takimi
zaburzeniami. Wykazano skuteczność w redukcji chronicznego
bólu, stanu zapalnego, poprawie spójności śluzówki, zmniejszeniu częstotliwości infekcji i ogólnej poprawie odporności. CW
wpływało na uszczelnienie ścian jelita, co zapobiegało przenikaniu endo- i egzotoksyn.
Cukrzyca
Cukrzyca typu 1 również ma podłoże autoimmunologiczne. U
osób predysponowanych, w wyniku reakcji obronnej organizmu
na infekcje lub pewne rodzaje pożywienia (np. krowie mleko,
zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie), powstają przeciwciała,
które niszczą komórki β trzustki – odpowiedzialne za produkcję
insuliny. Objawy choroby pojawiają się, kiedy około 90% komórek jest już zniszczonych. IG w colostrum mogą łagodzić tę odpowiedź autoimmunologiczną, co jest istotne przy wczesnych
stadiach choroby. Badania opublikowane w Journal of Nutritional
Biochemistry dowodzą, że CW może obniżać poziom cukru i ciał
ketonowych, a u cukrzyków typu II obniżać także poziom cholesterolu i trójglicerydów. IGF-1 stymuluje wykorzystanie glukozy i
pomaga zachować równowagę cukru we krwi. Poziom IGF-1 jest
znacznie niższy u cukrzyków w porównaniu do osób zdrowych.
Wiele jest opinii, że CW zmniejsza również odkładanie tłuszczu,
dzięki czemu ułatwia dopływ glukozy do mięśni. Składniki colostrum wspomagają również gojenie się ran będących powikłaniami cukrzycy.
Przeciwnowotworowe właściwości colostrum
Laktoalbumina obecna w siarze jest odpowiedzialna za indukcję apoptozy (fizjologicznej śmierci) komórek nowotworowych.
Laktoferyna wspomaga terapie antynowotworowe poprzez pobudzanie odpowiedzi immunologicznej i zwiększając liczbę erytrocytów i leukocytów. Przypuszcza się, że składniki colostrum
ograniczają również proces metastazy (przerzutów). Komórki NK
(natural killers) obecne w młodziwie mają działanie cytotoksyczne
w stosunku do komórek nowotworowych. W związku z tym, stosowanie CW może być pomocniczą lub alternatywną terapią przy
leczeniu pewnych nowotworów.
Podsumowanie
Rozmaite badania donoszą, że colostrum może być istotnym
nutraceutykiem zapobiegającym lub wspomagającym leczenie wielu przypadłości. Jego główną zaletą jest praktyczny brak
przeciwskazań i problemów z tolerancją u pacjentów, ponieważ
zawartość laktozy jest bardzo niska w porównaniu z mlekiem. Immunoglobuliny mają potencjał do znacznej poprawy odporności i
samopoczucia u osób zdrowych, jak i pacjentów. Dotychczasowe
badania dotyczące terapii przy pomocy siary są bardzo obiecujące. Kiedy badania medyczne potwierdzą jego właściwości, colostrum z pewnością stanie się prawdziwym odkryciem dla świata
medycznego jako łatwo dostępny, ekonomiczny i wielofunkcyjny
środek leczniczy.
Oferujemy wysokiej jakości liofilizowane colostrum wołowe o różnych koncentracjach Ig%. Dostępne jest również colostrum klaczy
i kozie.
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Laktoferyna
Obecna w mleku i colostrum jest bardzo wartościowym białkiem,
które zasługuje na osobną część artykułu
Laktoferyna (LF) jest glikoproteiną z grupy transferyn, czyli białek
zdolnych do wiązania i przenoszenia jonów żelaza. Pierwszy raz
wyizolowano ją z mleka krowiego w 1939 roku. W 1960 roku 3
niezależne laboratoria potwierdziły, że laktoferyna jest głównym
białkiem wiążącym żelazo w mleku ludzkim. Laktoferyna ludzka
i wołowa cechują się bardzo wysoką zgodnością pod względem
budowy (77%) natomiast funkcjonalność jest praktycznie identyczna, dlatego z uwagi na łatwiejsze pozyskiwanie, to laktoferyna wołowa jest wykorzystywana do badań oraz dodawana do
produktów spożywczych i suplementów.
Biologiczne funkcje laktoferyny
Właściwości antybakteryjne
Wolne żelazo jest kluczowe dla rozwoju bakterii. LF wiążąc je ze
swoją cząsteczką czyni je dla nich niedostępnym. Brak żelaza inhibituje przede wszystkim wzrost takich bakterii jak E. coli. Kolejne
działanie przeciwbakteryjne związane jest z regionem-N w cząsteczce tego białka, które może się wiązać z pewnymi receptorami na powierzchni bakterii gram ujemnych, co skutkuje uszkodzeniem ściany komórkowej, a tym samym śmierć komórki. W wyniku
tego połączenia następuje uwolnienie obecnych na powierzchni
bakterii endotoksyn – lipopolisacharydów (LPS), co zwiększa przepuszczalność ściany i potęguje podatność bakterii na lizozym i
inne czynniki bakteriostatyczne. W przypadku bakterii gram dodatnich dochodzi do oddziaływania elektrostatycznego pomiędzy ujemnie naładowaną warstwą lipidową bakterii i dodatnio
naładowaną LF. Glikoproteina uszkadza również białka bakteryjne
odpowiedzialne za wirulencję. W żołądku pod wpływem pepsyny
laktoferyna ulega hydrolizie do krótszych peptydów – laktoferycyn, które mają silniejsze właściwości bakteriostatyczne.
LF zastosowana w badaniach in-vitro uniemożliwiała bakteriom
(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus mutans) formowanie biofilmu, a także niszczyła
już istniejący. Działanie to obserwowano już przy bardzo niskich
stężeniach. Zaobserwowano, iż następuje pobudzenie ruchliwości bakterii, a brak żelaza w środowisku przeciwdziała ich adhezji.
Wolne bakterie są też bardziej podatne na antybiotyki. Obecność
laktoferyny obniża minimalne stężenie hamujące dla wielu antybiotyków.
LF może uczestniczyć w obronie przed wnikaniem fakultatywnych bakterii międzykomórkowych do wnętrza komórek poprzez
wiązanie czynników umożliwiających adhezję bakterii. Pierwsze
doniesienia dotyczyły E. coli HB 101, a później także: Yersinia enterocolica, Yersinia pseudotuberculosis, Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Białko to wykazuje właściwości proteolityczne w stosunku do szczepów Shigella flexneri i
enteropatogennych E.coli.
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Laktoferyna jako prebiotyk
Powyższy akapit może być przyczyną obaw o to czy LF nie będzie
eliminować również korzystnych bakterii z przewodu pokarmowego. Faktem jest, iż probiotyczne szczepy Lactobacillus nie potrzebują żelaza do namnażania i laktoferyna nie ma na nie wpływu. Natomiast w przypadku szczepów z grupy Bifidobacterium LF
ma wręcz promocyjny wpływ na ich rozwój, ponieważ może być
dla nich donorem żelaza.
Aktywność przeciwwirusowa
LF jest zdolna do wiązania wirusowego DNA i RNA. Jednak jej
główny wkład w obronę antywirusową polega na wiązaniu się z
glikozaminoglikanami błon komórkowych gospodarza lub bezpośrednio wirusami. W ten sposób laktoferyna zapobiega przyłączaniu się wirusów i ich przenikaniu do komórek. Zwraca się
uwagę również na możliwość aktywacji makrofagów i zintensyfikowania fagocytozy.
Działanie przeciw pasożytom
Inhibicja pasożytów odbywa się na kilka sposobów. Jednym z
nich jest redukcja zdolności do infekowania przez Toxoplasma
gondii i sporozoitów Eimeria stiedai. Laktoferycyna uszkadza błony komórkowe tych pasożytów i powoduje zmiany w interakcji
z gospodarzem. W przypadku Pneumocystis carinii dochodzi do
„rywalizacji” o dostępne żelazo.
Laktoferyna i układ immunologiczny
Dzięki zdolności do wiązania żelaza oraz interakcjom z różnymi
komórkami i cząsteczkami, laktoferyna może zarówno pobudzać i
hamować odpowiedź układu odpornościowego w związku z pojawiającymi się stanami zapalnymi. Białko to potrafi wspomagać
proliferacje, różnicowanie i aktywacje komórek układu immunologicznego oraz wzmacnianie ich odpowiedzi. Z drugiej strony poprzez swoje działanie przeciwbakteryjne i wiązanie LPS (endotoksyn bakterii) lub ich receptorów zapobiega powstawaniu stanów
zapalnych i późniejszemu uszkadzaniu tkanek, które jest powodowane przez uwalnianie prozapalnych cytokinin i reaktywnych
form tlenu. Żelazo jest katalizatorem powstawania reaktywnych
form tlenu, dlatego LF ogranicza ich rozwój. Pewne badania donoszą o zwiększonej produkcji przeciwzapalnych interleukin IL-10.
Nowotwory
Przeciwrakowy charakter laktoferyny udowodniono przy badaniu
jej wpływu na nowotwory wywołane chemicznie u gryzoni laboratoryjnych. Badacze raportowali nawet o ograniczaniu metastazy
(przerzutów) u myszy. LF jest w stanie hamować rozwój raka gruczołu mlekowego pomiędzy fazami G1 i S. Laktoferyna stymuluje
aktywność komórek NK (natural killer) i limfocytów. Ich stężenie
w krwi i limfie wzrasta po doustnej aplikacji LF. Podczas badań
laktoferyna w dawkach 10 μg/ml wspomagała cytolizę komórek
nowotworowych. Podejrzewa się również wpływ LF na apoptozę
komórek rakowych, jednak nie dowiedziono jeszcze jaki mechanizm za tym stoi.

Proliferacja i różnicowanie komórek
Z początku sądzono, że laktoferyna wspomaga namnażanie i rozwój komórek będąc donorem żelaza. Późniejsze badania wykazały
jednak, że działa ona jako aktywator czynników wzrostu. Efekt ten
potwierdzono na komórkach nabłonka jelitowego. LF samodzielnie (bez obecności innych czynników) wywoływała proliferację
komórek macierzystych nabłonka macicy. Jednym z mechanizmów jest funkcja czynnika transkrypcyjnego – LF może wnikać
do komórek i aktywować transkrypcję specyficznych fragmentów
DNA.
Układ kostny
Laktoferyna jest potencjalnym czynnikiem anabolicznym osteocytów. Przyczynia się do namnażania osteoblastów, ogranicza
ich apoptozę, wspomaga włączanie tymidyny do osteoblastów.
Przy stanach zapalnych i niektórych schorzeniach, poprzez inhibicję działania pewnych cytokin, może ograniczać osteolizę czyli
niszczenie komórek kości. W zawiązku z powyższym laktoferyna
ma potencjał do stosowania terapeutycznego przy chorobach takich jak osteoporoza.
Apolaktoferyna
LF występuję w 3 formach, zależnie od stopnia wysycenia żelazem:
• hololaktoferyna – związana z 2 jonami żelaza,
• monolaktoferyna – związana z 1 jonem żelaza,
• apolaktoferyna – postać wolna, niezwiązana z żelazem.
Najczęściej występują formy LF związane z żelazem, jednak to
apolaktoferyna jest tą najbardziej pożądaną z uwagi na najwyższą
aktywność bakteriostatyczną.
Podczas pozyskiwania laktoferyny możliwe jest usuwanie z niej
żelaza w celu uzyskania formy apo. Jest to opatentowany proces,
przeprowadzany obecnie tylko przez 2 producentów. Jej powinowactwo do żelaza wzrasta tak silnie, że jest w stanie pozyskiwać
je z komórek bakterii przy jednoczesnym ich uśmiercaniu. Dodatkowo, usunięcie żelaza zmienia strukturę cząsteczki LF w wyniku
czego wyeksponowany zostaje peptyd o silnych właściwościach
przeciwbakteryjnych.
Usuwanie lipopolisacharydów (LPS)
Wspominane już wcześniej LPS to występujące na powierzchni
bakterii endotoksyny o działaniu prozapalnym. Laktoferyna ma
zdolność do wiązania się z patogenem poprzez LPS, dzięki czemu
uszkadza komórkę bakteryjną i blokuje działanie LPS. Pozyskiwana laktoferyna jest częściowo związana z LPS obecnymi w mleku,
co w przypadku późniejszego podania takiej laktoferyny człowiekowi utrudnia jej wiązanie z LPS pochodzącymi od patogenów. Lipopolisacharydy te mogą być usunięte z laktoferyny, co wyraźnie
podnosi jej aktywność przeciwbakteryjną.

Apolaktoferyna, która pozbawiona jest również LPS osiąga maksymalne działanie bakteriostatyczne, kilkukrotnie wyższe w porównaniu do standardowej LF. Obrazują to badania porównujące
zdolność do inhibicji rozwoju Helicobacter pylori, Escherichia coli i
biofilmów bakteryjnych.
Firma IMPAG oferuje pełen wachlarz jakości:
• LF suszona rozpyłowo i liofilizowana,
• poddawana usunięciu LPS,
• częściowo pozbawiana żelaza,
• apolaktoferyna – pozbawiona LPS i żelaza.

Belgijskie farmy

Zamrożone płynne colostrum w pojemnikach
5-10 litrów
Przyjęcie - rozmrożenie
i badanie koncentracji
immunoglobulin metodą
Elisa
Mieszanie w celu otrzymania odpowiedniej
standaryzacji
Odtłuszczanie

Tłuszcz

Nanofiltracja

Liofilizacja
Colostrum w
proszku
Pakowanie i
magazynowanie

Próbki - analiza w
laboratorium
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FPP
Probiotyki
Impag współpracuje z 2 belgijskimi producentami mikroorganizmów.
Pierwszy z nich, to firma THT. Założono ją w 1991 roku jako gałąź
Walońskiego Centrum Biologii Przemysłowej (Walloon Centre of
Industrial Biology). Zakład produkuje szczepy bakterii mlekowych
(Lactobacillus, Bifidobacterium etc.) do stosowania w suplementach, w żywności jako kultury starterowe oraz w paszach dla zwierząt.
Drugi z nich to Artechno, powstałe w 1999 roku, również jako filia Walońskiego Centrum Biologii Przemysłowej. Firma uzupełnia
portfolio THT o szczepy drożdży, grzybów i bakterie z rodzaju Bacillus. Te ostanie zasługują na największą uwagę. Artechno jako
jedyny producent w Europie oferuje te niezwykle odporne „probiotyki nowej generacji”. Artechno proponuje również szczepy o
zastosowaniu rolniczym i bioremediacyjnym.
Słowo „probiotyk” pochodzi od greckiego „pro bios”, co znaczy „dla
życia”. Obecnie dzięki badaniom prowadzonym przez ostatnie 20
lat dowiedziono, że probiotyki pomagają przywrócić równowagę
jelit w przypadku ich zaburzeń.
Korzystne działanie probiotyków zostało potwierdzone przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO): „probiotyki są żywymi
mikroorganizmami, które przy podawaniu w odpowiedniej ilości
przynoszą gospodarzowi korzyści zdrowotne”.
Bakterie były obecne w naszej diecie od tysięcy lat. Występują naturalnie w tysiącach fermentowanych produktów spożywczych,
takich jak: salami, chleb, wino, jogurt, oliwki, kiszone warzywa,
sery etc.
Wiele z nich należy do rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium.
Występują one naturalnie w przewodzie pokarmowym. Ludzkie
jelita zasiedlane są przez około 100.000 miliardów bakterii należących do kilkuset różnych gatunków. Wpływają one na organizm
poprzez udział w trawieniu i stymulacji układu odpornościowego.
Nie wszystkie szczepy mają takie same właściwości. Jako probiotyki wykorzystuje się wyselekcjonowane i najlepiej przebadane
szczepy z całego świata o optymalnych cechach. Wiele badań klinicznych wskazuje, że codzienne spożywanie odpowiedniej ilości
probiotyków może mieć następujący wpływ:
• przywracać naturalną równowagę flory jelitowej (np. po stosowaniu antybiotyków),
• zapobiegać lub przyspieszać leczenie biegunek (np. w przypadku biegunki podróżnych),
• utrzymać aktywność jelit na optymalnym poziomie (zapobiegać zaparciom i wzdęciom) – obecny styl życia coraz częściej
przyczynia się do tych problemów,
• stymulować mechanizmy obronne systemu odpornościowego
i zmniejszać prawdopodobieństwo infekcji bakteryjnych oraz
wirusowych,
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• aktywnie brać udział w trawieniu żywności przez fermentacje
składników nieprzyswajanych przez organizm (celuloza, hemiceluloza, pektyny),
• wspomagać organizm poprzez produkcję witamin: B2, B5, B9,
B12 i K,
• równoważyć mikroflorę pochwy (np. po infekcjach grzybiczych).
Aby zmaksymalizować przewidywane efekty na ludzki organizm
należy spełnić 3 warunki:
• bakterie, będąc żywym organizmem muszą być przechowywane w jak najlepszych dla nich warunkach: temperaturze i
wilgotności utrzymywanej na optymalnym poziomie podczas
produkcji i przechowywania końcowego produktu z ich udziałem,
• konsument musi spożywać wystarczającą ilość probiotyków,
ponieważ podczas pasażu przez układ pokarmowy liczba żywych komórek będzie się zmniejszać i tylko część dotrze do
miejsca docelowego,
• probiotyki należy zażywać regularnie przez pewien czas, aby
przyniosło to korzystne, obserwowalne skutki.
Korzystne bakterie o wysokiej odporności
Wspomagają układ pokarmowy i odpornościowy w efektywnej pracy
Poprzez utrzymywanie naturalnej równowagi naszej mikroflory
jelitowej wspomagamy nasze organizmy w lepszym przeciwstawianiu się skutkom ubocznym nowoczesnego życia: stresowi,
chorobom, ubogiej diecie, przyspieszonemu starzeniu, zanieczyszczeniom, lekom, antybiotykom itd.
Aby uzyskać ten balans zaleca się nam regularne spożywanie
pokarmów lub suplementów zawierających dobroczynne mikroorganizmy. Muszą one dotrzeć do dolnych części przewodu pokarmowego żywe. Nie jest to prosta kwestia z uwagi na przetwarzanie żywności, stosowane dodatki i konserwanty oraz obecne w
układzie pokarmowym soki trawienne i sole żółciowe.
Nowa generacja naturalnie odpornych probiotyków
W ostatnich latach doświadczamy intensywnego rozwoju stosowania żywotnych sporów (przetrwalników) Bacillus w żywności i
suplementach diety.
Wysoka odporność przetrwalników na kwaśne środowisko żołądka i sole żółciowe pozwala im na dotarcie do jelit bez utraty ich
żywotności, co pozwala na optymalną kolonizację.
Wyjątkowa stabilność sporów zabezpiecza mikroorganizm przed
zabiegami stosowanymi w przetwarzaniu żywości (ogrzewaniu,
ekstruzji, mrożeniu, suszeniu itp.) i wydłuża ich przydatność do
spożycia nawet w temperaturze pokojowej. Dzięki temu nadają
się do wszystkich typów żywności.

Producenci anty-patogenów, enzymów i witamin
Różnorodne szczepy Bacillus odznaczają się dodatkowymi korzyściami w porównaniu do tradycyjnych bakterii mlekowych Lactobacillus i Bifidobacterium:
• wydzielają substancje inhibitujące rozwój szkodliwej mikroflory,
• dostarczają enzymy amylolityczne, proteolityczne i fibrynolityczne,
• syntetyzują witaminy w organizmie gospodarza – K2-MK7 i
B12 oraz antyoksydanty – karotenoidy.
Wysoce odporne szczepy bakterii probiotycznych
Bakterie z rodzaju Bacillus do stosowania w produktach dla ludzi:
• Bacillus coagulans:
-- istotny producent kwasu mlekowego L(+) oraz
bakteriocyn,
-- stymulator odporności, wspomaga już obecną, zdrową
mikroflorę,
-- dowiedziona skuteczność przeciwzapalna w takich
schorzeniach jak: zespół jelita drażliwego, nieswoiste
zapalenie jelit i rzekomobłoniaste zapalenie jelit,
-- świetnie spisuje się w produktach do wspomagania trawienia, pielęgnacji jamy ustnej oraz zastosowań intymnych.

Inne odporne szczepy probiotyczne
Szczepy te nie tworzą sporów, jednak mimo to wyróżniają się wyższą odpornością:
• Enterococcus spp.:
-- stosowane przy biegunkach wywołanych antybiotykami,
-- pomaga stymulować odporność i obniżać poziom cholesterolu.
• Saccharomyces boulardii:
-- stosowane przy biegunkach wywołanych antybiotykami,
-- probiotyczne drożdże o wysokiej odporności,
-- wspomagają dobrą mikroflorę układu pokarmowego podczas antybiotykoterapii,
-- efektywne w leczeniu objawów biegunki,
-- wspomagają trawienie disacharydów (nietolerancja laktozy).
Nasz partner biznesowy firma FFP, oprócz pojedynczych szczepów bakterii i drożdży, oferuje również przygotowanie mieszanki
szczepów na specjalne zamówienie Klientów. Mieszanki mogą
być przygotowywane dla konkretnej grupy docelowej, pod określone zastosowanie. Dostępne są różne koncentracje bakterii i
drożdży, a najmniejsza ilość handlowa wynosi 1 kg.

• Bacillus subtilis (natto):
-- produkuje duże ilości bakteriocyn i enzymów trawiennych
(proteazy, laktazy),
-- naturalnie zwalcza szkodliwe bakterie i wirusy,
-- dostarcza nattokinazę – fibrynogenny enzym przeciwdzia
łający chorobom układu krążenia,
-- wydziela bioaktywną formę witaminy K2-MK7, kluczową
dla metabolizmu wapnia.
• Bacillus clausii:
-- zalecany do stosowania podczas antybiotykoterapii z
uwagi na jego odporność,
-- pomaga zapobiegać problemom oddechowym przy alergiach,
-- nadaje się do stosowania w formulacjach płynnych.
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LESSONIA
Chlorella & Spirulina
IMPAG dostarcza algi (Chlorella oraz Spirulina) w stałej jakości od naszego partnera francuskiej firmy Lessonia
Lessonia jest producentem jadalnych alg morskich dla przemysłu
spożywczego ukierunkowanym na ich przetwarzanie. Oferowane
algi są dostępne w różnych formach: w kawałkach, płatkach lub
proszku. Po zbiorach i starannym posortowaniu jadalne algi są naturalnie suszone, a następnie mielone i przesiewane. Lessonia jest
wyposażona w termiczny sterylizator, który pozwala zapewnić
mikrobiologicznie stałą jakość wodorostów przy jednoczesnym
zachowaniu właściwości organoleptycznych.
Lessonia oferuje pełną gamę składników morskich do zastosowań
w suplementach diety. Algi są w formie proszkowej, aby można je
było łatwo zintegrować z suplementami.
Zmieniające się potrzeby konsumentów wpływają na postęp w
opracowywaniu nowych produktów spożywczych, również z zastosowaniem alg morskich. Ich dodatek może pomóc w dostosowaniu się do wymagań, które stawiają konsumenci.
Nutraceutyki na bazie alg: innowacyjny trend w przemyśle
nutracetycznym
Fauna mórz i oceanów stanowi niemal 80% udziału w faunie i florze całego Globu. Zawiera tysiące związków bioaktywnych i metabolitów wtórnych. Glony są samożywne i fotosyntetyzujące, o
budowie beztkankowej. Stanowią najliczniejszą grupę wodnych,
autotroficznych organizmów. Algi morskie są bogate w różnorodne substancje aktywne biologicznie, dzięki czemu mogą być
wykorzystywane w przemyśle nutraceutycznym jako źródło żywności oraz składników odżywczych.
Mikroalgi, jako najbardziej pierwotni członkowie morskiego życia
roślinnego, są bogatym źródłem składników żywności. Mikroalgi
są wykorzystywane w coraz szerszej skali w przemyśle spożywczym. Na rynku polskim pojawia się coraz więcej produktów zawierających spirulinę czy Chlorellę. Wynika to m. in. z faktu coraz
szerszych możliwości ich wykorzystania jako źródła żywności, jak
i dodatku funkcjonalnego. Organizmy te oferują wiele możliwości
zastosowań w żywności i opracowania nowych produktów spożywczych.
W Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie
algami oraz składnikami z nich pozyskiwanymi, takimi jak
błonnik pokarmowy, hydrokoloidy oraz substancje bioaktywne.
Mikroalgi są surowcami bogatymi w białko, witaminy i minerały.
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Składniki odżywcze występujące w mikroalgach (takie jak: chlorofil, β-karoten, zeaksantyna, astaksantyny, retinol, ksantofil, luteina,
fikocyjaniny, karnityna, witaminy z grupy B, β-1,3-glukan, kwas
glutaminowy, kwas γ-linolenowy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, kompletne i łatwo przyswajalne białko oraz pierwiastki
takie jak żelazo, cynk, wapń, magnez, potas i inne) mają ogromny
wpływ na organizm ludzki:
• Zapobiegają chorobom serca, chronią przed miażdżycą,
• Regulują ciśnienie krwi – zapobiegają nadciśnieniu,
• Wspomagają produkcję czerwonych krwinek,
• Pomagają przy leczeniu raka,
• Chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników,
• Wiążą i usuwają toksyny, konserwanty oraz metale ciężkie,
• Zapobiegają przeciążeniu nerek i wątroby oczyszczając je,
• Pomagają przy zapaleniu stawów,
• Regulują czynność jelit oraz uszczelniają je,
• Wspomagają trawienie, doskonale odżywiają organizm,
• Pomagają przy cukrzycy,
• Zapobiegają chorobom skóry,
• Usuwają zmiany skórne wynikające z naświetlania UV,
• Zapobiegają pogarszaniu się wzroku, chronią przed zaćmą.
Czy wiesz, że? Chlorella jest często mylona ze spiruliną, a tymczasem jest inną formą glonów. Różnicą podstawową między tymi
algami jest to, że Chlorella nie ma ściany komórkowej, dodatkowo
jest o wiele tysięcy lat starsza. To sprawia, że Chlorelli jest bliżej do
roślin niż glonów.
Makroalgi natomiast oferują dużą różnorodność pod kątem żywności i składników odżywczych, zwłaszcza w krajach azjatyckich,
takich jak Korea, Japonia i Chiny. Makroalgi są źródłem metabolitów i składników naturalnych obejmujących białka, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, związki fenolowe, florotaniny, koloidy
i minerały.
Firma Lessonia, nasz partner biznesowy, produkuje prawie
wszystkie spożywcze makroalgi: Ascophyllum, Fucus, Himanthalia, Wakame.
Ascophyllum jest brunatną algą, przetwarzaną do postaci drobnego proszku, dzięki czemu staje się łatwa do użycia, a jej elementy odżywcze zostają szybko przyswojone. Ta makroalga jest stosowana w rolnictwie, dodawana do pasz i żywności prozdrowotnej,
oraz przy zabiegach terapeutycznych. Stosowana jako składnik
preparatów nutraceutycznych jest znana ze swoich właściwości
odchudzających. Zawiera związki zwane flokotynaminami, które

mogą hamować wchłanianie skrobi i lipidów. Ascophyllum zawiera również enzymy zwane fucoidan, które mogą mieć właściwości immunostymulujące. Oprócz suplementów diety może być
używany również jako dodatek do różnych potraw: zup, kremów
i pasztetach.

Himanthalia najbardziej rozpoznawalna spośród brunatnych alg.
Doskonała do użycia jako jadalna makroalga, bogata w błonnik,
o wyjątkowo wysokiej zawartości żelaza. Może być doskonałym
dodatkiem do zup, pasztetów, przetworów rybnych, ryżu, makaronów i innych produktów bogatych w skrobię.

Fucus – alga brunatna, która od ponad wieku jest wykorzystywana w zastosowaniach przemysłowych, takich jak zabiegi terapeutyczne, jako składnik odżywczy do suplementów diety, w przemyśle kosmetycznym, nawozach i paszach dla zwierząt. Fucus może
być tabletkowany, kapsułkowany i używany jako ekstrakt. Jest
świetnym dodatkiem do zup i sałatek. Zawiera wiele ciekawych
składników odżywczych takich jak flotynaminy, fukoidany i jod.

Dzięki swojej prymitywnej postaci organizacji komórek algi dają
szereg korzyści i są atrakcyjnym elementem żywności. Badania
wykazały, że zastosowanie alg morskich do produktów spożywczych podnosi wartość odżywczą, zwiększa właściwości zdrowotne produktów, polepsza strukturę, urozmaica odczucia sensoryczne.
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SEAGARDEN
Białko z dorsza & Kolagen
Firma Seagarden z Norwegii jest producentem specjalizującym
się w przetwarzaniu ryb i owoców morza pochodzących z krystalicznie czystych wód arktycznych Morza Północnego. Oferuje
ponad 50 unikalnych produktów, znajdujących obszary zastosowania m. in. w żywności, suplementach diety i suplementach dla
sportowców. Dewizą działania firmy jest wytwarzanie najwyższej
jakości produktów z surowców uzyskanych z poszanowaniem zasad zrównoważonej gospodarki rybackiej.

CO CZYNI BIAŁKO DORSZA NORWESKIEGO TAK WYJĄTKOWYM:
1. Posiada unikalne, bioaktywne peptydy
Wysoka biodostępność białka dorsza sprawia, że jest łatwostrawne, co skutkuje natychmiastowym wchłanianiem i wykorzystaniem
przez organizm. Zawiera specjalne peptydy, które przyczyniają się
do poprawy stanu zdrowia poprzez działanie antyoksydacyjne i
przeciw nadciśnieniu.

Przedstawiamy przykłady produktów firmy Seagarden:
A)
100% NATURALNE BIAŁKO DORSZA
B)
NUTRICOLL - KOLAGEN Z RYB

2. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy oraz BCAA
Proteiny z dorsza to źródło kompletnego białka z wysoką zawartością wszystkich niezbędnych aminokwasów (egzogennych) oraz
BCAA (aminokwasów rozgałęzionych: waliny, leucyny i izoleucyny). BCAA są uznawane za natychmiastowe źródło energii podczas
ćwiczeń, ponieważ są transportowane prosto do mięśni szkieletowych gdzie są utlenianie. Aminokwasy egzogenne są ważnym
elementem wielu szlaków metabolicznych i dostarczanie ich z
pożywieniem jest kluczowe, ponieważ organizm nie jest w stanie
wytworzyć ich samodzielnie. Profil aminokwasowy białka dorsza
wypada lepiej w porównaniu do profilu białka serwatkowego.
Proteiny dorsza zawierają więcej lizyny, metioniny, fenyloalaniny,
tyrozyny i BCAA. Wysoka zawartość aminokwasów egzogennych
czyni ten produkt kompletnym i pełnowartościowym pokarmem.

Ad A) 100% NATURALNE BIAŁKO DORSZA
Pełnowartościowe białko nasycone mikroelementam, pozyskane
z dziko żyjącego dorsza poławianego w krystalicznie czystych wodach Północnego Atlantyku
DORSZ ATLANTYCKI
„Ryba, która zmieniła świat. Mięso dorsza było ważnym składnikiem
diety dla milionów ludzi od wielu lat. W pewnych krajach stanowiło
podstawę narodowej diety, ekonomii i było środkiem utrzymania.” –
Mark Kurlansky
Idealna żywność dla sportowców i suplement diety
Białko dorsza jest pełnowartościowym źródłem wszystkich niezbędnych aminokwasów. Dostarcza również mnóstwo kluczowych minerałów oraz witamin i jest łatwo przyswajalnym, efektywnym suplementem.
Filety z dziko łowionego dorsza (Gadus morhua) są gotowane na
parze, suszone i mielone do postaci drobnego proszku. Do wyprodukowania 1 kg białka wykorzystywane jest 6 kg świeżego filetu.
Proces jest łagodny i zachowuje wszystkie składniki odżywcze.
Naturalny wapń, jod i witamina B12 to tylko kilka z wielu wartościowych substancji zawartych w białku dorsza.
Potężny wpływ spożywania białka na zdrowie
Wiele badań dowiodło pozytywne efekty spowodowane spożyciem białka dorsza. Może ono być wspaniałym wsparciem w dążeniu do lepszego zdrowia.
Białko dorsza przyczynia się do poprawy proporcji składu ciała i
krwi:
• wywołuje potencjalny efekt redukcji masy ciała,
• łagodzi stany zapalne,
• korzystnie wpływa na poziom LDL we krwi,
• poprawia skład ciała u dorosłych z nadwagą,
• występuje pozytywna korelacja między spożyciem białka a redukcją wagi.
Białko dorsza wpływa na regulację poziomu cukru i insuliny:
• zbliża poziom cukru i insuliny we krwi do optymalnego poziomu,
• redukuje ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.
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3. Źródło minerałów
Wartość odżywcza
Energia
Białko
Tłuszcze
Tłuszcze nasycone
Tłuszcze jednonienasycone
Tłuszcze wielonienasycone
n-6
n-3
EPA
DHA
Węglowodany
Sól
Wapń
Fosfor
Jod
Selen
Witamina B12

10 g

39 kcal/ 162 kJ
8.7 g
0.3 g
0.1 g
0.094 g
0.10 g
10 mg
96 mg
62 mg
24 mg
0g
0.2 g
116 mg
112 mg
61 μg
11 μg
0.8 μg

Białko dorsza zawiera: naturalny wapń dostępny dla kości i tkanki
łącznej; jod wspomagający metabolizm, wzrost i rozwój; witaminę B12 dającą energię, wspomagającą funkcjonowanie układu
nerwowego, produkcję czerwonych krwinek i DNA.

BIAŁKO DORSZA OD SEAGARDEN to 100% naturalne białko z
dziko żyjącego dorsza:
• ryby poławiane w krystalicznie czystych, zimnych wodach Północnego Atlantyku,
• surowiec pozyskiwany przy akceptacji MSC (Marine Stewardship Council) – zrównoważony połów ryb,
• blisko 90% protein w produkcie,
• białko o wysokiej biodostępności, łatwostrawne,
• posiada unikalne, bioaktywne peptydy,
• zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne,
• nie zawiera sztucznych dodatków i konserwantów,
• ma bardzo niską zawartość metali ciężkich.
Białko dorsza ma ogromny potencjał dla wielu produktów i
zastosowań
Sport i aktywny styl życia
Białko dorsza zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy (w tym
BCAA) oraz mikroelementy konieczne dla zdrowego i naturalnego stylu życia. Jest to doskonałe wsparcie w dążeniu do Twoich
celów.
Kontrola wagi
Proteiny dorsza zawierają mało kalorii będąc jednocześnie źródłem dużej ilości białka i mikroelementów. Będą świetnym narzędziem kontroli masy ciała powodując sytość i wpływając na
kompozycję ciała.
Zdrowe odżywianie
Białko dorsza to produkt wysokiej jakości, pomagający utrzymać
zdrowe ciało i korzystny styl życia w każdym wieku. Naturalne,
pełnowartościowe proteiny, witaminy i minerały wzbogacają codzienną dietę. Jest to świetna alternatywa dla innych źródeł białka
zwierzęcego.

Peptydy kolagenu, zarówno pobierane drogą doustną jak i na skórę, działają w pozytywny sposób na organizm ludzki, m.in.:
• opóźniają starzenie,
• redukują zmarszczki,
• poprawiają hydratację skóry,
• chronią włosy przed uszkodzeniami chemicznymi.
Działanie to jest bardzo kompleksowe, ponieważ kolagen wywiera pozytywny efekt na skórę, ścięgna, wiązadła, rogówkę oka,
tkankę chrzęstną, kości, naczynia krwionośne i układ pokarmowy.
ZALETY KOLAGENU NUTRICOLL:
• dobrze i szybko rozpuszcza się w zimnej wodzie, dając bezbarwny roztwór,
• jest bardzo łatwo przyswajalny,
• zarówno w postaci suchej jak i rozpuszczonej ma znikomy
smak i zapach,
• jest wolny od dodatków i konserwantów,
• jest GMO free,
• posiada certyfikat Halal.
Zarówno białko dorsza jak i Nutricoll są idealnym, naturalnym składnikiem odżywczym do szerokiej gamy:
• produktów dla sportowców:
-- posiłków i napojów wzbogaconych w białko i kolagen,
-- batonów.
• Produktów specjalnych, np. specjalnego żywienia, wspomagających kontrolę wagi lub nutraceutyków:
-- napojów odżywczych,
-- shake’ów i batonów zastępujących posiłek,
• Żywności standardowej:
-- past rybnych,
-- convenience foods.

Ad B) NUTRICOLL – KOLAGEN MORSKI
Produkowany jest przez firmę Seagarden bio-aktywny kolagen
morski typu I, o nazwie handlowej Nutricoll to źródło łatwo-przyswajalnych bioaktywnych oligopeptydów. Jest to surowiec uzyskiwany ze skóry dzikiego dorsza złowionego w najczystszych
wodach północnego Atlantyku. Nutricoll znajduje zastosowanie
w wielu zastosowaniach żywnościowych, również suplementach
diety i suplementach dla sportowców.
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S E TA LG
Algi
Firma Setalg, z którą współpracuje IMPAG Polska, znajduje się na
Półwyspie bretońskim, nad Oceanem Atlantyckim, w samym centrum obszaru, w którym rosną wyjątkowe europejskie wodorosty. Setalg zajmuje się produkcją, handlem, przetwarzaniem i waloryzacją
produktów morskich.
Od 1985 firma Setalg bazując na swoim doświadczeniu opracowała
produkcję alg. Dzięki temu udaje jej się sprostać oczekiwaniom różnych sektorów: produkcji żywności, odżywek, kosmetyków, pasz oraz
Plant Nutrition.
Setalg bazuje na globalnym podejściu do kwestii zdrowia, dobrego
samopoczucia i naturalnych rozwiązań. Firma ta stała się uprzywilejowanym dostawcą produktów wysokiej jakości, a tym samym spełnia
wszystkie potrzeby klientów w ponad 60 krajach.
Algi do zastosowań w przemyśle spożywczym:
Algi były konsumowane przez tysiące lat. Są cenione za walory smakowe i wartości odżywcze. Czerpią one z dna morza w niezrównanych ilościach składniki mineralne (jod, wapń, magnez, żelazo i inne),
poprzez syntezę elementów organicznych, takich jak białka, kompleksy cukrowe, aminokwasy czy witaminy. Setalg zbiera i przetwarza
wodorosty morskie, takie jak morska sałata (Ulva sp.), dulse (Palmaria
palmata) i tzw. morskie spaghetti, do zastosowań spożywczych. Nasze algi mogą być wykorzystywane do sałatek, zup lub jako dodatek
do warzywnych przystawek.
Algalithe®
Lithothamnium calcareum jest czerwonym wodorostem, który rośnie
nadzwyczajnie długo, dając sobie czas na filtrowanie i pochłanianie
dużych ilości składników odżywczych pochodzących z wody mor-

skiej, zwłaszcza wapnia i magnezu, które są zatrzymywane ze względu na wyjątkową porowatość tej algi. Algalithe® ma bardzo skoncentrowaną zawartość wapnia na poziomie 32%, i magnezu na poziomie
2,1%. Badania naukowe wykazały, że wapń zawarty w Algalithe® ma
wysoką biodostępność (zbliżoną do czystego chlorku wapnia), a jego
zawartość w materiale po trawieniu wynosiła 64% wartości początkowej. Tak dobre wchłanianie w połączeniu z neutralnym smakiem
i zapachem czyni z Algalithe® naturalne źródło składników mineralnych w suplementach diety i przy aplikacjach roślinnego mleka.
Algovert®
Laminaria digitata jest brunatną algą uważaną za anatomicznie najbardziej rozwiniętą. Charakteryzuje się wysoką koncentracją alginianów, które sprawiają, że są elastyczne i pozwalają wytrzymać uderzenia fal. Algovert® jest naturalnym źródłem minerałów, białka, witamin,
kwasów Ω-3, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, węglowodanów złożonych itp., posiada wysokie stężenie alginianów i jodu.
Schizochytrium jest mikroalgą produkowaną w wyniku fermentacji
przemysłowej, pozbawioną zanieczyszczeń morskich. Olej i proszek
Schizochytrium mają gwarantowaną zawartość kwasów DHA i EPA,
należących do Ω-3, a nie mogą być syntetyzowane przez organizm
człowieka. Setalg zachowuje naturalne właściwości Schizochytrium,
który dzięki zawartości kwasów DHA pomaga utrzymać równowagę
pomiędzy Ω-3 a Ω-6. Ta mikroalga idealnie nadaje się do suplementów diety, nutraceutyków oraz baby foods.
Oprócz powyższych produktów firma Setalg oferuje także algi innych
rodzajów. Dzięki swojej otwartości i elastyczności są w stanie zaoferować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.
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