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Szanowni Państwo,

Mamy niezmierną przyjemność oddać do Państwa rąk pierw-
szy numer kwartalnika Nutricare Polska – wydawnictwa do-
tyczącego nowości naszej firmy w dziedzinie dodatków do 
przemysłu spożywczego i suplementów diety (a także prze-
mysłów pokrewnych).

Intencją wydawania tego wewnętrznego periodyku firmy  
IMPAG Polska jest informowanie w atrakcyjny sposób naszych 
Klientów o ofercie firmy. Mamy nadzieję że znajdą w nim Pań-
stwo ciekawe informacje dotyczące oferowanych przez naszą 
firmę surowców, nowości i trendów rynkowych.

Grupa IMPAG – opis firmy
IMPAG jest niezależną międzynarodową firmą handlową i 
dystrybucyjną. Od ponad 90 lat oferujemy surowce i substan-
cje aktywne dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego, 
farmaceutycznego i chemicznego. IMPAG działa w całej Euro-
pie, siedziba główna firmy mieści się w Zurychu (Szwajcaria), 
oddziały znajdują się w Niemczech, Francji, Austrii i Polsce.

Dzięki długotrwałym relacjom z Dostawcami z całego świata 
jesteśmy w stanie tworzyć rozwiązania wysokojakościowe i 
zorientowane na innowacje. Służymy informacją naukową 
i marketingową odnośnie najnowszych trendów na rynku i 
oferowanych przez nas surowców.

Uwzględniając specyficzne wymagania konkretnych Klien-
tów i legislację danego kraju, IMPAG oferuje pomoc techno-
logiczną pomagając tym samym kreować nowe produkty na 
rynek europejski. Wspierając pomysłami marketingowymi i 
produktowymi, tworzymy kompleksowe rozwiązania skiero-
wane do naszych Klientów.

Kim jesteśmy
• Twój partner – od ponad 90 lat!
• Obecny w całej Europie
• Oddziały w Szwajcarii, Niemczech, Francji i Polsce 
• Długoterminowe, ekskluzywne partnerstwo
• Powyżej 100 pracowników
• Obroty w 2013: powyżej 150 milionów CHF
• Ilość: ok 100 000 ton surowców/rok
• Niezależne właścicielstwo

Co dostarczamy
• Innowacyjne Surowce i Substancje Aktywne
• Wszechstronne Doradztwo Techniczne
• Pomysły Produktowe i Wsparcie R&D
• Usługi Konsultingowe (Legislacja/REACH)
• Logistyka i Dystrybucja

IMPAG Nutrition & Health
Dostarczamy szeroki wachlarz materiałów do przemysłu spo-
żywczego i przemysłów pokrewnych:
• Surowce
• Dodatki spożywcze
• Dodatki funkcjonalne, również do suplementów diety

Poniżej przedstawiamy ogólną listę oferowanych przez nas 
produktów w Polsce

Nasza oferta
• natywne skrobie zbożowe i ziemniaczane (również pre-

żelowane)
• surowce bezglutenowe (skrobie, mąki)
• mąki preżelowane
• skrobie i mąki specjalistyczne do różnorodnych zastoso-

wań
• gluteny
• białka roślinne (również hydrolizowane)
• białka serwatkowe i kazeinowe (również hydrolizowane)
•  ekstrakty roślinne (bardzo szeroki wybór)
•  naturalne substancje konserwujące, oparte na fermenta-

cji, „E-free”
•  fruktoza
• olejki eteryczne
•  oleorezyny
• barwniki
• oleje roślinne
•  ekstrakt stevia
•  sukraloza
•  lecytyny i jej pochodne
•  kwas hialuronowy/hialuronian sodu
•  chitozan
•  beta-glukan
•  błonniki (rozpuszczalne i nierozpuszczalne)
•  Omega 3 
• ksylitol
•  erytritol
• guma guar 
• polidextroza (PDX)
• guma arabska
•  guma acacia
• agar agar
•  fosforany
•  witaminy i minerały 
•  dekstroza
• maltodekstryna
•  celuloza mikrokrystaliczna
• inne surowce na życzenie Klienta

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku zainteresowa-
nia naszą ofertą. Szczegóły kontaktu znajdą Państwo na ostat-
niej stronie Nutricare.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zespół IMPAG

I M P A G  P O L S K A
Przegląd oferty działu nutrition & health
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Z B O Ż O W E  S U R O W C E  B E Z G L U T E N O W E

Niemiecka firma KRÖNER-STÄRKE jest producentem  szeregu 
skrobi i mąk bezglutenowych, między innymi takich jak:
• SANOSTAR, SANOGEL (skrobie pszenne natywne)
• Pregelatinised  Rice Flour R90 gluten-free (preżelowana 

mąka ryżowa)
• Rice crumbs gluten-free (grysik  ryżowy)
• Gluten-free Bread Baking/Cake Mixes (gotowe premiksy 

piekarnicze)

wszystkie wymienione produkty są dostępne również w ja-
kości BIO.

KRÖNER-STÄRKE jest specjalistą w dziedzinie surowców zbo-
żowych do produkcji żywności bezglutenowej która może 
być  spożywana przez osoby z nietolerancją glutenu (celia-
kia).

Surowcem produkowanym przez KRÖNER-STÄRKE, sprze-
dawanym w największych ilościach jest skrobia pszenna o 
nazwie SANOSTAR. Ponieważ zawiera ona poniżej 20 ppm 
glutenu (zazwyczaj około 16-18 ppm), według Codex Ali-
mentarius jest to produkt spełniający wymogi surowca bez-
glutenowego.  SANOSTAR to skrobia używana głównie przez 
przemysł piekarniczy  do produkcji pieczywa i ciast. Skrobia 
ta produkowana jest przy użyciu specjalnego procesu fizycz-
nego bez użycia enzymów i chemikaliów. 

Skrobia SANOSTAR, dzięki zastosowaniu wspomnianego spe-
cjalnego procesu oczyszczania posiada doskonałe właściwo-
ści wypiekowe i bardzo przyjemny, zbożowy smak i zapach. 
Ciągłe badania przeprowadzane przez laboratoria wewnętrz-

ne i zewnętrzne zapewniają niezmienną, wysoką jakość tego 
produktu. 

Innymi ważnymi surowcami używanymi przez sektor pro-
ducentów żywności bezglutenowej są Preżelowana Mąka 
Ryżowa R90 oraz SANOGEL. Podobnie jak powyższy produkt 
znajdują one zastosowanie głównie w piekarnictwie i są za-
zwyczaj używane do regulowania struktury ciasta oraz prze-
dłużania świeżości gotowych produktów takich jak np. muf-
finki, ciasta lub pieczywo.

KRÖNER-STÄRKE produkuje także gotowe mieszanki piekar-
nicze do wypieku ciast i pieczywa bezglutenowego, również 
o jakości BIO.

Do produkcji  bezglutenowych wyrobów mięsnych (lub 
imitacji mięsa dla wegetarian) polecamy grysik ryżowy. Ten 
surowiec może być używany zarówno do panierowania po-
wierzchni mięsa, ryb lub innych tego typu gotowych produk-
tów jak i używany jako dodatek do masy mięsnej, jako mate-
riał wiążący wodę i nadający strukturę.

Zaprezentowane produkty bezglutenowe to tylko wycinek 
oferty KRÖNER-STÄRKE. Technolodzy aplikacyjni firmy służą 
pomocą technologiczną w rozwoju nowych produktów i roz-
wiązywania bieżących problemów przy produkcji żywności 
dla osób z nietolerancją glutenu.

Więcej informacji na temat oferty surowców bezglutenowych 
można znaleźć na stronie firmy: http://www.kroener-staerke.
de/Glutenfree-Products.19.0.html?&L=1
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W Y W I A D  Z  K R O N E R - S T A R K E
Dr Gotz Kroner, Prezes

W jakich branżach działa 
firma KRÖNER-STÄRKE i na 
czym się koncentruje? 

KRÖNER-STÄRKE to dobrze 
funkcjonujące przedsiębior-
stwo rodzinne, które stosując 
naturalne metody produk-
cji wytwarza standardowe i 
specjalistyczne surowce zbo-
żowe dla przemysłu spożyw-
czego i innych zastosowań. 
Naszą dewizą jest otwartość, 
elastyczność i szczerość. 

Kładziemy nacisk przede wszystkim na produkty specjalne ze 
szczególnym uwzględnieniem surowców „E-free”, dietetycz-
nych i BIO (ekologicznych). Specjalizujemy się w produkcji  
skrobi pszennej, glutenu pszennego, mąk i skrobi preżelowa-
nych (pęczniejących, rozpuszczalnych na zimno), jak i mie-
szanek przygotowywanych specjalnie na życzenie Klienta.  

Czym KRÖNER-STÄRKE wyróżnia się na tle konkurencji?

Aby zapewnić naszym Klientom jakość, innowacyjność i nie-
zawodność procesów staramy się tworzyć indywidualne roz-
wiązania. Przykładowo, KRÖNER-STÄRKE nie stosuje środków 
chemicznych i biocydów. Z wielkim entuzjazmem czerpie-
my metody i środki wyłącznie z sił natury, tak aby zdrowe i 
smaczne jedzenie sprawiało radość Konsumentom. Chociaż 
produkujemy również towary masowe (np. skrobię natywną 
pszenną lub gluten), to staramy się przede wszystkim opra-
cowywać i oferować surowce o jakości dopasowanej do po-
trzeb poszczególnych konkretnych Klientów i zastosowań.

Jaką rolę odgrywają w Państwa firmie procesy innowacyjne i 
nowe technologie, pozwalające na rozwój i konkurowanie na 
rynku?

Nasz proces technologiczny oparty jest na najnowszym sta-
nie techniki i jest stale rozwijany. Tylko w ten sposób mo-
żemy oferować naszym klientom topowe produkty w kon-
kurencyjnych cenach. Przykładem jest produkcja naszych 
bezglutenowych skrobi pszenicznych SANOSTAR, które 
wyłącznie dzięki specjalnym, czysto naturalnym procesom i 
technologii produkcji mogą być tak wysokiej jakości.

Całkiem niedawno, dzięki największym inwestycjom w hi-
storii naszej firmy stworzyliśmy nowe centrum logistyczne. 
Oprócz modernizacji działu opakowań i magazynowania 

poszerzyliśmy nasze możliwości w zakresie technologii pro-
dukcji mieszanek. Najnowsza technologia w połączeniu z 
wysokimi standardami jakości umożliwia niezawodną pro-
dukcję wrażliwych mieszanek proszkowych o wysokich pa-
rametrach. Oprócz standardowo wykonywanych premiksów 
oferujemy również produkty dopasowane do indywidual-
nych potrzeb Klientów.

 
Jakie znaczenie ma u Państwa dobór surowców i zarządza-
nie jakością?

Stosujemy wyłącznie wyselekcjonowane surowce najwyż-
szej jakości. Bez wyjątku, każda partia materiału przed wej-
ściem na dział produkcji jest poddawana analizie na miejscu. 
Dopiero wtedy wydawana jest zgoda na użycie konkretnej 
partii surowca. Nasz Dział Kontroli Jakości jest bardzo silnie 
obsadzony. Gwarantujemy ciągły nadzór procesu produk-
cyjnego a co za tym idzie – najwyższą jakość produkcji wyj-
ściowej. KRÖNER-STÄRKE pracuje zgodnie z normami jako-
ściowymi ISO 9001/2008. Dodatkowo spełniamy wymagania 
standardów IFS 6 i BRC 6 dla produktów spożywczych jak i 
QS i EFISC dla pasz. W produkcji ekologicznych produktów 
spożywczych spełniany wymagania Unii Europejskiej (EU-K-
bA), Szwajcarii (BioSuisse/Knospe) oraz wytyczne BIOLAND.

Jak ocenia Pan skrobie w kontekście zdolności innowacyj-
nych w przemyśle produktów spożywczych?

Skrobie posiadają ogromny potencjał innowacyjny i aplika-
cyjny. Przykładowo, do produktów Clean-Label („E-free” lub 
„Clean Label” ) oferujemy rozwiązania pozwalające w pełni 
zastąpić surowce z numerem „E”. Jest to ostatnio bardzo po-
pularny trend ale rozwój wyrobów gotowych tego typu czę-
sto stanowi nie lada wyzwanie. Jako producent naturalnych 
surowców opieramy się między innymi na fakcie posiadania 
bardzo różnych właściwości skrobi przy różnym pochodze-
niu botanicznym. Zarówno z naszej strony, jak i Technolo-
gów wdrażających nowe produkty potrzeba jest dużego do-
świadczenia, cierpliwości i wyczucia, tak aby nie dokonując 
modyfikacji chemicznych  znaleźć optymalny dobór i skład 
surowców dla danego zastosowania.

KRÖNER-STÄRKE wyróżnia się również produkcją specjalnych 
i dopasowanych do potrzeb Klienta skrobi. Czy jest to trend i 
konieczność ekonomiczna czy też bardziej wyjątkowa strate-
gia marketingowa?

Jedno nie wyklucza drugiego. Oferujemy naszym Klientom 
najlepsze możliwe rozwiązania dostosowane do ich proce-
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sów produkcyjnych i samych produktów. Dzięki temu popra-
wiamy konkurencyjność naszych Klientów. I to jest właśnie 
uzasadnienie ekonomiczne, zarówno dla klienta jak i dla 
KRÖNER - STÄRKE, ponieważ możemy odnosić sukcesy tylko 
wyłącznie dzięki firmom które z nami współpracują. Chcemy 
nawiązywać bliższe kontakty z Klientem, aby razem identyfi-
kować jego indywidualne potrzeby i wymagania dotyczące
produktów finalnych. Szybka realizacja, zaufanie i punktual-
ne dostawy produktów wysokiej jakości uzupełniają pakiet 
usług. Taka jest nasza strategia działania ma przyszłość.

Pańska firma stawia całkowicie na Clean-label, to znaczy nie 
produkują Państwo skrobi modyfikowanej chemicznie. Dla-
czego produkcja „E-free” ma dla KS tak duże znaczenie i czy 
w ten sposób nie rezygnują Państwo z ważnej części udziałów 
w rynku?

Jesteśmy całkowicie przekonani o tym, że niepotrzebne, wy-
mykające się spod kontroli stosowanie środków i dodatków 
chemicznych w produkcji produktów spożywczych prowa-
dzi do coraz większej wrażliwości konsumentów na wiele 
czynników obciążających środowisko. Według nas produkty 
spożywcze produkowane w naturalny sposób mają ogromny 
wkład w zdrowy styl życia. Na szczęście, świadomość spo-
łeczeństwa w zakresie zdrowia i odżywiania wciąż rośnie. W 
wielu obszarach KRÖNER-STÄRKE nie jest producentem ma-
sowym. Chętnie rezygnujemy z rynków których nie możemy 
obsługiwać zgodnie z naszymi przekonaniami, na korzyść 
produktów całkowicie pochodzących z natury. Niemniej jed-
nak, udział produktów Clean Label na rynku cały czas rośnie, 
a nasza firma ma w tym stosowny udział.

Czy trend do produktów BIO odczuwalny jest również w prze-
myśle skrobiowym i jaki jest Państwa opinia na temat tego 
kierunku?

Większa świadomość zdrowotna i ekologiczna znajduje wy-
raz w coraz większym popycie na nieobciążone produkty 
spożywcze, czyli właśnie na produkty Clean-Label o możliwie 
najmniejszej zawartości np. herbicydów i pestycydów. Rów-
nież zrównoważone zarządzanie powierzchniami rolnymi 
oraz związana z tym produkcja chroniąca środowisko natural-
ne znajduje się coraz bardziej w centrum uwagi konsumenta. 
Od ponad 15 lat jesteśmy wierni temu trendowi poprzez pro-
dukcję skrobi BIO i glutenu BIO. Staliśmy się największym eu-
ropejskim producentem tego typu produktów skrobiowych. 
Wymagania dotyczące produktów ekologicznych są bardzo 
specyficzne i różnią się znacznie od tych stawianych kon-

wencjonalnym produktom. Produkty BIO są konsumowane 
nieporównywalnie bardziej świadomie niż konwencjonalne. 
Ta różna świadomość jak i rosnący popyt na produkty natu-
ralne skłoniły nas do tego aby w roku 2012 założyć oddziel-
ne przedsiębiorstwo zajmujące się rozwojem produkcją BIO: 
KRÖNER-STÄRKE Bio GmbH.

Od wielu lat już KRÖNER-STÄRKE współpracuje z IMPAG AG 
ze Szwajcarii i IMPAG Polska. Jakie znaczenie ma dla takie-
go przedsiębiorstwa jak Pańskie znalezienie odpowiedniego 
partnera zajmującego się dystrybucją towarów za granicą?

Nie jesteśmy producentem stricte masowym, oferujemy 
głównie surowce specjalistyczne. Nasze produkty są wyni-
kiem intensywnego rozwoju i doradztwa. Ścisłe kontakty 
z naszymi Klientami odgrywają tutaj niezwykle ważną rolę. 
Dobrą wymianę informacji możemy idealnie zapewnić dzięki 
pełnej zaufania współpracy z kompetentnymi dystrybutora-
mi takimi jak IMPAG AG w Szwajcarii, a od roku 2012 również 
IMPAG Poland. Dzięki temu gwarantujemy, że nasi Klienci 
mogą otrzymywać odpowiedni serwis.

Szczególnie korzystne dla klientów jest, tak jak ma to miejsce 
w przypadku firm z Grupy IMPAG, kiedy dystrybutor może się 
pochwalić dużą znajomością rynku i produktów. Dzięki cze-
mu, w razie potrzeby może od razu i kompetentnie udzielić 
fachowej porady.

Dlatego jesteśmy zadowoleni z naszej długoletniej współpra-
cy z firmami z grupy IMPAG i jesteśmy pewni, że wspólnie z 
naszymi Klientami możemy odnieść bardzo wiele sukcesów.

Przegląd asortymentu
Produkcja obejmuje między innymi konwencjonalne 
produkty jak i produkty w jakości bio dla przemysłu 
spożywczego i paszowego:

• skrobie pszenne natywne  

• gluten pszenny

• skrobie pszenne pęczniejące

• mąki pęczniejące

• mieszanki

• skrobie bezglutenowe

• indywidualnie rozwiązania dla klientów



Niemiecka firma KRÖNER-STÄRKE to producent zbożowych 
surowców organicznych (BIO) stosowanych jako surowce 
podstawowe i dodatki specjalistyczne

Niniejszy krótki artykuł porusza temat surowców organicz-
nych. Należy pamiętać że w przypadku zastosowań standar-
dowych, wszystkie poniższe opisane właściwości poszcze-
gólnych surowców są identyczne.

Już od ponad 15 lat firma KRÖNER-STÄRKE rozwija i produ-
kuje zbożowe surowce organiczne  oferowane głównie do 
przemysłu spożywczego. Wytwarzane i oferowane są one 
pod marką wydzielonej firmy KRÖNER-STÄRKE Bio GmbH.  
Oferta firmy obejmuje szeroki wybór skrobi natywnych, pre-
żelowanych mąk i skrobi oraz białek pszennych (w tym glute-
nu), a także mieszanek wykonywanych na zamówienie.  

Piekarnictwo
Głównym obszarem zastosowania wyrobów  firmy jest sek-
tor piekarniczy. Oprócz produktów  takich jak Organiczna 
Natywna Skrobia Pszenna oferowane są także inne surowce  

BIO, na przykład Organiczny VISCOSTAR (o wysokiej lepko-
ści). Ta skrobia pszenna jest  używana głównie w przemyśle 
piekarniczym w celu modyfikacji chrupkości i poprawy ob-
jętości pieczywa. Co ważne, surowiec ten posiada  bardzo 
przyjemny, zbożowy smak. Jeśli wymagana jest jakość glu-
ten-free (bezglutenowa), można zastosować skrobię SANO-
STAR, doskonale sprawdzającą sie jako podstawowy składnik 
pieczywa i ciast bezglutenowych, zapewniającą doskonałe 
właściwości organoleptyczne wyrobów gotowych.

Przedłużanie świeżości pieczywa i innych produktów pie-
karniczych jest dużym obszarem zastosowana skrobi pre-
żelowanych. Jednym z najbardziej popularnych produktów 
stosowanych do tego celu jest organiczna skrobia pszenna 
TOPGEL. Z powodu wysokiej lepkości i zdolności zatrzymy-
wania wody  surowiec ten zwiększa wodochłonność ciast, 
przy okazji powodując mniejszą kruchość skórki, która to 
własciwość w pewnych zastosowaniach jest pożądana. 

W firmie KRÖNER-STÄRKE produkowane są również inne mąki 
i skrobie funkcjonalne, oparte na przykład na takich zbożach 
jak żyto, kukurydza, orkisz, owies lub ryż. Szczególnie dobrze 
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sprawdzają się one jako środki przedłużające świeżość chleba 
tostowego z dużym dodatkiem innych składników np. orkiszu, 
gdzie twarda skórka nie jest pożądana. Tego typu dodatki są w 
stanie zapewnić właściwe właściwości organoleptyczne. 

Surowcem szczególnie polecanym do przedłużenia przydatno-
ści do spożycia ciast i ciastek jest Organiczna Preżelowana Mąka 
Ryżowa R90. Nawet przy stosowaniu małych dawek posiada 
ona bardzo dobre właściwości modyfikacji tej pożądanej cechy 
pieczywa cukierniczego. Mąka ta znacząco przedłuża świeżość 
wyrobu gotowego (opóźniająć tzw. retrogradację skrobi), bez 
konieczności stosowania emulgatorów. Nie powoduje przy tym 
zmiany struktury skórki i objętości ciasta,          

  
Żywność dietetyczna i specjalna
W żywności  dla niemowląt i dzieci można z powodzeniem 
stosować skrobię o nazwie Organic FOODSTAR bf (lub Orga-
nic SANOSTAR bf – jeśli wymagana jest jakość bezglutenowa). 
Skrobie te są źródłem węglowodanów i w razie potrzeby służą 
jako dodatkowy zagęstnik.

Jeśli poszukiwana jest skrobia do zastosowań farmaceutycz-
nych, Organic MEDSTAR spełnia wymagania Farmakopei Euro-
pejskiej. Produkt ten jest używany jako wypełniacz lub nośnik 
w tabletkach.

Firma  KRÖNER-STÄRKE wyspecjalizowała sie surowcach do 
produkcji żywności bezglutenowej. Jednym z wiodących pro-
duktów do tego zastosowana, używanym szczególnie w pie-
karnictwie jest skrobia Organic SANOSTAR. Innymi przykładami 
takich surowców są Organic Pregelatinised Rice Flour R90 oraz 
Organic SANOGEL. Dwa ostatnie produkty te są zazwyczaj uży-
wane do regulowania tekstury i przedłużenia świeżości goto-
wego produktu bezglutenowego.

Następnym obszarem zastosowania surowców firmy KRÖNER-
-STÄRKE są odżywki dla sportowców. W tego typu produktach 
bardzo często stosuje się dodatek białek. Używane w tym wy-
padku mogą być proteiny pszenne pozbawione właściwości 
wisko-elastycznych. W zależności od aplikacji ważna jest roz-
puszczalność białek. W tym wypadku często używane do pro-
dukcji batonów, odżywek I innych produktów przeznaczonych 
do spożycia przez sportowców są produkty o nazwie Organic 
GLUSOL i Organic GLUSTAR, zawierające odpowiednio sprepa-
rowane białka pszenniczne.

Przemysł mięsny i garmażeryjny
Jako główny składnik panierki i tempury do dań rybnych, mię-
snych, a także warzywnych i wegetariańskich moga być uży-
wane skrobie Organic Wheat Starch, Organic Rice Crumbs lub 
Organic STIKKER, a jeśli potrzebna jest gotowa panierka – Orga-
nic COASTAR. Wszystkie te skrobie posiadają dobre właściwości 
przylegania do powierchni panierowanego materiału.

Do produkcji analogu mięsa (SEITAN) np. w postaci parówek 
wegetariańskich z powodzeniem może być używany Organic 
Vital Wheat Gluten. 

W wypadku stosowania dodatku białka rozpuszczalnego np. do 
sosów, polecamy stosowanie Organic GLUSOL.

W produktach teksturowanych, głównie do analogów mięsa – 
zalecamy białko o nazwie Organic GLUTEX B.

Do nadania tektury w produktach mięsnych lub wegetariań-
skich wskazany jest dodatek Organic Rice Crumbs.

Więcej informacji na temat oferty surowców BIO/organicznych 
można znaleźć na stronie firmy: http://www.kroener-staerke-
-bio.de/Native-starch.750.0.html?&L=1
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Po długim procedowaniu, w listopadzie 2011 Komisja UE do-
puściła uzyskiwane z roślin stewii glikozydy stewiolowe jako 
dodatek do żywności. 

Dopuszczenie obowiązuje dla 31 kategorii i obejmuje na 
przykład następujące kategorie produktowe: 
• produkty mleczne fermentowane 
• lody 
• konfitury, galaretki, przetworzone owoce 
• produkty kakaowe i czekoladowe 
• słodycze i gumy do żucia 
• polewy i nadzienia 
• pieczywo śniadaniowe 
• słodziki 
• aromatyzowane napoje, piwo i napoje słodowe 
• desery 
• przekąski i przetworzone orzechy 
• suplementy diety i produkty dietetyczne 

W branży spożywczej otwierają się liczne pola zastosowań i 
nowe możliwości dla tego interesującego środka słodzącego. 
Niemniej jednak, trzeba pamiętać że stewia  stanowi niemałe 
wyzwanie dla producentów branży spożywczej. 

Po pierwsze opracowanie dobrej receptury wymaga dokład-
nego określenia i zbalansowania składników, jednocześnie 
stosując się do zdefiniowanych przez UE maksymalnych da-
wek glikozydu stewiolowego. 

Zwykła zamiana cukru jest techniczne najczęściej niemożli-
wa do zrealizowania, ponieważ sacharoza pełni w produkcie 
końcowym różne funkcje, których glikozyd nie jest w stanie 
przejąć. Nadaje on produktom objętości, tekstury i smaku. 
Składniki takie jak polidekstroza, celuloza czy erythritol mogą 
częściowo przejąć te funkcje. Nasi specjaliści chętnie doradzą 
Państwu w przygotowaniu optymalnej receptury. 

O mniejszej zawartości cukru zamiast „bez cukru”
Stawiając sobie za cel wyprodukowanie produktu o zmniej-
szonej zawartości cukru, a nie bez cukru, można obejść tech-
niczne wyzwania, a dzięki synergii z cukrem można osiągnąć 
dodatkowo walory smakowe. W taki sposób powstał szybko 
rosnący segment rynku, który dąży do osiągnięcia wysokiej 
naturalności produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu 
kaloryczności, które będą opcją dla wariantu o pełnej zawar-
tości cukru. Segment ten znajduje spore zainteresowanie 
konsumentów, którzy z jednej strony nie chcą stosować sło-
dzików ze sztucznych źródeł, ale jednocześnie chcą zreduko-
wać ilość spożywanego cukru. 

Standaryzacja i czystość jako znak jakości 
Gdy receptura jest już gotowa, należy zapewnić stałą jakość 
surowca i jego dostępność. Sprzedawany przez firmę IMPAG 
wysokojakościowy ekstrakt ze stewii charakteryzuje się nie 
tylko czystością, lecz w szczególności stałą jakością. Zawar-
tość różnych glikozydów stewiolowych w roślinie może zmie-
niać się w zależności od warunków wzrostu. Dlatego również 
ekstrakty ze stewii podlegają silnym wahaniom w zależności 
od partii. Utrzymanie stałej ustandaryzowanej jakości jest 
szczególnie ważne, aby móc zapewnić stałą jakość produk-
tów. Zgodnie z tymi wymaganiami IMPAG dostarcza stewię 
w stałej europejskiej jakości Premium od naszego partnera 
Stevia Natura z Francji. Ten rewelacyjny smak ekstraktu został 
wyróżniony nagrodą. 
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Nagrodzona jakość stewii – nIce TEA wyróżniona nagro-
dą «Best Taste Award 2012» 
Podczas dorocznego kongresu 2012 organizacji World Ste-
via po raz pierwszy rozdane zostały nagrody dla najlepszych 
produktów ze stewii. Jury składające się z ekspertów i uczest-
ników kongresu po degustacji wybrało faworytów z liczne-
go grona produktów. nIce Tea firmy Biodrinks z Zachodniej 
Szwajcarii została wyróżniona w kategorii produkty gotowe 
jako najlepszy napój ze stewią nagrodą „Best Taste Award 
2012“. W tym produkcie perfekcyjnie harmonizuje pierwotny 
smak herbaty z naturalną słodyczą stewii. 

Firma Biodrinks to na polu europejskim pionier i specjalista 
od produkcji napojów ze stewią, który wprowadził na rynek 
pierwszy zatwierdzony produkt ze stewią w Europie. Firma od 
zawsze zaopatruje się w ekstrakty ze stewii u naszego partne-
ra Stevia Natura z Francji. Osiągnięciem firmy jest stały rozwój 
smakowy produktów, w których wysoka jakość ekstraktów ze 
stewii stanowi ważną bazę i jest warunkiem decydującym. 

Wyróżnienie – logo Stevia Natura jako „Eyecatcher” 
Możliwość wyróżnienia i zareklamowania faktu zastosowania 
ekstraktów ze stewii werbalnie i wizualnie na produktach jest 
w UE ograniczona przez prawo dot. produktów spożywczych. 
Wraz z naszym partnerem Stevia Natura oferujemy naszym 
Klientom możliwość stosowania logo firmy Stevia Natura na 
opakowaniach ich produktów. Zielone logo firmy jest silnie 
rozpoznawalne wśród Konsumentów. Poprzez połączenie li-
ścia stewii ze słowami „Stevia Natura“ jednoznacznie odnosi 
się do zastosowania glikozydu jak i do naturalnego pocho-
dzenia. 

Możliwość ta została wykorzystana między innymi przez in-
nowacyjne przedsiębiorstwo z Freiburga Chocolat Villars. Fir-
ma ta w roku 2009 wprowadziła na rynek pierwszą czekoladę 
słodzoną glikozydem stewiolowym i stosuje produkty Stevia 
Natura. Chocolat Villars, stosując rebaudiozyd A, zdołała obni-
żyć zawartość cukru w ciemnej czekoladzie do 4 %. 

Będziemy wdzięczni za zapytania dotyczące sprzedawanych 
przez nas ekstraktów stewii. Dane kontaktowe znajdą Pań-
stwo na ostatniej stronie nutricare.



Podstawowymi składnikami żywności są białka, węglowoda-
ny, tłuszcze, sole mineralne i witaminy. Składniki te powinny 
występować w zbilansowanej diecie człowieka w odpowied-
niej jakości, ilości i proporcjach. W tradycyjnej diecie energię 
dostarczają przede wszystkim węglowodany i tłuszcze. W 
wielu wskazówkach dotyczących odżywiania przyjmuje się 
że białka powinny dostarczać około 12 % wszystkich dostar-
czanych kalorii. W zależności od masy ciała, dzienna zalecana 
dawka (GDA, RDA) protein dla osoby dorosłej powinna wy-
nosić od 40 do 60 g. W żywieniu ludzi, oprócz białka pocho-
dzenia zwierzęcego (zawartego np. w mięsie, mleku i jajach), 
coraz większego znaczenia nabierają proteiny roślinne. Wyni-
ka to z faktu że wytwarzanie białka zwierzęcego jest bardzo 
drogie i obciążające środowisko naturalne. Przyjmuje się że 
do wytworzenia 1 kg białka zwierzęcego koniecznych jest 
około 20 kg białka roślinnego. Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że w białkach roślinnych rzadko występują wszystkie 
niezbędne aminokwasy. 

Firma IMPAG oferuje szeroki asortyment protein znajdujących 
różnorodne zastosowanie w produkcji żywności, suplemen-
tów diety i żywności specjalistycznej (np. dla sportowców), 
dodawanych zarówno w celu polepszenia wartości odżyw-
czych jak i ze względów funkcjonalnych.

Białka mleczne
Pod względem odżywczym bardzo wysokowartościowe. 

Ze względu na właściwości i sposób otrzymywania można je 
podzielić na 2 grupy – kazeinowe i serwatkowe. 

Białka kazeinowe to m.in. kazeina kwasowa lub jej sole takie 
jak kazeinian sodu, wapnia lub potasu. Kazeiniany stosowane 
są przykładowo w przemyśle mięsno-garmażeryjnym (np. do 
emulgacji wędlin), ale również w przemyśle piekarniczym i w 
innych zastosowaniach. 

Białka serwatkowe dzielimy na 2 grupy: koncentraty (30 - 80 % 
białka) i izolaty białek serwatkowych (>90 % białka). 

Produkowane są przez ultrafiltrację i suszenie rozpyłowe. 
Wersja instant  zwiększa zwilżalność i rozpuszczalność także 
na zimno. 

Białka serwatkowe znalazły najszersze zastosowanie w od-
żywkach dla sportowców, żywności specjalnego zastosowa-
nia (np. tzw. żywność kliniczna) i w żywności dla dzieci.

Oprócz właściwości fizjologiczno-odżywczych proteiny 
mleczne posiadają również właściwości funkcjonalne (emul-
gacja, wiązanie wody, stabilizacja emulsji i pian). 

Białka pszenne
Około 80 % protein w pszenicy to gluten, uzyskuje się go po-
przez mechaniczne wypłukanie skrobi z mąki pszennej. Taki 
nieprzetworzony produkt to nierozpuszczalny w wodzie pro-
szek o dużej zawartości białka. Jest to tzw. gluten witalny czy-
li białko, które pod wpływem wody wykazuje bardzo dobre 
właściwości wisko-elastyczne, poprawiające objętość i formę 
wyrobów piekarniczych. 

IMPAG reprezentuje w Polsce firmę Kröner Stärke, producenta 
następujących białek pszennych:

• Vital Wheat Gluten: o wysokich parametrach tworzenia 
siatki przestrzennej ciasta, stosowany głównie w piekar-
nictwie

• Glustar: denaturowane proteiny pszeniczne o wysokiej 
zawartości białka, bez właściwości wisko-elastycznych. 
Cecha charakterystyczna to nierozpuszczalność w wodzie 
i charakterystyczny smak. Stosowane są w celu wzbogaca-
nia w białko pieczywa (np. produkty o obniżonej zawarto-
ści węglowodanów tzw. low-carb), są również dodawane 
do odżywek dla sportowców.

• Glusol: proteiny pszeniczne poddane działaniu enzymów, 
nie wykazujące właściwości wiskoelastycznych. Są roz-
puszczalne w wodzie, tworzą pianę i można je łatwo emul-
gować. Podobnie jak Glustar, używane są przede wszyst-
kim do wzbogacenia chleba i pieczywa w białka oraz w 
produktach dietetycznych i dla sportowców.

• Glutex: teksturowane, odporne na działanie wysokiej tem-
peratury proteiny pszeniczne o wysokiej zawartości białka. 
Po rehydratacji tworzą silną, ale miękką, mięsistą strukturę. 
Stosowane są w produkcji substytutów mięsa.
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Białka ryżowe
Uzyskiwane z ziarna ryżu podczas produkcji skrobi ryżowej.
Białka te można podzielić na 2 grupy:

• izolaty białek ryżu – stosowane głównie źródło wysokiej ja-
kości białka. Cechą charakterystyczną jest dobry smak i brak 
alergenów

• hydrolizaty białek ryżowych, dostępne są w różnych stop-
niach hydrolizy. Produkowane są w ściśle kontrolowanych 
procesach enzymatycznych. Stosowane są do zwiększenia 
ilości białka w żywności dla sportowców, żywności dla dzie-
ci oraz żywności klinicznej. Dodatkowo można je stosować 
w prawie wszystkich matrycach produktów spożywczych w 
celu wzbogacenia w białko. 

Hydrolizaty te można podzielić na 3 grupy: 
• wysoka hydroliza: bardzo dobra rozpuszczalność i bardzo 

wysokiej przyswajalności aminokwasów. Wysoki udział  
nisko-molekularnych peptydów. Smak gorzki

• lekka hydroliza: hipoalergiczne proteiny ryżowe o ulepszo-
nym smaku i mniejszej goryczy. Bardzo dobra rozpuszczal-
ność i wysoka przyswajalność aminokwasów.

• bardzo lekka hydroliza: Proteiny ryżowe o niewielkiej gory-
czy i dobrym smaku. Dobra przyswajalność aminokwasów. 
Najmniej gorzki smak.

Białka grochowe 
Cechą charakterystyczną jest wysoka zawartością  bardzo war-
tościowego białka. Białka te posiadają dobry profil aminokwa-
sowy i dostarczają wszystkich istotnych aminokwasów. Proteiny 
grochowe charakteryzują się wysoką zdolnością emulgacyjną, 
dobrą lepkością i dobrą rozpuszczalnością, co ma pozytywny
wpływ na stabilność i teksturę gotowych produktów np. roz-
drobnionych przetworów mięsnych. Stosowane są w szeregu 
zastosowań takich jak odżywki dla sportowców, pieczywo  
(np. bezglutenowe) czy produkty mięsne i garmażeryjne.

Będziemy wdzięczni za zapytania dotyczące naszego asorty-
mentu białek. Dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatniej 
stronie nutricare.
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Z  O S T A T N I E J  C H W I L I …
Naturalne systemy konserwacji żywności

Firma IMPAG Polska rozpoczyna w Polsce sprzedaż naturalnych systemów 
konserwujących do żywności, opartych na fermentacji surowców skrobiowych, 
składających się wyłącznie z naturalnie wytworzonych kwasów organicznych.

Preparaty te skutecznie przedłużają trwałość pieczywa i wyrobów 
garmażeryjnych w pro-zdrowotny sposób, zapobiegając rozwojowi niekor-
zystnych mikroorganizmów takich jak np. pleśnie czy bakterie i zastępując 
powszechnie stosowane, sztucznie wytwarzane chemiczne substancje 
konserwujące.

Tego typu systemy przedłużania trwałości są już dobrze znane w Europie Zachod-
niej, Ameryce Północnej i na Dalekim Wschodzie, właśnie zaczynają być stosowane w  
Polsce. 

Głównym obszarem zastosowania w piekarnictwie jest pakowane pieczywo, cias-
ta i ciasta a także wyroby typu pita i tortilla, a w żywności „wygodnej”– wyroby 
garmażeryjne takie jak np. schłodzone dania o krótkim okresie przydatności. Nie wy-
czerpuje to jednak obszaru zastosowania tych rozwiązań które można stosować w 
bardzo wielu innych wyrobach gotowych i półproduktach, np. w produkcji sosów czy 
wyrobów mleczarskich.

Zaletą tych systemów jest ich zupełne naturalne pochodzenie – czyli brak konieczności 
używania symbolu „E” na opakowaniu. Składniki te mogą być deklarowane na opako-
waniu np. jako zakwas w proszku. 

Co niezwykle ważne, rozwiązania te nie mają dużego wpływu na końcową cenę goto-
wego produktu i są bardzo łatwe w stosowaniu.

Mogą być stosowane razem z np. pakowaniem w otoczce specjalnych gazów, 
wspomagając ich działanie i działając synergistycznie.

Oferowane przez nas rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane także w 
żywności specjalistycznej np. wyrobach bezglutenowych lub organicznych.

Jeśli niniejszy temat zainteresował Państwa i jest szansa że nasze systemy mogą 
znaleźć zastosowanie w konkretnych wyrobach gotowych, chętnie służymy pomocą 
technologiczną w tej sprawie.

Na życzenie dostępne są bezpłatne próbki i dalsze informacje.


