
Żelatyna to przeszłość – 
białko roślinne to przyszłość

Lokalizacja:
Niemcy

Wyzwanie:
Znalezienie roślinnego zamiennika 
żelatyny do wytwarzania 
wegańskiego soku jabłkowego bez 
zmiany procesu produkcyjnego

Rozwiązanie:
Roślinne białko z grochu SIHA w 
połączeniu z bentonitem i zolem 
krzemionkowym

Rezultat:
Wytwarzanie bardziej klarownego, 
stabilnego wegańskiego soku 
owocowego bez konieczności 
zmiany procesu produkcyjnego ani 
podejmowania nowych inwestycji

„Eaton wspiera 
producenta soków nie 
tylko kompletnymi 
systemami 
filtracyjnymi, lecz 
także udziela wsparcia 
w optymalizacji 
procesu i znajdowaniu 
rozwiązań, stosując 
podejście holistyczne.“

Amos von Brüning, 
manager ds. sprzedaży do branż 
soków owocowych i destylatów 
Eaton

Kontekst
Tendencje związane 
z przechodzeniem na wegański 
model żywienia są już mocno 
rozwinięte, a zapotrzebowanie 
w tym zakresie jest większe niż 
kiedykolwiek; ma to szczególny 
wpływ na produkcję soków 
owocowych. Aby poszerzyć 
ofertę dostępnych produktów 
wegańskich, producenci 
napojów i sektor detaliczny 
muszą zaspokoić ogromny 
popyt na soki bez stosowania 
środków pomocniczych 
pochodzenia zwierzęcego.
Znany niemiecki producent 
soków owocowych wytwarza 
około 120 milionów litrów 
soku rocznie od wysokiej 
jakości świeżo wyciskanych 
soków bezpośrednich przez 
koncentraty soków, aż 
do przecierów z owoców 
ziarnkowych, pestkowych 
i owoców miękkich. Głównym 
obszarem działalności 
jest przetwarzanie ponad 
150 000 ton jabłek rocznie, 
z których odfiltrowywanych 
jest 30 milionów litrów soku 
jabłkowego i jego koncentratu.

Pozyskanie soku jabłkowego 
i jego koncentratu wymaga 
przeprowadzenia procesu 
składającego się z wielu 
etapów. Najpierw dokonuje 
się enzymacji miazgi 
owocowej. W ramach tego 
procesu następuje optymalne 
przygotowanie materiału do 
wyciskania soku, a lepkość 
fazy ciekłej obniża się przez 
rozkład rozpuszczalnej pektyny. 
Po wyciśnięciu sok ponownie 
poddawany jest on obróbce 
enzymatycznej; pektyna i 
skrobia ulegają wówczas 
całkowitemu rozkładowi 
w temperaturze ok. 50°C. 
Teraz sok jest optymalnie 
przygotowany do dalszego 
klarowania, nie będzie też 
dochodzić do wtórnego 
zmętnienia skrobiowego 
i arabanowego. Następnie 
odbywa się klarowanie 
i stabilizacja z wykorzystaniem 
kombinacji środków 
klarujących składającej się 
z bentonitu, żelatyny i zolu 
krzemionkowego. Zapewnia 
ono skuteczne klarowanie 
soków i koncentratów, a także 
ich stabilizację, zapobiegając 
wtórnemu zmętnieniu 
pochodzacemu z białek i tanin 
poprzez usunięcie składników 
będących przyczyną mętnienia.

Historia sukcesu klienta:
Produkcja soków owocowych dla wegan

Segment rynkowy: 
Środki spożywcze - zastosowania do napojów



Ten etap obejmuje proces 
dwustopniowej filtracji: 
najpierw przez membrany 
(ultrafiltracja), a następnie 
przez płyty filtracji wgłębnej, 
w celu usunięcia termofilnych 
kwasolubnych bakterii 
i ich zarodników, takich jak 
alicyclobacillus acidoterrestris. 
Klarowny sok albo koncentrat 
(po procesie zagęszczania) jest 
następnie magazynowany lub 
wysyłany.

Wyzwanie
Ogólnie rzecz biorąc czynniki 
klarujące pomagają usunąć 
niepożądane zmętnienie i jego 
przyczyny, czyniąc soki 
owocowe bardziej atrakcyjnymi 
dla konsumentów pod 
względem wyglądu i innych 
wrażeń zmysłowych. 
W tradycyjnych metodach 
klarowania soków producenci 
stosowali żelatynę jako czynnik 
klarujący i stabilizujący.

Żelatyna jest jednak białkiem 
zwierzęcym, co oznacza, że 
nawet zastosowanie jej 
w czysto technicznym zakresie 
nie spełnia kryteriów żywienia 
wegańskiego. Popyt ze strony 
konsumentów na soki 
wegańskie wciąż się zwiększa, 
między innymi na skutek 
rosnącej świadomości 
społeczeństwa w zakresie 
kwestii środowiska i zdrowia. 
Szybko powiększającą się 
grupę docelową stanowią 
również osoby, których wiara 
bądź przekonania religijne 
zabraniają spożywania 
wieprzowiny lub kontaktu z nią.

Producent soków owocowych 
wyszedł naprzeciw tej 
tendencji. Postanowił włączyć 
do swojej oferty wegański sok 
jabłkowy, zwracając się w tym 
celu do Eaton o pomoc 
w zastąpieniu tradycyjnej 
żelatyny produktami 
wegańskimi, takimi jak białka 
grochu i ziemniaków. 
Wyzwaniem było uzyskanie 
takiej samej klarowności 
i stabilności za pomocą białek 
roślinnych, jak w przypadku 
żelatyny, bez zmiany 
istniejącego procesu 
produkcyjnego.

Eaton wspiera producenta 
soków nie tylko kompletnymi 
systemami filtracyjnymi, lecz 
także udziela wsparcia 
w optymalizacji procesu 
i znajdowaniu rozwiązań, 
stosując podejście holistyczne 
– wyjaśnia Amos von Brüning, 
manager ds. sprzedaży do 
branż soków owocowych 
i destylatów Eaton.

Rozwiązanie
Aby uzyskać takie same 
wyniki, jak w przypadku 
żelatyny, specjaliści Eaton 
ds. zastosowań opracowali, 
w oparciu o wyniki wstępnych 
badań, standardową kombinację 
klarującą zawierającą białko 
grochu SIHA®. Dzięki 
roślinnemu pochodzeniu 
oraz dobrym właściwościom 
klarującym i stabilizującym jest 
ono odpowiednim wegańskim 
zamiennikiem żelatyny. 
Dodatkową korzyść stanowi 
brak konieczności inwestowania 
w sprzęt czy też dodatkowe 
narzędzia. Ponadto białko to nie 
zawiera alergenów ani GMO.

Aby uzyskać jak najlepsze 
rezultaty, podczas badań 
wstępnych w Eaton 
opracowano też pożądaną 
kolejność dodawania 
trzech środków klarujących: 
bentonitu, białka grochu i zolu 
krzemionkowego. Dozowanie 
i czas przereagowania 
poszczególnych składników 
również odgrywają ważną rolę 
w zachowaniu przejrzystości 
i stabilności produktu.

Stanowiące składnik wegańskiej 
kombinacji środków klarujacych 
białko grochu – wstępnie 
namoczone w wodzie – 
rozprowadza się równomiernie 
w przefiltrowanym soku za 
pomocą mieszalnika. Po 
krótkim czasie reakcji dodaje 
się bentonit – również wstępnie 
namoczony, a następnie dodaje 
się ostatni składnik kombinacji: 
zol krzemionkowy. Kolejnym 
krokiem jest rozdzielenie 
sklarowanego soku za pomocą 
układu ultrafiltracji, zaś bakterie 
i zarodniki usuwa się za pomocą 
znajdującej się w dalszej części 
instalacji płyt filtracyjnych.

Rezultat
Bez najmniejszego problemu 
udało się włączyć białko 
grochu SIHA do procesu; 
będzie ono wykorzystywane 
jako równoważny zamiennik 
żelatyny. Jedynymi zmianami, 
które musiał wprowadzić 
producent klarownego 
i stabilnego w trakcie 
przechowywania wegańskiego 
soku jabłkowego było wstępne 
namoczenie białka grochu 
i zmiana kolejności dodawania 
poszczególnych składników 
kombinacji środków klarujących.

W dalszym procesie ultrafiltracji 
i filtracji płytowej wykazano, 
że sok jabłkowy klarowany 
za pomocą białka grochu 
można filtrować z taką samą 
prędkością (w takim samym 
strumieniu przepływu) jak 
niewegański sok jabłkowy.

Stosując białka roślinne, 
producent soków znalazł nie 
tylko wegańską alternatywę 
dla klarowania i stabilizacji 
soków owocowych, lecz 
dzięki wszechstronnemu 
doradztwu i współpracy z Eaton 
opracowano rozwiązanie, 
które pozostaje bez wpływu 
na sprawdzony proces 
produkcyjny.

Białko grochu SIHA jest 
wegańskim środkiem pomocniczym 
stosowanym w przetwórstwie 
napojów. Naturalne białko grochu 
pozyskuje się z grochu; nie 
zawiera ono GMO ani alergenów. 
W kombinacji z bentonitem 
i zolem krzemionkowym zastępuje 
żelatynę, umożliwiając klarowanie 
wegańskich napojów, takich jak soki 
owocowe i wina.

Aby otrzymać więcej informacji, pro-
simy o mail na adres  
filtration@eaton.com lub o odwiedzenie 
strony www.eaton.com/filtration.
© 2019 Eaton Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki 
towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich wła-
ścicieli. Wszelkie informacje i zalecenia dotyczące wykorzystania 
produktów opisanych w niniejszym dokumencie są oparte na 
testach uważanych za wiarygodne. Jednak na użytkowniku spo-
czywa odpowiedzialność, aby określić przydatność takich produk-
tów dla własnego użytku. Ponieważ  rzeczywiste wykorzystanie 
przez innych jest poza naszą kontrolą, Eaton nie daje żadnych 
gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących skutków 
takiego wykorzystania lub wyników, które mają być otrzymane. 
Eaton nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia 
przez innych tych produktów. Żadnych z niniejszych  informacji nie 
należy traktować jako absolutnie kompletne, ponieważ mogą być 
niezbędne dodatkowe informacje, w  wyjątkowych warunkach lub 
okolicznościach, lub z powodu obowiązujących przepisów prawa 
bądź regulacji rządowych.

Ameryka Północna
44 Apple Street 
Tinton Falls, NJ 07724
Bezpł. infolinia: 800 656-3344
(Tylko w północnej Ameryce)
Tel: +1 732 212-4700

Europa/Afryka/Bliski Wschód
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Niemcy
Tel: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41 
68804 Altlußheim, Niemcy
Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Niemcy
Tel: +49 6704 204-0

Chiny
No. 3, Lane 280,
Linhong Road 
Changning District, 200335 
Shanghai, P.R. Chiny
Tel: +86 21 5200-0099

Singapur
100G Pasir Panjang Road #07-08 
Singapore 118523
Tel: +65 6825-1668

Brazylia
Av. Ermano Marchetti, 1435 -  
Água Branca, São Paulo - SP, 
05038-001, Brazylia 
Tel: +55 11 3616-8461

PL
06-2019


