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Światowe prognozy pokazują, że białko roślinne będzie 
podstawowym makroskładnikiem, limitującym światowe bez-
pieczeństwo żywnościowe. Produkty spożywcze otrzymywane 
z roślin zbożowych i strączkowych stanowią podstawowe źró-
dło niezbędnych składników odżywczych dla prawie 75% 
ludności całego świata. Charakterystyczną cechą nasion roślin 
strączkowych jest wysoka zawartość białka, wynosząca  od 20 
do 45%. Oprócz związków odżywczych zawierają one również 
pewne ilości metabolitów wtórnych. Dlatego w Europie wzra-
sta produkcja koncentratów i izolatów białka roślin strączko-
wych, które stosuje się jako dodatki podnoszące wartość 
odżywczą lub korygujące właściwości funkcjonalne wielu 
produktów spożywczych.

Słowa kluczowe: wartość odżywcza białka, białko ro-
ślin strączkowych.

Global tendencies suggest vegetable proteins will become 
one of the basic macronutrients meeting the global food secu-
rity requirements. Foods derived from cereals and legumes 
constitute a primary source of essential nutrients for almost 
75% of the world`s population. The high protein content, 
between 20–50%, is a distinctive feature of legume seeds. 
However, they also contain some amount of secondary meta-
bolites. Therefore, in Europe, the production of legume prote-
in concentrates and isolates is in constant growth. They are used 
as additives increasing  nutritional value and/or improving 
functional properties of many foods.

Keywords: nutritional value of proteins, legume pro-
teins.
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Streszczenie / Abstract

Wstęp

Rośliny strączkowe należą do rodziny 
motylkowych Fabaceae (Papilionaceae) 
i są wartościowym pożywieniem dla 
ludzi, jak również paszą dla zwierząt. 
Częścią jadalną warzyw strączkowych są 
owoce, tak zwane strąki, które zależnie 
od gatunku, odmiany i stadium dojrzało-
ści w czasie zbioru, mogą być spożywane 

w całości lub częściowo. Suche nasiona 
roślin strączkowych w stanie nieprze-
tworzonym mogą być przechowywane 
nawet przez kilka lat w odpowiednich 
warunkach przewiewu, w chłodnym 
i suchym pomieszczeniu [15]. 

Rośliny strączkowe są najważniej-
szym, po zbożach, roślinnym źródłem 
białka w diecie człowieka. Wśród 49 
gatunków roślin strączkowych (z 5 rodza-

jów botanicznych), które są uprawiane 
na świecie, największe znaczenie gospo-
darcze ma soja, różne gatunki fasoli oraz 
groch, łubin, bób, bobik, a także orzech 
ziemny, soczewica i ciecierzyca [17].  
Nasiona roślin strączkowych stanowią 
bogate źródło białka (Tab.1), witamin 
z grupy B, składników mineralnych oraz 
skrobi i błonnika. Białko roślin strączko-
wych charakteryzuje się wysoką wartością 
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odżywczą, zbliżoną do pełnowartościo-
wego białka mięsa, uboższe jest jednak 
w tryptofan i aminokwasy siarkowe. 
Spośród witamin najwięcej jest tiaminy, 
ryboflawiny i niacyny, a wśród skład-
ników mineralnych – fosforu, wapnia, 
magnezu, żelaza i cynku [19].

Substancje nieodżywcze

Charakterystyczną cechą nasion ro-
ślin strączkowych jest także obecność 
związków nieodżywczych (inhibitory 
proteaz, kwas fitynowy, polifenole, sa-
poniny, tioglikozydy, trójglicerydy czy 
oligosacharydy typu rafinozy), wykazu-
jących jednocześnie wysoką aktywność 
biologiczną [5]. Wymienione składniki 
nieodżywcze z jednej strony wykazują 
szereg właściwości prozdrowotnych (np. 
związki o właściwościach przeciwutlenia-
jących czy oligosacharydy), a z drugiej 
mogą utrudniać wykorzystanie substancji 
odżywczych zawartych w pożywieniu 
i w konsekwencji niekorzystnie wpływać 
na zdrowie (np. wykazują działanie wo-
lotwórcze czy wzdęciogenne) [13]. Ich 
szkodliwe działanie można ograniczyć 
poprzez zastosowanie odpowiednich 
zabiegów technologicznych, takich 
jak moczenie, gotowanie czy procesy 
fermentacyjne [5, 6]. Zawartość tych 
substancji w poszczególnych gatunkach 
roślin strączkowych jest bardzo zróżni-
cowana, np. groch zwyczajny zawiera 
tylko nieznaczne ilości saponin (ok. 1,1 
g/kg), z kolei fasola zawiera ich od 4,5 
do 25 g/kg. Od wielu już lat dokonuje 
się istotne przewartościowanie oceny 

roli fizjologicznej wielu spośród tych 
związków. Niektóre z nich charaktery-
zują się korzystnym oddziaływaniem 
na organizm człowieka, np. związki 
o właściwościach przeciwutleniających 
[17]. Najliczniej reprezentowaną grupą 
substancji o tych cechach są polifeno-
le, które w przypadku roślin strączko-
wych występują zwłaszcza w okrywie 
nasiennej [19, 25]. W nasionach roślin 
strączkowych dominującymi polifeno-
lami są taniny (garbniki), w tym taniny 
skondensowane (proantocyjanidyny), 
jako polimery flawonoidów. Związki 
te wykazują szeroki zakres właściwości, 
m.in. antyoksydacyjnych, przeciwza-
palnych i immunomodulacyjnych. Ba-
dania epidemiologiczne potwierdzają 
odwrotną korelację między spożyciem 
flawonoidów, a występowaniem cho-
rób cywilizacyjnych czy powstawaniem 
nowotworów. Sp ożywanie produktów 
bogatych we flawonoidy zmniejsza ry-
zyko wystąpienia choroby wieńcowej. 
Zatem flawonoidy wydają się ważnym 
czynnikiem prozdrowotnym [25, 19]. 
Jednak nadmierna obecność garbni-
ków zawartych w diecie może utrud-
niać wchłanianie niektórych składników 
pokarmowych, w tym wapnia i żelaza.

Nie zmienia to faktu, że ciągle 
poszukuje się sposobów szerszego wy-
korzystania w żywieniu białek roślin 
strączkowych bez wprowadzania do 
organizmu większej ilości substancji 
antyodżywczych. Najlepszą drogą do 
tego celu jest produkcja roślinnych izo-
latów i koncentratów białkowych, które 
można traktować jako preparaty całko-

wicie wolne lub w znacznym stopniu 
pozbawione substancji niekorzystnych 
dla zdrowia. O zastosowaniu preparatów 
białkowych jako dodatków do żywno-
ści, obok wartości odżywczej i jakości 
mikrobiologicznej, decydują również 
właściwości funkcjonalne [8, 30].

Uprawa i spożycie roślin  
strączkowych

Uprawa roślin strączkowych ze 
względu na swoje właściwości, stanowi 
element zrównoważonego rolnictwa, 
wymaga znacznie mniejszych ilości wody 
w porównaniu do uprawy zbóż czy in-
nych źródeł białka. Poprzez zdolność 
wiązania azotu atmosferycznego rośliny 
strączkowe nie wymagają dodatkowego 
nawożenia, a po zbiorze pozostawia-
ją glebę bogatą w azot, określany jako 
najważniejszy pierwiastek plonotwórczy 
[11, 32, 37]. Azot jest głównym składni-
kiem białka i niezbędnym składnikiem 
odżywczym dla roślin. Włączenie roślin 
strączkowych do płodozmianu zazwyczaj 
skutkuje niższym zapotrzebowaniem na 
mineralne i organiczne nawozy azotowe, 
które odpowiadają za ok. 25% całkowi-
tej, bezpośredniej emisji gazów cieplar-
nianych przez rolnictwo w UE [29]. 

Bezpieczeństwo żywnościowe w za-
kresie białka roślinnego jest celem nad-
rzędnym polityki gospodarczej każdego 
kraju, stąd też wymaga zapewnienia 
zróżnicowanych i pewnych źródeł jego 
pozyskiwania. Wspólna Polityka Rolna 
UE, jak również działania naszego rządu 
są skoncentrowane na zwiększaniu po-
wierzchni upraw roślin strączkowych, 
m.in. poprzez bezpośrednie wsparcie 
finansowe rolników (Ryc. 1).

W latach 2016-2017 wykorzystanie 
surowego białka roślinnego w krajach 
Unii Europejskiej wyniosło około 27 mln 
ton (Ryc. 2). Produkcja nasion roślin 
strączkowych od 2013 r. w UE wzrosła 
trzykrotnie, osiągając w 2018 r. wartość 
6 mln ton (2,6 mln ha). Głównymi ro-

Tab. 1. Zawartość białka ogółem w wybranych nasionach roślin strączkowych [17]
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ślinami strączkowymi uprawianymi na 
nasiona są groch i bób, natomiast socze-
wica i ciecierzyca są uprawiane tylko na 
ograniczonych obszarach [4, 35]. 

Unia Europejska importuje około 
1 mln ton nasion roślin strączkowych  
z przeznaczeniem na żywność, zwłaszcza 
soczewicę i ciecierzycę. W 2017 roku 
zużyto w UE prawie 3 mln ton grochu, 
bobu, soczewicy, ciecierzycy i innych na-
sion roślin strączkowych oraz nasion soi.

Według danych FAO [10] spożycie 
nasion roślin strączkowych w Polsce, 
w 2013 roku, wynosiło 1,84 kg/os./rok 
(Ryc. 3). Spośród krajów europejskich 
najwyższy poziom ich konsumpcji był 
i jest we Włoszech (5,6 kg/os./rok), a na 
świecie w Brazylii (16,5 kg/os./rok) oraz 
Indiach (14,4 kg/os./rok). Średnie roczne 
spożycie roślin strączkowych na świecie 
oszacowano na poziomie 7,21, a w Unii 
Europejskiej 2,77 kg/osobę. Tendencję 
wzrostową wykazano jedynie w przypad-
ku Czech i Szwecji [34, 37]. 

Wartość odżywcza białek roślinnych

W ostatnich latach coraz większą 
popularność zyskują diety roślinne, 
promowane jako zdrowy wzorzec ży-
wieniowy, zapobiegający wielu chronicz-
nym chorobom niezakaźnym. Całkowite 
wykluczenie z diety białek pochodzenia 
zwierzęcego może budzić obawy o nie-
dobory aminokwasów egzogennych [7]. 
Istotą właściwego sposobu żywienia jest 
dostarczenie organizmowi wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych 
w odpowiednich ilościach i proporcjach. 
W szczególności dotyczy to białek o od-
powiednim składzie aminokwasowym, 
tłuszczu z przewagą niezbędnych niena-
syconych kwasów oraz węglowodanów, 
witamin i składników mineralnych. Źró-
dłem tych składników są odpowiednio 
dobrane, różne produkty spożywcze, 
których odpowiedni udział w racjach 
pokarmowych decyduje o wartości od-
żywczej żywności [33]. 

Ryc. 1. Odsetek powierzchni państw członkowskich UE przeznaczony pod uprawę roślin wysokobiałkowych 
w 2017 r. [9]

Ryc. 2. Wykorzystanie białek w UE, w latach 2016-2017 r., (mln ton białka surowego) [35]
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Białka występujące w żywności mają 
różny skład aminokwasowy, dlatego 
w różnym stopniu zaspokajają potrze-
by organizmu związane z syntezą białka 
ustrojowego. Wartość odżywcza białka 
zależy przede wszystkim od ilości i wza-
jemnych proporcji aminokwasów egzo-
gennych, zawartych w danym białku oraz 
od jego strawności. Biorąc pod uwagę 

strawność stwierdzono, że białka roślinne, 
w odróżnieniu od białek zwierzęcych, są 
gorzej wykorzystywane przez organizm 
człowieka, co spowodowane jest  obec-
nością w produktach roślinnych błonnika 
pokarmowego i substancji hamujących 
działanie enzymów trawiennych [13]. 

Zaleca się, aby spożycie białka po-
chodzenia roślinnego przez osoby doro-
słe stanowiło dwie trzecie ogólnej ilości 
białka racji pokarmowej, a w przypadku 
dzieci i młodzieży nie mniej niż połowę. 
Dlatego jedną z zasad racjonalnego ży-
wienia jest ograniczenie spożycia mięsa 
i zastąpienie go suchymi nasionami roślin 
strączkowych oraz rybami. Według Turlej-
skiej i in. [40] dzienne spożycie suchych 
nasion roślin strączkowych, w zależności 
od wieku i płci, powinno wynosić od 5 
do 15 g.

Białko, w skład którego wcho-
dzą wszystkie niezbędne aminokwasy, 
w optymalnych dla danego organizmu 

proporcjach, może być całkowicie  
(w 100%) wykorzystane na cele budulco-
we. Jest to tzw. białko pełnowartościowe 
lub wysokowartościowe [16]. Znając 
rodzaj i zawartość aminokwasów ograni-
czających w poszczególnych produktach, 
można skutecznie optymalizować ich 
udział w racjach pokarmowych [12]. Biał-
ka poszczególnych gatunków roślinnych, 

w tym strączkowych, znacznie różnią 
się od siebie pod względem składu ami-
nokwasowego (Tab. 2). Sposobem na 
podwyższenie wartości biologicznej białek 
roślin strączkowych jest stosowanie w ży-
wieniu diety mieszanej, strączkowo-zbo-
żowej (zwłaszcza z pszenicą), gdyż białka 
tych gatunków mają komplementarny 
skład aminokwasowy. Warto podkreślić, 
że poprzez połączenie kilku produktów 
roślinnych w jednym posiłku, np. roślin 
strączkowych, zbóż, orzechów, nasion,  
można racjonalnie dobrać substraty do 
syntezy ustrojowej białka [17].

Wybrane właściwości prozdrowotne 
roślin strączkowych 

Rośliny strączkowe, dzięki właści-
wościom odżywczym, prozdrowotnym 
i użytkowym, mają szerokie zastosowanie 
w produkcji żywności funkcjonalnej. 
Ich nasiona zawierają, m.in. fosforany 

inozytolu (heksafosforan, kwas fitynowy, 
fitynę), które stanowią tzw. synergen-
ty wzmacniające skuteczność działania 
antyoksydantów. Fityniany mogą także 
w organizmie tworzyć kompleksy fityna-
białko, ingerować w gospodarkę związka-
mi mineralnymi, m.in. wapnia, magnezu, 
cynku i żelaza [31]. Żywność zawierają-
ca dużo fitynianów jest zwykle bogata 
w mangan, co niejako rekompensuje ich 
ujemne działanie. Inne korzyści wynika-
jące z pobierania z dietą fitynianów, to 
stymulowanie aktywności przeciwnowo-
tworowej, przeciwcukrzycowej i przeciw-
miażdżycowej, natomiast w przypadku 
inozytolu, obniżanie poziomu tłuszczu 
w wątrobie i wzmacnianie perystaltyki 
jelit [21, 38]. 

Białka nasion roślin strączkowych 
wykazują m.in. działanie hipolipemicz-
ne. Meta-analiza wyników 38 badań 
klinicznych [1], w których pacjentom 
z zaburzeniami lipidowymi zalecono 
zastąpienie białka zwierzęcego, białkiem 
sojowym, wykazała istotne obniżenie 
stężenia cholesterolu całkowitego, cho-
lesterolu lipoprotein o niskiej gęstości 
(LDL), triglicerydów oraz wzrost stę-
żenia lipoprotein o wysokiej gęstości 
(HDL). Hipolipemiczne działanie 
białka soi okazało się być wprost pro-
porcjonalne do wyjściowego stężenia 
cholesterolu we krwi badanych osób. 
Zmiany w stężeniu badanych frakcji 
lipidowych krwi były niezależne od 
spożycia tłuszczu i cholesterolu. Dalsza 
analiza wyników badań klinicznych [2, 
26, 28], w których osobom z zaburze-
niami gospodarki lipidowej podawano 
w diecie białko innych niż soja roślin 
strączkowych (grochu, fasoli, słodkich 
odmian łubinu) wykazała, że zastąpienie 
białka zwierzęcego, białkiem roślinnym 
powoduje również istotne obniżenie 
cholesterolu całkowitego o 7,2%, LDL 
o 6,2%, triglicerydów o 16,6% oraz 
nieistotny wzrost frakcji HDL o 2,6%. 
Ten hipolipemiczny efekt był szczególnie 
widoczny u osób z początkowym stęże-

Tab. 2. Aminokwasy egzo- i endogenne białka wybranych roślin (mg/g białka) [4, 39]
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niem cholesterolu całkowitego we krwi 
powyżej 240 mg/dl. Specyfi czne, w tym 
względzie, działanie białka nasion roślin 
strączkowych związane jest z uwalnia-
niem, w procesie trawienia, niskoczą-
steczkowych peptydów, które wpływają 
na regulację wewnątrzkomórkowego 
metabolizmu cholesterolu. Wykazano 
także, że regularne spożywanie białka soi 
oraz białka łubinu słodkiego wywołuje 
istotne obniżenie zarówno skurczowe-
go jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. 
Uważa się, iż białka te mogą odgrywać 
ważną rolę nie tylko w prewencji, ale 
także w dietetycznym leczeniu nadci-
śnienia tętniczego [23, 24, 28].

Na wartość żywieniową roślin strącz-
kowych wpływa także obecność niestraw-
nych dla człowieka oligosacharydów, 
głównie inuliny, rafi nozy i stachiozy. Ich 
fi zjologiczna funkcjonalność polega na 
tym, że jako składniki niestrawione są 
doskonałą pożywką dla występujących 
w okrężnicy pożytecznych bakterii jelito-
wych, głównie bakterii kwasu mlekowego 
o cechach probiotycznych, np. Bifi dobac-
terium bifi dum, Bifi dobacterium longum, 
Lactobacillus casei. Kultury bakterii pro-
biotycznych korzystnie oddziaływują na 
zdrowie, głównie poprzez: 

•  przeciwdziałanie rozwojowi mikro-
organizmów patogennych,

•  zużywanie składników odżywczych, 
niezbędnych dla innych drobno-
ustrojów,

•  wydzielanie bakteriocyn hamujących 
rozwój innych mikroorganizmów, 
szczególnie chorobotwórczych,

•  aktywację systemu odpornościo-
wego,

•  korzystne oddziaływanie na meta-
bolizm cholesterolu i rozkład czyn-
ników antyżywieniowych,

•   ułatwianie przekształcania prokar-
cinogenów i obniżanie aktywności 
enzymów i katalizujących powsta-
wanie karcinogenów,

•  dostarczanie do organizmu laktazy 
i ułatwianie trawienia laktozy.

Oligosacharydy jako prebiotyki uła-
twiają m.in rozwój kultur probiotycz-
nych oraz zwiększają zdolność absorpcji 
wapnia. Nazywane są też dietetycznym, 
rozpuszczalnym w wodzie błonnikiem, 
mają lekko słodkawy smak, nie wiążą 
składników mineralnych, są fi zycznie 
stabilne i mogą być stosowane jako do-
datek do żywności i napojów. Stwier-
dzono, że spożywanie oligosacharydów 
w odpowiednich ilościach (od 2 do 2,5 g/
dzień) przeciwdziała zarówno zaparciom 
jak i biegunkom, działa odtruwająco na 
wątrobę oraz przeciwnowotworowo [22]. 

Białka roślin strączkowych 
jako dodatki funkcjonalne 

w technologii żywności

Spożycie białka roślinnego wzrasta 
w wielu regionach UE, zwłaszcza w Eu-
ropie Zachodniej i Północnej. Szczególnie 
obiecujący jest rynek substytutów mię-
sa i produktów mlecznych, z rocznymi 
wskaźnikami wzrostu wynoszącymi od-
powiednio o 14 i 11% (Ryc. 4). Szacuje 
się, że ok. 90% substytutów mięsa jest 
spożywanych przez fl eksitarian, osoby 
których dieta bazuje głównie na warzy-
wach i innych produktach roślinnych, 
jednak od czasu do czasu spożywają także 
mięso i ryby [35]. 

Z technologicznego punktu widzenia 
białka roślinne stanowią bardzo ważną 

grupę dodatków funkcjonalnych, sto-
sowanych w przemyśle spożywczym. 
Preparaty białek roślin strączkowych 
znajdują już od wielu lat zastosowanie 
jako: zamienniki części masy mięsa (na-
wet do 30%) w wyrobach wędliniarskich 
i garmażeryjnych, dodatki do ciasta chle-
bowego, makaronów, dodatki stabilizu-
jące do zup, sosów, majonezów, kremów 
oraz lodów, a także jako substytuty nie-
których produktów mlecznych [3, 17]. 
Z udziałem komponentów białkowych 
produkuje się również żywność funkcjo-
nalną dla wegetarian, osób wymagających 
podwyższonej diety wysokobiałkowej, 
chorujących na celiakię oraz diabetyków. 

Izolacja białek jest procesem techno-
logicznym, w wyniku którego otrzymuje 
się preparaty wysokobiałkowe. Opra-
cowano wiele procedur, dzięki którym 
uzyskano preparaty z obniżoną zawarto-
ścią oligosacharydów i fi tynianów [30]. 
Nowoczesne technologie otrzymywania 
roślinnych preparatów białkowych po-
zwalają uzyskać coraz korzystniejsze ich 
rodzaje i typy o różnej, programowanej 
jakości, m. in. pozbawionych smaku 
i zapachu oraz składników antyodżyw-
czych. Należy zaznaczyć, że zawartość 
białka, jego struktura oraz właściwości 
biologiczne i cechy funkcjonalne mają 
istotny wpływ na właściwości produktu 
końcowego. Różnorodność białek w żyw-
ności wynika głównie z ich struktury 

Ryc. 4.  Przychody z tytułu sprzedaży substytutów mięsa i nabiału w UE [35]
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pierwszorzędowej oraz zdeterminowa-
nej nią konformacji [3, 21, 36]. Białka 
roślinne kształtują jakość sensoryczną, 
a zwłaszcza konsystencję wielu potraw. 
Zawartość białka w preparatach z roślin 
strączkowych uzależniona jest od stop-
nia ich oczyszczenia i waha się od 50 do 
ponad 90% w suchej masie [18]. 

Białka roślin strączkowych charak-
teryzują się dobrymi właściwościami 
funkcjonalnymi, wykorzystywanymi 
w technologii potraw. W stosunku do 
białek mięsa wykazują  większą zdolność 
chłonięcia wody i lepsze właściwości że-
lujące. Mają szczególne znaczenie, ponie-
waż dodawane do przetworów mięsnych 
przyczyniają się do [19]:

•  wiązania wody i tłuszczu w pro-
dukcie,

•  tworzenia lepkich roztworów i żeli,
•  tworzenia emulsji i pian oraz ich 

stabilizowania, 
• kształtowania tekstury. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wła-

ściwie przeprowadzony proces produkcji 
pozwala uzyskać preparaty o wartości od-
żywczej zbliżonej do białka mleka, mięsa 
i jaj (tab. 3). Dzięki takim właściwościom 
białka roślinne wykorzystywane są także 
w odżywkach dla niemowląt i małych 
dzieci [18, 20].

Podsumowanie

Model żywienia oparty na produk-
tach pochodzenia roślinnego ma udo-
wodniony, istotnie  mniejszy, negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Z uwagi 

na walory odżywcze, zdrowotne i tech-
nologiczne są nazywane „superfoods”, 
a białko z nich pochodzące – białkiem 
przyszłości. Zwraca się także szczególną 
uwagę na aspekt ekonomiczny nasion 
roślin strączkowych – niska cena zapewnia 
ich szeroką dostępność wśród wszystkich 
grup społecznych. Rośliny strączkowe to 
warzywa wysokobiałkowe i wysokobłon-
nikowe, zawierające cenne mikroelementy 
i witaminy, a także związki regulujące 
ekspresję genów odpowiedzialnych za 
procesy lipogenezy, β-oksydacji tłuszczów 
i wątrobowej glukoneogenezy. Wpły-
wają na obniżenie ciśnienia tętniczego, 
zmniejszenie insulinooporności oraz nor-
malizację gospodarki lipidowej i masy 
ciała. Dieta bogata w rośliny strączkowe 
zmniejsza także ryzyko zachorowania na 
nowotwory żeńskich narządów rozrod-
czych oraz przewodu pokarmowego. War-
to wzbogacić codzienną dietę w rośliny 
strączkowe – nie tylko ze względu na ich 
unikatowe wartości prozdrowotne, lecz 
także ze względu na walory smakowe. 

Artykuł powstał w powiązaniu z reali-
zowanym przez autorki projektem dofi-
nansowanym z Funduszy Europejskich pt. 
„Innowacyjne komponenty do produkcji 
kremowych lodów w oparciu o białko ro-
ślinne”.

Tab. 3. Wskaźnik wartości odżywczej wybranych białek spożywczych [18]

1 Protein Digestibility – Corrected Amino Acid Score (wskaźnik wartości odżywczej białka)
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