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WSTĘP

Miód gryczany, oznaczony symbolem NG w Polskiej Normie o mio-
dzie pszczelim, nazywany jest również miodem kresowym, wschodnim
lub małopolskim. Wymagania jakościowe organoleptyczne dla tego mio-
du według PN-62/A-77626 są następujące: konsystencja po skrysta-
lizowaniu gruboziarnista, barwa przed skrystalizowaniem ciemnoherba-
ciana, a po skrystalizowaniu brązowa, zapach bardzo silny, podobny do
zapachu melasy, smak słodki, ostry, drapiący. Wymagania jakościowe
fizyko-chemiczne nie wyodrębniają miodu gryczanego z ogólnej gru-
py miodów nektarowych. Miód gryczany, charakteryzujący się specy-
ficznymi cechami, z których na pierwszy plan wybija się bardzo silny
zapach gryki i ostry drapiący smak, ma wśród znawców i amatorów
swoich zwolenników. Jednak, jak podaje M a j e w s ki (1959), w tych
częściach Polski, gdzie zupełnie nie wysiewa się gryki, a więc głównie
w wojewćdztwach zachodnich, miody gryczane dotychczas nie mają
uznania i są zaliczane do miodów pośledniego gatunku. Na tę niską
ocenę wpływa prawdopodobnie ciemna ich barwa, podobna do koloru
kawy lub silnego naparu herbaty oraz szybka, samorzutna krystaliza-
cja z podziałem na dwie warstwy, dolną skrystalizowaną i górną ciekłą.
Zjawisko to jest niepożądane zarówno w obrocie towarowym jak i w cza-
sie przechowywania. Zawartość wody w niektórych miodach grycza-
nych, odwirowanych nawet z całkowicie zasklepionych plastrów, może
dochodzić do 22% (M a j e w s k i 1959). Często spotyka się w obrocie
handlowym miody gryczane o jeszcze wyższej zawartości wody. Zwią-
zane jest to prawdopodobnie z nieumiejętną gospodarką pasieczną,
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a w szczególności ze stosowaniem beznadstawkowych uli. W piśmien-
nictwie fachowym spotyka się nieliczne dane o składzie chemicznym
i własnościach biochemicznych miodów gryczanych. Najczęściej są to
liczby odnoszące się ogólnie do miodów nektarowych, które obejmują
również miód gryczany. W celu szczegółowego porównania otrzyma-
nych przez nas wyników z wynikami oznaczeń miodów gryczanych.
otrzymanymi przez innych naukowców, zestawiliśmy tabelę zbiorczą.
Celem tej pracy było scharakteryzowanie cech bio-fizyko-chemicznych
polskich miodów gryczanych, które stanowią często spotykaną odmianę
miodów krajowych.

MATERIAŁ I METODY BADANIA

Materiałem badanym były miody gryczane z lat zbioru 1960-1964,
których pochodzenie podaje tabela 2. Wszystkie miody były skrystali-
zowane, przy czym część ich wykazywała wyraźny podział na dwie
warstwy. Do poszczególnych oznaczeń pobierano, po starannym wyrnie-
szaniu zawartości opakowania, zawsze średnią próbkę (około 0,5 kg).
Barwę miodu oznaczono według klucza barw M a e r z i P a u l'a (1950),
po uprzednim upłynnieniu próbki. W tabeli 2 podano opis barwy mio-
du wymieniając w kolejności numer tablicy berw i pozycję literowo-
-cyfrową. Wytypowane do badania miody posiadały charakterystyczny
mocny zapach oraz ostry, drapiący smak. Według PN-62/A-77623
oznaczono: zawartość wody, zawartość cukrów, kwasowość ogólną,
liczbę diastazową. Równolegle przeprowadzono inwersję enzymatyczną
preparatem inwertazowym produkcji holenderskiej (Mellobonit N. V.
Chemische Fabriek "Naarden"). Aldozy, obliczone jako glikoza, ozna-
czono jodometrycznie metodą A u e r b a c h-B o d l a n d e r'a (1924).
Przez odjęcie zawartości glikozy od ogólnej ilości cukrów redukujących,
oznaczonych przed inwersją, otrzymano zawartość fruktozy (K r a u z e
1948). Do obliczenia liczby Auerbach-Bodlander'a (1924)

fruktoza
(L = . 100) służyły wyniki poprzednich oznaczeń. Przy ilościo-

glikoza
wym oznaczaniu popiołu oraz jego alkaliczności postępowano zgodnie
ze sposobem, zalecanym przez R a u s c h e r'a (1956) i G r o s s f e l d'a
(1927). Liczbę alkaliczności, podaną w mI n-kwasu/I g popiołu, oznaczo-
no wobec oranżu metylowego. Substancje azotowe oznaczono metodą
Kjeldahl'a, wprowadzając destylację amoniaku w aparacie Parnas'a-
-Wagner'a (K r a u z e i inni 1962). Do przeliczenia azotu ogólnego na
białko stosowano współczynnik 6,25. Zgodnie z zaleceniem Szwajcar-
skiego Kodeksu Żywnościowego (1937) określono [wytrącony strąt biał-

93



kowy], ilościowo metodą L u n d a (1910). Własności redukujące mio-
dów oznaczono metodą T i 11m a n s'a i H o 11a t z'a (1929), tak zwaną
próbą chloraminową oraz bezpośrednio jcdometrycznie. W tym celu
namiar roboczy 20% roztworu miodu w 3% kwasie szczawiowym za-
dano O,Ol-n roztworem jodu i po upływie 5 minut odmiareczkowano
jego nadmiar O,Ol-n roztworem tiosiarczanu wobec kleiku skrobiowego.
Zdolność ogólno-redukującą podano w ml O,Ol-n roztworu jodu/100 g
miodu. Badanie nad aktywnością inwertazową przeprowadzono metodą
zmodyfikowaną przez R y c h l ik a i F e d o r o w s k ą (1960) pola-
rymetrycznie, wyrażając aktywność inwertazową w gramach sacharo-
zy zinwertowanej w ciągu 3 godzin przez enzym zawarty w 100 g

bezwodnego miodu w ściśle określonych, umownych warunkach ozna-
czenia. Zawartość witaminy C oznaczono metodą T i 11 m a n s'a (1930),
stosując redukcję kwasu dehydro-askorbinowego według metody P i j a-
n o w s k i e g o (1954). Wyniki zebrano w tabeli 3, ograniczając się do
podania jedynie wartości najniższych, najwyższych i średnich. Poza
tym ze względu na zmienną zawartość wody w badanych miodach
wyniki przedstawiono w stosunku do suchej masy miodu.

OMOWIENIE WYNIK6W

Badane miody gryczane posiadały typowe dla tej odmiany cechy
fizyko-chemiczne, które wyrózniają je łatwo spośród innych miodów.
Zawartość wody była bardzo zróżnicowana od 16 do 25,8%, a jej śred-
nie wartości w latach 1960-1964, z wyjątkiem 1961 roku, przekraczały
dopuszczalny przez Polską Normę wskaźnik. Podobnie wysoką zawartość
wody stwierdził Gubin w gryczanych miodach radzieckich. W zawartości
cukrów redukujących zaznaczyło się również podobieństwo w polskich
i radzieckich miodach gryczanych i wartości te są wyższe od ilości po-
danej przez Svobodę dla czechosłowackich miodów gryczanych. Procen-
towa zawartość sacharozy w nielicznych tylko miodach dochodziła do 5,
natomiast w większości próbek (lata 1960-1961) nie stwierdzono jej
w ogóle, podobnie jak w analizowanym przez Gubina miodach radziec-
kich.

Średnia jej zawartość obliczona dla miodów z 1963 roku wynosiła
około 0,3% a z 1964 roku 1,48%.Miody amerykańskie wykazują w prze-
liczeniu na suchą masę 0,37%, a czechosłowackie 1,13% sacharozy.
W składzie cukrowym większość polskich miodów gryczanych występuje
przewaga glikozy nad fruktozą, która powoduje obniżenie liczby Auer-
bach'e-Bodlandera (LAB) do 78-87. Najwyższa z uzyskanych wartości
dla LAB osiągnęła 105, wahając się przeważnie w granicach 91-96. Na-
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Tabela l

Tabela zbiorcza wyników badania miodów gryczynach według różnych autorów

I I. I I Cukry I Sklad-I Skład- Sub- I 1.-
I

' niki I niki stancje , i L~czba

I
Autor Pochodzenie I Odmiana Woda I I I ' /.mine- 'I azoto- niccu- K !I H I diasta-

Lp. .. I Pruk- Sacha- I Dek- . wa- p zowa(źródło) I miodu miodu łnwert Glikoza ralne we krowe .. ,

I roza . roza stryny. sowosc;
I : , I I l!

i i I I w procentach wagowych ... _~ _---'-_ ..._- ._--_ .._--_.--_. __ .._------_.

PN-62/A-77626 polskie nektarowy do 21 powy- powy-
żej 70 - - do 5,0 - - - - do4 - żej 8

2 Beythien (1961) - nektarowy średnio 70-80 0,1- średnio 0,1 3,3
do 5,0 - 0,350,30 - 0,2 4,9

3 Schormuller (1961) - nektarowy do 22 70-80 - - do 5,0 - 0,1-0,35- okolo 3
4 Majewski (1959) polskie gryczany do 22
5 Svoboda czechosło-

(za Majewskim) wackie gryczany 16,69 71,90 31,8 40,1 0,94 3,21 0,31 0,34
(, Gubin

(za Majewskim) radzieckie gryczany 22,12 75,04 - ° 1,45 0,04 1,26 - - 4,19
7 Bartels

(Domer ii. 1938). amerykańskie gryczany 18,54 - 36,75 40,29 0,03 1,22 0,07- - - - - 17,9
późny 0,16 38,5

H Barteis gryczany
(Bomer ii. 193!!) amerykańskie dziki 17,94 - 35,39 41.36 0,30 1,13 0,10 - - - - 29,4

i;C
C11



tomiast w miodach gryczanych czechosłowackich i amerykańskich za-
znacza się przewaga fruktozy nad glikozą. Zawartość składników mine-
ralnych (popiołu) była różna i wynosiła od około 100 do 500 mg%. Obli-
czone średnie w latach 1960-1964 wykazują rozpiętość od 167 do
360 mg% i mieszczą się one w granicach podanych dla miodów radziec-
kich i czechosłowackich. Średnio liczby alkaliczności popiołu w latach
1960-1964 (6,81-14,08) są zbliżone do wartości charakterystycznych
dla większości produktów roślinnyc.h a w szczególności soków owoco-
wych. Zawartość substancji białkowych wahała się w granicach 0,6-
2,0% i wynosiła średnio ponad 1,0%. W suchej masie miodów czecho-
słowackich stwierdzono 0,41% substancji białkowych a w miodach ra-
dzieckich 1,62%.

Tąbela 2
Pochodzenie, lata zbioru i barwa miodów*)

Pochodzenie miodu Liczba próbek Lata zbioru Barwa*)

Biłgoraj 12/J-10
12/K-10
12/L-8
13/E-li.
1S/A-12
1S/H-11 .

.._------- -----------------'---

6 1961
1963
1964

Bolesławiec 1963 11/L-S

Chełm 1S/A-111964

Janów Lubelski z 1960
1964

13/D-12
1S/C-IO

Jarosław 14/J-9
---------------------- ----

1964

Kraśnik 4 !')60
1961
1964

13/A-12
IS/C-l1
1S/H-11

Leżajsk 3 1963 12/G-12
12/K-8
13/1-12

Lubartów 6 1960
1961
1963
1964

12fK-<;

12fK-1O
13/]-11
14fB-l1

l'+/B-12



c. d. Tabela 2

Pochodzenie miodu Liczba próbek Lata zbioru Barwa

Lublin 1960 15/H-ll

Lubań Śląski 2 1963 12/L-9
12/L-12

Nowy S'lCZ 1 1963 12/K-12

Nysa 1963 12/F-12

'Ostrowiec 1 1963 12/L-12

Parczew 3 1960 12/L-9
1961 12/K-12
1963 13/A-12

Puławy 1960 14/B-ll

Radom 2 1963 11/G-12
ll/K-12

Radymno 1963 12/G-12

Rydzyń Podlaski 2 1960 12/K-8
1963 13/C-12

Rzeszów 1963 12/L-9

Strzegoń 1 1963 11/G-12

Tomaszów Lubelski 3 1960 13/B-11
1964 14/H-11

Włodawa 4 1960 11/L-5
1961 12/K-12
1963 13/C-ll
1964 14/Y-7

Zwoleń 7 1963 11/K-12
12/E-12
12/H-12
12/J-12
12/K-9
12/K-11
12/K-12

*) Według: Maerz A., Paul M. Rea ,(1950)
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Substancje koloidowe oznaczone metodą Lunda dawały w nielicz-
nych wypadkach strąt o objętości poniżej 2,0 ml; w większości próbek
stwierdzono wyższe objętości, sięgające nawet 7,7 rnl. Średnie dla tego
oznaczenia mieściły się w granicach 3,4-4,6 ml. Kwasowość ogólna wy-
rażona w stopniach kwasowości wynosiła średnio 4,68-6,17, przy czym
notowano wahania od 3,06 do 6,77. W 1961 roku średnia kwasowość
aktywna (pH) wynosiła 4,19, podobnie jak w miodach radzieckich. W po-
zostałych latach uzyskano wyniki cyfrowo nieco niższe (3,62-3,90). Ba-
dane miody wykazywały różny potencjał oksydo-redukcyjny. Liczba
chloraminowa wahała się od 7,24 do 13,46 (średnie: 9,22-11,35) a zu-
życie O,Ol-n jodu przez 100 g miodu suchej masy wyniosło od 22,0 do
80,1 mI (średnie: 42,5-53,1).

Znaczną rozpiętość wyników stwierdzono również w aktywności en-
zymów: liczby diastazowej (8,3-66,8) i aktywności inwertazowej (11,7-
146,0). Średnie wartości dla liczby diastazowej wyniosły 31,8-55,2 a dla
aktywności inwertazowej 38,2-92,1. Obecność witaminy C w badanych
miodach gryczanych dochodziła do 12 mg%, przy wahaniach od 2,9 do
11,9 mg%. Wszystkie miody dały ujemny odczyn Fiehe'go na HMF.

Tabela 3

Tabela zbiorcza wyników analizy polskich miodów gryczanych z lat zbioru 1960-1964 przeliczonych
na suchą masę produktu

Oznaczenie

I
Wyniki średnie

I
Wartości krańcowe

1960 I 1961 t 1963 I 1964 w latach 1960-1964

Woda w % wag. 21,86 20,42 22,10 22,14 16,00-25,80
Cukry redukujące obliczone jako cukier inwert.

w%wag. 93,58 87,22 95,00 93,77 86,40-99,20
Sacharoza w % wag. O O 0,29 1,48 O - 4,74
Aldozy obliczone jako glikoza w % wag. 47,63 45,38 49,50 48,02 42,44-53,40

Ketozy jako fruktoza w % wag. 45,94 41,84 45,40 45,68 39,32-49,06
Liczba Auerbacha-Bodlandcra 96 92 91 95 78 -105
Składniki mineralne w mg% wag. 235 360 167 219 99 -500
Liczba alkaliczności 7,21 6,81 10,29 14,08 4,88-16,90
Związki azotowe w % wag. (N x 6,25) 1,67 1,13 1,09 1,05 0,58- 1,96
Substancje koloidowe met. Lunda 4;27 3,40 3,69 4,58 1,82- 7,69
Kwasowość ogólna w stopniach 6,17 5,14 4,68 5,25 3,06- 6,77
pH miodu (10 g/l00 mi) 3,62 4,19 3,90 3,79 3,60- 4,40

Liczba chloramin owa 10,33 9,22 11,35 10,76 7,24-13,46
Zdolność ogólno-redukująca w mi O,Q1-n

jodu/l00 g 42,46 53,10 47,46 45,80 22,00-80,12

Liczba diastazowa 31,8 41,2 46,5 55,2 8,3 -66,8

Aktywność inwertazowa 78,0 38,2 84,7 921 11,7 -146,0

Witamina C w mg % 8,24 8,06 4,19 6,79 2,89-11,90

Odczyn Fiehe na HMF ujemny
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Przeprowadzone badania polskich miodów gryczanych pochodzących
z 4 lat zbiorów pozwoliły scharakteryzować je zarówno pod względem
fizyko- jak i bio-chemicznym. Wyróżniają się one spośród miodów nek-
tarowych ciemną barwą, ostrym smakiem, charakterystycznym zapa-
chem, wyższą zawartością wody, stosunkowo wysoką liczbą kwasowości
ogólnej i zawartością witaminy C oraz wysoką liczbą diastazową.
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IIO.JlbCKJfE rPE~HmHbrE ME,lIA

Pe310Me

ABTOPbI .ll;alOT c:pH3HKOXHMH'IecKylO H 6HOJIOrH'łeCKYIO xapaxrepacraxy nOJIb-
CKHX rpexanrasrx MeAOB cóopa 1962-1964 r.

ABTOpbJ npoaenx HX opraaonerrra-recxyro Ol.\eHKY, onpeAeJIjfJI~ COAep:IKaHHe BO-
,JJ.bI, MOHocaxapH.ll;OB, caxapoasr, 6eJIKOBblX H KOJIJIOHAaJIbHbIX BelI.leCTB, BelI.leCTB
M~IHepaJIbHbIX H lI.leJIO'IHOCTb nOCJIe,lUU1X a TaKlKe c:paKTH'IeCKyIO H nOTeHQHaJIb-
HylO KHCJIOTHOCTbMeAeB H HX 06lI.lepe~OHHYIO cnocoeaocrs, BMeCTe c onpe-
AeJleHHeM xaopoassaaosoro 'IHCJIa. BHOXHMH'IeCKHMH M~TO,JJ.aMhaSTOpI>l onpeae-
JIHJlH HHBepTłłYIO H AHaCTaTJ1'1ecKylO aKTJ1BHOCTb3'IHX MC,t\OBH conepacaaxe B HHX
BHT8MHHa C. I'pexnnnrsre Me.ąa OTJIH'IaIOTCSI TeMHbIM QBeTOM, OCTpblM BKyCO!4,
HeCKOJlbKO yBeJIH'IeHHbIM cO,JJ.epmaHHeM BOAbI, KOJIJ1'1eCTBEHHbIMnpeDOCXO,JJ.CTBOM
rJIIOK03bI Ha.II;<PPYKT030H H no cpaBHeHHIO c HHbIMH HeKTapHbIMH Me,t\aMH, ,JJ.OBOJIb-
HO BbICOKHM'IHCJIUM 06lI.let1 KHCJIOTHOCTJ1H cO,t\epmaHHeM BHTaMillia C Jol BbICOKHM
.ll;J1~CTaTH'IeCKHM'IHCJIOM.

ITpoBeAeHHbIe HCCJIeAOBaHHF.nOJIbCKHX rpe'lHWHbIX MC,JJ.OBn03BaJIHIO'I roaopnra
o ,JJ.aJIbWOMcxoacrae c rpe'l~UllHbIMH Me,t\aMH "3 CCCP Ił 3Ha'l"TeJIbHOM OTJlWłHH
OT TaKHxme MeAoB J13 CllIA J1 ~eXOCJIOBaKHH.

POLISH BUCKWHEAT HONEY

M,iec'zysław Rychliik a n d Zofia Fedorowska

Summary

Authors characterized Polish buckwheat honeys colleoted from the YPclTS
1960-1,964 as fas as phylS!ioochemkaa and biochemical IProperties are concerned.
The fo.llownng ,physliooohemi<laJ. propertdes were >i.nves;f;igated:

l. organoleptic evaluatdon
2. water eontent
3. monosaccharidies and sucrose
4. proteins
5. colloids
6. minerals
7. actual and potencial acidity
8. generał reduction propertfes with the number of chloroamine
The following biochemical properties were investigated:

1. activity of +nwertase and diastase
2. Vlitamill1 C eontent

Difference ibebween buekwheat <and other nectac honeys J.aY6 .in d~'>:lker coJ.0I1r
of the firm one, stJronger taste. characteristic sroma; hdgher water oontent, higher
eoncentratdon of gluoose tIhan fuouetnse, lI'e1atively high general aeed number. hig,
her Vlitamin C ,eon,t.ent and higher dia;static aclivity., On the !brasis ol these ~nve-
sUgatiOIllS it can be stated that POillish bucklWheat łroneys are ()f nnila.r 'Pl'Opeil1des
what Rus&o!IlIl buclcwheat honeys, but qwite different in oompaeison cwtith Niortb
Ame>rkan and Ozehosłovaklen buckwhealt honeys,
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