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1. Wstęp
Najpowszechniejszymi mieszaninami substancji chemicznych wyodrębnianymi
z surowców naturalnych są olejki eteryczne, które można otrzymać w wyniku destylacji z parą wodną, wytłaczania na zimno lub tzw. suchej destylacji. Niestety nie
we wszystkich przypadkach zastosowanie wspomnianych metod pozyskiwania jest
możliwe. Powodem są względy ekonomiczne i techniczne. W bardzo wielu przypadkach niska zawartość składników lotnych w materiale roślinnym uniemożliwia
otrzymanie substancji aromatycznych w zadowalającej ilości, więc ich wyodrębianie staje się nieopłacalne. Dodatkowo wiele składników aromatycznych zawartych
w roślinach jest wrażliwych na wysoką temperaturę i w trakcie prowadzenia destylacji z parą wodną może ulegać rozkładowi, a biorąc pod uwagę dużą ilość wody
stosowaną w procesie, w niektórych przypadkach również hydrolizie. Problemy te
mogą być rozwiązane poprzez zastosowanie ekstrakcji. Do najpopularniejszych produktów otrzymanych w tym procesie należą absoluty. Pozyskiwane są one najczęściej
w procesie dwuetapowej ekstrakcji z zastosowaniem lotnych rozpuszczalników. Absoluty mogą być wyodrębniane z tych samych surowców roślinnych co olejki eteryczne, ale również z takich, z których otrzymanie mieszanin związków aromatycznych
z zastosowaniem destylacji z parą wodną czy wytłaczania na zimno nie jest możliwe.
Popularność absolutów wynika przede wszystkim z tego, że można je pozyskać prawie z każdej rośliny i nie tylko, a dodatkowo będą zawierać znacznie więcej aromatycznych składników niż ich odpowiedniki otrzymywane w procesie destylacji z parą
wodną, dlatego pachną bardziej naturalnie. Z tego też powodu wiele popularnych
ziół i przypraw, takich jak bazylia, kardamon, szałwia, pączek goździkowy, geranium,
imbir, lawenda i mięta pieprzowa jest również poddawanych procesowi ekstrakcji,
a otrzymane absoluty są preferowane przez producentów niektórych rodzajów wyrobów. Znajdują one zastosowanie głównie w przemyśle kosmetycznym i w niewielkich
ilościach w produktach spożywczych.
Niniejsza monografia kierowana jest do studentów studiów chemicznych oraz
z dziedzin pokrewnych, pracowników naukowych i wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś więcej na temat absolutów, szczególnie tych pochodzenia roślinnego. W opracowaniu omówiono zarówno laboratoryjne, jak i przemysłowe metody
pozyskiwania absolutów oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Scharakteryzowano
wybrane absoluty, zarówno te bardzo popularne, jak i mniej znane. Jako ciekawostkę zaprezentowano w monografii również przykładowe chromatogramy wybranych
handlowych absolutów roślinnych.
Wszystkie ilustracje w publikacji, które nie mają podanych źródeł, zostały wykonane przez autora.
6

2. Podstawowe informacje i definicje
W celu doprecyzowania definicji oraz charakterystyki substancji zapachowych pozyskiwanych z roślin w 1997 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normę ISO 9235:1997. Na jej podstawie rok później powstała polska Norma ISO-PN-87497: Naturalne surowce zapachowe i aromatyczne.
Terminologia. Opublikowany w 1997 roku dokument normalizujący został anulowany i po zmianach technicznych zastąpiony przez obowiązującą obecnie normę
ISO 9235:2013: Aromatic natural raw materials. Vocabulary. W 2019 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zweryfikowała ją i zatwierdziła do dalszego obowiązywania [1].
Niniejsza norma międzynarodowa dotyczy sektora olejków eterycznych. Celem
powstania tego dokumentu normalizacyjnego było zdefiniowanie surowców naturalnych i produktów pochodzących z tego sektora, ponieważ nawet w dokumentach urzędowych niektóre definicje są używane błędnie. W normie ISO 9235:2013
wśród wielu pojęć i ich wyjaśnień znaleźć można również te, które w sposób bezpośredni powiązane są z absolutami. Zostały one przedstawione poniżej [1, 2]:
a) surowiec naturalny – surowiec pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikrobiologicznego otrzymywany fizycznie w procesach enzymatycznych,
mikrobiologicznych lub uzyskiwany w tradycyjnych procesach (np. ekstrakcja, destylacja, ogrzewanie, toryfikacja, fermentacja);
b) ekstrakt – produkt otrzymany poprzez obróbkę surowca naturalnego jednym
lub kilkoma rozpuszczalnikami. Przykładem są ekstrakty z kawy i herbaty.
Uzyskany roztwór może być schłodzony i przefiltrowany. Rozpuszczalniki są
następnie całkowicie lub częściowo usuwane;
c) wydzielina – surowiec naturalny wydalany przez roślinę, na przykład: guma
(np. guma arabska), gumożywica (np. guma szelakowa, benzoe), gumoolejkożywica (mirra, galbanum, olibanum, opoponax), olejkożywica (sosnowa,
gurjum), balsam (peruwiański, tolutański, styraks). Wydzieliny różnią się zawartością wielocukrów (gumy) i składników żywicznych;
d) absolut – produkt uzyskiwany przez ekstrakcję etanolem z konkretu, pomady kwiatowej, żywicy lub ekstraktu otrzymanego w warunkach nadkrytycznych. Powstały roztwór etanolowy jest zazwyczaj chłodzony i filtrowany w celu
wyeliminowania substancji woskowych. Etanol następnie zostaje usunięty
przez destylację;
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e) konkret – ekstrakt otrzymany ze świeżego surowca naturalnego drogą ekstrakcji jednym lub kilkoma rozpuszczalnikami. Rozpuszczalniki są następnie całkowicie lub częściowo usuwane;
f) pomada – pachnący tłuszcz uzyskany z kwiatów albo poprzez „zimny enfleu
rage” (dyfuzja w tłuszczu, w szczególności związków zapachowych zawartych w kwiatach) lub „enfleurage na gorąco” (ekstrakcja lub zanurzenie kwiatów w stopionym tłuszczu). Jej konsystencja jest zależna od użytego tłuszczu.
Do najpopularniejszych należą: pomada z tuberozy i pomada jaśminowa;
g) rezynoid – ekstrakt otrzymany z surowca naturalnego (suchej rośliny) w drodze ekstrakcji jednym lub kilkoma rozpuszczalnikami. Przykładem są: kadzidło, benzoes, elemi. Rozpuszczalniki są następnie całkowicie lub częściowo
usuwane. Jako rozpuszczalniki najczęściej stosowane są glikol dipropylenowy
oraz ftalan. Przykładem są rezinoidy galbanum, mirry oraz olibanum;
h) ekstrakt z warunków nadkrytycznych – ekstrakt uzyskiwany przez obróbkę
surowca naturalnego w płynie nadkrytycznym, po którym następuje separacja
przez rozprężenie. Przykładami są ekstrakt z kawy i pieprzu. Tak otrzymany
ekstrakt może zostać poddany obróbce fizycznej, która nie powoduje żadnych
istotnych zmian w jego składzie (np. filtracja, dekantacja, wirowanie).
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3. Bezpieczeństwo stosowania absolutów
Absoluty są mieszaninami zawierającymi w swoim składzie substancje chemiczne
należące do różnych grup związków chemicznych. Substancje te występują w absolutach w stężeniach od kilku ppm do kilkudziesięciu procent. Ich obecność wpływa nie
tylko na zapach, ale także na ograniczenia w stosowalności w różnych produktach.
Jednak w przypadku użycia absolutów w przemyśle należy wziąć pod uwagę dwa problemy. Pierwszy wynika z obecności w składzie związków uznanych za potencjalne
alergeny, dokładnie tak jak to ma miejsce w przypadku innych mieszanin substancji
pochodzenia naturalnego, a mianowicie olejków eterycznych [3, 4]. Drugi spowodowany jest obecnością pozostałości rozpuszczalników zastosowanych w procesie ekstrakcji. Dotyczy to przede wszystkim pierwszego etapu ekstrakcji, w którym używane
są rozpuszczalniki będące lotnymi węglowodorami (n-pentan, n-heksan, n-heptan
lub ich mieszanina pochodząca z procesu rektyfikacji ropy zwana eterem naftowym,
benzyną lekką lub benzyną ekstrakcyjną) oraz chlorowcopochodne (dichlorometan),
etery (eter dietylowy), ketony (MEK) i alkohole (pronan-1-ol, butan-1-ol) oraz estry
(octan metylu) [5].
Związki zapachowe zawarte w absolutach mogą w niektórych przypadkach wywoływać odczyny alergiczne. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że tylko
niewielka część populacji (dane szacunkowe mówią o 1–3% populacji w krajach europejskich) uczulona jest na niektóre substancje zapachowe. W roku 2005 w Unii
Europejskiej została opublikowana lista substancji chemicznych z grupy związków
zapachowych rozpoznanych jako czynniki wywołujące alergie. Komitet Naukowy ds.
Bezpieczeństwa Konsumenta (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS)
stworzył listę 26 najbardziej powszechnych substancji zapachowych będących potencjalnymi alergenami. Określono również zasady dotyczące obowiązkowego umieszczania na etykiecie informacji o obecności takich substancji w produkcie końcowym.
Jeśli substancje te znajdują się w produkcie końcowym w stężeniach wyższych niż
0,01% w przypadku preparatów zmywalnych, mających jedynie krótkotrwały kontakt ze skórą człowieka, lub 0,001% w produktach niezmywalnych, pozostających na
skórze, umieszczenie informacji o obecności takich związków na etykiecie produktu jest obowiązkowe [3]. Listę tych 26 substancji podzielono na dwie podgrupy A
i B [4]. Do podgrupy A zalicza się związki zapachowe, które na podstawie istniejącego stanu wiedzy są najczęściej wymieniane jako dobrze rozpoznane alergeny wśród
konsumentów. Są to między innymi:
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

aldehyd pentylocynamonowy (inaczej aldehyd amylocynamonowy),
alkohol pentylocynamonowy (inaczej alkohol amylocynamonowy),
alkohol benzylowy,
salicylan benzylu,
alkohol cynamonowy,
aldehyd cynamonowy,
cytral,
kumaryna,
eugenol,
izoeugenol,
geraniol,
hydroksycytronelal,
aldehyd hydroksymetylopentylocykloheksenokarboksylowy (jego nazwa handlowa to Lyral).
Podgrupa B zwiera substancje zapachowe, które rzadziej wymieniane są w różnego rodzaju opracowaniach jako alergeny. Zaliczamy do nich na przykład:
–– alkohol anyżowy,
–– benzoesan benzylu,
–– cynamonian benzylu,
–– cytronelol,
–– farnezol,
–– aldehyd heksylocynamonowy,
–– aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo) propionowy (zwany również aldehydem liliowym),
–– d-limonen,
–– linalol,
–– węglan metyloheptynu,
–– 3-metylo-4-(2,2,7trimetylo-2-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on (inaczej α-izometylojonon).
Dodatkowo na liście znalazły się ekstrakt z mchu dębowego oraz ekstrakt z mchu
drzewnego.
Od 2005 roku na podstawie danych dermatologicznych lista ta uległa powiększeniu o nowe pozycje. Obecnie na liście potencjalnych czynników wywołujących
uczulenie znajdują się 82 substancje (54 indywidualne związki oraz 28 ekstraktów
naturalnych). Są to zarówno związki zapachowe, które są najczęściej wymieniane
jako dobrze rozpoznane alergeny, ale także te wymagające dalszych szczegółowych
badań. Niemniej Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumenta rekomenduje
umieszczanie informacji o tych składnikach na etykietach produktów w celu poinformowania o ich obecności potencjalnych użytkowników [3].
Aby zagwarantować bezpieczeństwo stosowania związków zapachowych w różnych produktach, w 1973 roku przedstawiciele światowego przemysłu wytwórczego
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założyli w Genewie Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Substancji Zapachowych
(International Fragrance Association – IFRA). Założycielami Stowarzyszenia są koncerny: Firmenich, Givaudan, IFF, Robertet, Symrise (firma powstała w 2003 roku
z połączenia Haarmann & Reimer i Dragoco) i Takasago. IFRA jest oficjalną organizacją światowego przemysłu perfumiarskiego. Misją Stowarzyszenia jest reprezentowanie zbiorowych interesów branży i promowanie bezpiecznego stosowania
i korzystania ze związków zapachowych na całym świecie [6]. IFRA posiada cztery
komitety regionalne do obszarów Azji-Pacyfiku, Europy, Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej. W komitetach tych przedstawiciele członków regularnych IFRA
i stowarzyszeń krajowych spotykają się w celu omówienia kwestii związanych z każdym regionem. W Europie biuro operacyjne znajduje się w Brukseli i reprezentuje
ono Stowarzyszenie nie tylko na tym kontynencie, ale także na obszarze Bliskiego
Wschodu oraz Afryki.
Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Substancji Zapachowych opracowało
i wdrożyło własny kodeks postępowania (code of practice), który zawiera zalecenia
dotyczące dobrej praktyki operacyjnej i wytyczne, które zapewniają bezpieczeństwo używania związków zapachowych. Do reguł zawartych w kodeksie muszą stosować się wszyscy członkowie IFRA, niezależnie od tego, czy są oni stałymi członkami, członkami wspierającymi czy członkami stowarzyszeń krajowych. Obejmuje
to około 80% wielkości produkcji światowego przemysłu substancji zapachowych.
Kodeks postępowania udostępniany jest również organom regulacyjnym i innym
zainteresowanym stronom i uznawany w rozporządzeniach lub wytycznych wydanych przez władze na całym świecie. Kodeks i normy w nim zawarte są uaktualniane
w przypadku pojawienia się nowych informacji pochodzących z przeprowadzanych
badań naukowych [7].
Partnerem naukowym IFRA jest Instytut Badawczy ds. Materiałów Zapachowych
(Research Institute of Fragrance Materials – RIFM) utworzony przez amerykańskich
producentów substancji zapachowych w 1977 roku. Jest to organizacja non profit
finansowana przez przemysł substancji zapachowych i aromatów spożywczych. Siedziba Instytutu znajduje się w Woodcliff Lake w Stanach Zjednoczonych. Instytut
ten posiada największą na świecie bazę danych, która jest najbardziej wszechstronnym ogólnoświatowym źródłem danych toksykologicznych, literatury i ogólnych informacji na temat surowców zapachowych i smakowych. Znajduje się w niej ponad
7000 materiałów. RIFM przegląda ponad 50 czasopism miesięcznie, przeprowadza
wyszukiwanie literatury i regularnie zbiera informacje, aby baza danych była jak
najbardziej kompletna. Obecnie ma ponad 70 tys. referencji i mieści ponad 135 tys.
wyników badań dotyczących zdrowia człowieka i środowiska. Podstawowe informacje w materiałach zawartych w bazie obejmują między innymi: numery CAS, synonimy, struktury, wzory chemiczne i masy cząsteczkowe oraz właściwości fizyczne.
Ponadto można w niej znaleźć informacje dotyczące regulacji prawnych czy też dokumentów normalizacyjnych [8]. Aby zrealizować cele swojej działalności, RIFM
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3. bezpieczeństwo stosowania absolutów

zwraca się o opinię i porady do niezależnego komitetu, znanego jako Panel Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapachów. Panel ten dostarcza strategiczne wskazówki,
określa projekty badań naukowych i interpretuje ich wyniki pod kątem znaczenia
dla zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska, określa bezpieczeństwo stosowania
składników zapachowych poprzez uwzględnienie dostępnych informacji i aktywne
generowanie dodatkowych danych. Jego niezależne wnioski są przedstawiane profesjonalnym naukowym i medycznym towarzystwom i publikowane w recenzowanych
czasopismach naukowych. Ważne dla ochrony konsumentów i środowiska decyzje
panelu ekspertów dotyczące ograniczeń stosowania są publikowane jako Standardy
Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Substancji Zapachowych, zwane również
wskazówkami IFRA [9]. Są one główną częścią kodeksu postępowania. Tworzy się
je na podstawie koncepcji ilościowej oceny ryzyka (Quantitative Risk Assessment –
QRA), a ich zadaniem jest zapobieganie powstawaniu odczynów alergicznych (uczulenia) w wyniku kontaktu zewnętrznych części ciała człowieka oraz błon śluzowych
jamy ustnej z produktem zawierającym substancje zapachowe. Do każdego związku podane są zalecane maksymalne ilości, jakie mogą być stosowane, w zależności
od kategorii wyrobu. Na podstawie wyników ilościowej oceny ryzyka powstała lista
11 kategorii produktów, w których substancje zapachowe mogą mieć zastosowanie.
10 stycznia 2020 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Substancji Zapachowych opublikowało 49. poprawkę do swoich standardów. Są to największe zmiany
w Standardach IFRA od wielu lat. Do istniejącej bazy standardów dodanych zostało 25 nowych pozycji, co zwiększyło liczbę składników objętych normami do 214.
Na podstawie nowych danych wprowadzono również zmiany w około 100 istniejących zapisach. Poprawka 49. wprowadza również nową metodologię dotyczącą oceny
ryzyka wystąpienia odczynów alergicznych skóry o nazwie QRA2. Została ona stworzona przez wieloosobową grupę ekspertów z udziałem dermatologów, naukowców,
przedstawicieli branży i innych zainteresowanych stron. QRA2 bierze pod uwagę tak
zwaną ekspozycję zbiorczą, czyli sposób, w jaki szereg różnych produktów zawierających substancje zapachowe jest używanych razem. Konsekwencją zastosowania
tej oceny była konieczność zaktualizowania sposobu obliczania danych w standardach IFRA [10].
Najważniejszą zmianą jest modyfikacja zestawienia kategorii produktów zawierających substancje zapachowe. Obecnie jest ich 12 (tabela 1). Dodatkowo zmianie uległa nie tylko liczba kategorii poprzez dodanie jednej całkowicie nowej, ale
w niektórych przypadkach również inne ich zdefiniowanie i wstawienie dodatkowych podkategorii. Związane jest to z tym, że niektóre składniki używane są w różnych produktach i na różne sposoby. Pozwala to na ustalenie bardziej precyzyjnych
i ukierunkowanych ograniczeń dotyczących ich stosowania [11].
Siostrzaną do IFRA organizacją jest Międzynarodowa Organizacja Przemysłu
Aromatów (International Organisation of Flavour Industry – IOFI), która zajmuje się bezpieczeństwem stosowania aromatów spożywczych. Została ona utworzona
12

3. bezpieczeństwo stosowania absolutów

w 1979 roku w Genewie. Jej biura operacyjne znajdują się w Brukseli i Waszyngtonie. Jest globalnym stowarzyszeniem reprezentującym przemysł, który tworzy, produkuje i sprzedaje aromaty spożywcze na całym świecie. Jego członkami jest 17 regionalnych i krajowych stowarzyszeń oraz 10 dużych globalnych firm.
Tabela 1
Kategorie produktów zgodnie z wytycznymi IFRA zawarte w 49. poprawce
do kodeksu postępowania [11]
Kategoria

Rodzaj produktu

1

Produkty wszystkich typów mające styczność z ustami oraz zabawki

2

Dezodoranty i antyperspiracyjne produkty wszystkich typów, w tym jakiekolwiek
produkty z przeznaczeniem lub uzasadnionym przewidywalnym zastosowaniem
na pachy lub oznaczonym jako taki

3

Produkty nakładane na twarz/ciało za pomocą opuszków palców

4

Produkty o delikatnym zapachu

5

Produkty nakładane na twarz i ciało za pomocą dłoni:
a) balsamy do ciała,
b) produkty nawilżające do twarzy,
c) kremy do rąk pozostające na nich,
d) kremy, olejki i talk dla niemowląt

6

Produkty mające styczność z wargami i jamą ustną

7

Produkty nakładane na włosy z pewnym kontaktem z rękoma:
a) produkty spłukiwane nakładane na włosy z pewnym kontaktem z rękoma,
b) produkty pozostające na włosach z pewnym kontaktem z rękoma

8

Produkty do pielęgnacji miejsc intymnych

9

Produkty z ekspozycją na ciało i ręce, przede wszystkim spłukiwane

10

Produkty do utrzymywania czystości w gospodarstwie domowym mające głównie
kontakt z rękoma:
a) produkty do utrzymywania czystości w gospodarstwie domowym z wyłączeniem
produktów aerozolowych/natryskowych,
b) produkty do utrzymywania czystości w gospodarstwie domowym w formie aerozolu/natrysku

11

Produkty zakładające kontakt ze skórą, ale z minimalnym przenoszeniem zapachu
na skórę:
a) produkty zakładające kontakt ze skórą, ale z minimalnym przeniesieniem zapachu na skórę bez jej ekspozycji na promieniowanie UV,
b) produkty zakładające kontakt ze skórą, ale z minimalnym przenoszeniem zapachu na skórę z jej potencjalną ekspozycją na promieniowanie UV

12

Wszystkie produkty niemające kontaktu ze skórą lub mające przypadkowy kontakt
ze skórą

IOFI ma na uwadze interesy członków, klientów i konsumentów, dlatego dba
o ich bezpieczeństwo poprzez zalecanie właściwego stosowania aromatów oraz pomaga członkom sprostać globalnym wyzwaniom.
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Stowarzyszenie współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w celu
opracowania międzynarodowych norm żywnościowych, wytycznych i zaleceń,
które mają na celu ochronę zdrowia konsumentów oraz zapewnienie uczciwej
praktyki w handlu żywnością zgodnie z traktatami Światowej Organizacji Handlu
(WTO) [12].
Podobnie jak IFRA IOFI również publikuje swój własny kodeks postępowania.
Składa się on z informacji opisujących najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa,
składu, produkcji, opisu i etykietowania środków aromatyzujących. Stosowanie kodeksu postępowania nie zwalnia poszczególnych producentów lub użytkowników
środków aromatyzujących z obowiązku przestrzegania wszystkich przepisów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych, które odnoszą się do ich działalności.
Przepisy te mają pierwszeństwo przed niniejszym kodeksem. W krajach, w których
nie obowiązują szczególne przepisy i regulacje mające zastosowanie do środków
aromatyzowania, kodeks postępowania może służyć jako źródło najlepszych praktyk. Ponadto niniejszy zbiór zasad jest publikowany i udostępniany członkom IOFI
w celu wspierania uczciwej i silnej konkurencji na rynku światowym (przeciwdziałanie praktykom monopolowym i zahamowaniu innowacji z naruszeniem przepisów
antymonopolowych) [13].
W przypadku stosowania absolutów w produktach spożywczych na terenie Unii
Europejskiej obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/We
z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw
członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności [5]. Zawiera ona: wykaz rozpuszczalników do ekstrakcji, które mogą być stosowane w przetwarzaniu surowców,
środków spożywczych, części składowych żywności lub składników żywnościowych, szczegółowe warunki ich stosowania oraz maksymalne limity pozostałości,
a także wymagania dotyczące czystości rozpuszczalników używanych do ekstrakcji. W dyrektywie tej znajdują się również informacje, jakie rozpuszczalniki mogą
być stosowane do ekstrakcji zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną do wszystkich
celów. Są to: propan, butan, octan etylu, etanol, ditlenek węgla, aceton oraz tlenek
azotu (I). W tabeli 2 przedstawiono maksymalne zawartości poszczególnych rozpuszczalników, jakie mogą pozostać w środkach spożywczych w wyniku stosowania substancji aromatycznych przygotowanych w drodze ekstrakcji surowców naturalnych. Jak można zauważyć, dopuszczalne wartości nie przekraczają najczęściej
1 ppm. Wyjątkiem jest eter dietylowy, dla którego wartość dopuszczalna wynosi
2 ppm. Wartości te należy brać pod uwagę również w przypadku stosowania do ekstrakcji mieszanin wspomnianych rozpuszczalników. Zgodnie z rozporządzeniem zabronione jest używanie mieszaniny n-heksanu oraz etylometyloketonu.
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Tabela 2
Maksymalne limity pozostałości w środkach spożywczych wynikające ze stosowania substancji
rozpuszczających w ekstrakcjach podczas przygotowywania środków aromatyzujących z naturalnych
materiałów aromatyzujących [5]
Zawartość maksymalna pozostałości
rozpuszczalników [ppm]

Nazwa
Eter dietylowy

2

Heksan (*)

1

Cykloheksan

1

Octan metylu

1

Butan-l-ol

1

Butan-2-ol

1

Etylometyloketon (*)

1

Dichlorometan

0,02

Propan-l-ol

1

1,1,1,2-tetrafluoroetan

0,02

Uwaga: (*) Połączone zastosowanie heksanu i etylometyloketonu jest zabronione.

Jedną z największych baz danych dotyczących absolutów i nie tylko prowadzi firma The Good Scents Company, która dostarcza informacji przemysłom dodatków
smakowych, zapachowemu, spożywczemu i kosmetycznemu. Działalność tej firmy
sponsorowana jest przez wielu producentów substancji zapachowych i aromatycznych zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Informacje dotyczą pojedynczych związków dostępnych na rynku, ale także tych otrzymywanych i sprzedawanych pod postacią różnego rodzaju mieszanin. Są to na przykład: olejki eteryczne,
absoluty, konkrety, hydrolaty, rezynoidy, oleożywice, żywice, balsamy oraz syntetyczne zamienniki niektórych z nich [14].
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W wielu przypadkach ze względów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości otrzymania mieszanin składników zapachowych z materiału roślinnego
w procesie destylacji z parą wodną (najczęściej realizowany), wytłaczania na zimno
(zarezerwowanym tylko do owoców cytrusowych) lub suchej destylacji (ograniczone zastosowanie).
Pierwszy problem, jaki pojawia się w trakcie destylacji z parą wodną, wynika
z niskiej lotności niektórych związków lub też ich słabej rozpuszczalności w wodzie. Z tych też powodów proces musi być prowadzony dłużej i przy zastosowaniu
większej ilości wody. Utrudniona staje się również separacja składników roślinnych
z wody. Zatem proces staje się nieekonomiczny. Zastosowanie dużej ilości wody powoduje również zmniejszenie wydajność otrzymywania olejku eterycznego. W trakcie destylacji dochodzi bowiem do reakcji hydrolizy estrów, które są składnikami
olejków eterycznych. Szczególnie w wysokich temperaturach estry mają tendencję
do reagowania z wodą, w wyniku czego tworzą kwasy i alkohole. Na stopień hydrolizy duży wpływ ma również czas reakcji, czyli w tym przypadku czas kontaktu
pomiędzy olejkiem a wodą. Wysoka temperatura sprzyja także procesowi rozkładu
składników olejków eterycznych. Prawie wszystkie składniki olejków eterycznych są
niestabilne w wysokiej temperaturze. Może również dojść do przypalenia się materiału poddawanego destylacji na skutek jego kontaktu z suchymi i gorącymi ściankami destylatora. Produkty tego procesu mają nieprzyjemny zapach (spalenizny), który
niekorzystnie wpływa na jakość otrzymanego olejku eterycznego [15, 16].
Większość wspomnianych powyżej problemów może być rozwiązana poprzez zastosowanie odpowiednich odmian destylacji z parą wodną. Jednak w bardzo wielu
przypadkach najważniejszym z nich jest niska zawartość składników lotnych w materiale roślinnym, co powoduje, że pozyskanie substancji aromatycznych w zadowalającej ilości staje się nieopłacalne. Wówczas należy zastosować procesy ekstrakcyjne, w których używane są lotne rozpuszczalniki. Na szybkość procesu ekstrakcji
(wymywania) mają wpływ następujące parametry: metoda przetwarzania surowca
po zbiorach, charakterystyka zastosowanego materiału roślinnego, wybrany rozpuszczalnik i sposób jego kontaktu z surowcem, temperatura procesu, częstość przemywania wsadu w ekstraktorze oraz mieszanie jego zawartości.
Bardzo ważny jest sposób, w jaki traktuje się materiał wyjściowy przed zastosowaniem do ekstrakcji. W tym miejscu chodzi przede wszystkim o wilgotność surowca,
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która uzależniona jest od części rośliny stosowanej w procesie. Świeże kwiaty mogą
zawierać 80–90% wody, świeże liście 70–80%, a świeże łodygi – 50–75%. Wysuszenie
ich przed ekstrakcją powoduje utratę wielu substancji lotnych podczas odwodnienia. W związku z dużą zawartością wody w roślinach wybrany rozpuszczalnik nie
może mieszać się z wodą, w przeciwnym razie woda rozpuszcza się w rozpuszczalniku ekstrakcyjnym i zmienia jego polarność oraz zdolność do rozpuszczania substancji lotnych [17]. Rozpuszczalnik powinien być przede wszystkim łatwo dostępny
i tani, ponieważ konkuruje z najtańszą substancją, jaką jest woda. Przy wyborze należy wziąć pod uwagę jego selektywność, czyli zdolność do wyodrębniania pożądanych składników. Nie może on reagować z ekstraktem ani łatwo się rozkładać. W warunkach prowadzenia procesu musi charakteryzować się niskim ciśnieniem par oraz
niską lepkością, która umożliwia dobry transport masy i ciepła. Ponadto powinien
on być łatwo usuwalny z roztworu, aby umożliwiać otrzymanie ekstraktu wolnego
od rozpuszczalnika [16].
Do grupy najpopularniejszych produktów otrzymanych w wyniku ekstrakcji
surowców naturalnych należą absoluty. Rozpuszczają się one w alkoholu i stałych
olejach, ale nie w wodzie. Pozyskiwane są najczęściej w procesie dwuetapowej ekstrakcji (rys. 1). Wyjątkiem od tej reguły są absoluty otrzymywane z ziaren kakaowca
oraz z wanilii. Jako surowiec stosuje się materiał roślin, o których wiadomo, że zawierają substancje aromatyczne będące w kręgu naszego zainteresowania. Mogą to
być dowolne całe rośliny lub wybrane ich fragmenty: kwiaty, łodygi, liście, korzenie
lub nasiona, czy też owoce. Liście i kwiaty, w przypadku których penetracja rozpuszczalnika jest ułatwiona ze względu na porowatą strukturę, mogą być używane w całości. Natomiast surowce nieporowate, o bardzo zwartej strukturze, takie jak orzechy
lub nasiona, muszą być zmielone przed ekstrakcją.
W pierwszym etapie materiał najczęściej pochodzenia roślinnego poddawany
jest ekstrakcji niepolarnym rozpuszczalnikiem. Do produkcji konkretu najczęściej
stosowane są: n-butan, n-pentan, n-heksan lub eter naftowy. Z powstałego ekstraktu
oddestylowywany jest rozpuszczalnik (często pod zmniejszonym ciśnieniem). Następnie zawracany jest on do powtórnej ekstrakcji po uzupełnieniu do odpowiedniej
objętości świeżą porcją. Otrzymany konkret jest mieszaniną składników lotnych (zapachowych), wosków, barwników i substancji żywicznych. Ma on konsystencję stałą
lub półpłynną, woskowatą. Najpopularniejszymi produktami należącymi do tej grupy są konkrety, wśród których można wymienić: jaśminowy, fiołkowy, różany, lawendowy. Jak przedstawiono w tabeli 3, wartości wydajności otrzymywania konkretów,
w odniesieniu do masy użytego surowca, przy zastosowaniu eteru naftowego jako
ekstrahenta, mieszczą się w bardzo szerokim zakresie – od kilku setnych procenta
(0,04–0,05%) dla gardenii do kilku procent (3,0–7,0%) w przypadku czystka ladanowego, z którego pozyskuje się konkret labdanowy. Zatem, jak można łatwo obliczyć, są to aż dwa rzędy wielkości. Dla większości zaprezentowanych przypadków
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wartości wydajności pozyskiwania wspomnianych konkretów są niższe od 1% [17].
Można je również otrzymać w procesie ekstrakcji prowadzonej w warunkach nadkrytycznych.

Rys. 1. Schemat ideowy otrzymywania absolutów

Konkrety są najczęściej dalej przetwarzane w celu uzyskania absolutów, które z definicji są całkowicie rozpuszczalne w alkoholu. Konkrety mogą jednak okazać się bardzo cenne w perfumerii, gdyż często charakteryzują się bardziej złożonym
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Tabela 4
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4.1. laboratoryjne metody otrzymywania absolutów

aromatem niż odpowiedni absolut. Są one również dostępne w niższych cenach niż
odpowiednie absoluty, ale rzadko można je znaleźć w sprzedaży. Ze względu na zawartość wosków konkrety są idealnymi składnikami stosowanymi w stałych perfumach. W innych przypadkach będą wymagać filtracji, na przykład jeśli są używane
w perfumach na bazie alkoholu. Konkretami, które znajdują zastosowanie w prze
myśle kosmetycznym, są głównie jaśminowy i różany.
Zgodnie z definicją zawartą w normie ISO 9235:2013 absoluty pozyskiwane są
także z pomad, rezynoidów oraz ekstraktów otrzymanych w warunkach nadkrytycznych. Niezależnie od typu surowca (konkret, pomada, rezynoid) absoluty otrzymywane są w procesie ekstrakcji, w którym jako rozpuszczalnik stosowany jest alkohol etylowy. Powstały ekstrakt etanolowy ochładza się do temperatury około –15°C.
Umożliwia to wytrącenie się rozpuszczonych w roztworze związków aromatycznych
wosków i substancji żywicznych.
Powstała mieszanina poddawana jest filtracji przez chłodzone filtry w celu oddzielenia wspomnianych pozostałości woskowych i żywicznych, które dodatkowo
przemywane są również rozpuszczalnikiem. Czysty absolut otrzymuje się po usunięciu etanolu w procesie destylacji pod obniżonym ciśnieniem. Podobnie jak w przypadku pozyskiwania konkretów rozpuszczalnik zawracany jest do procesu. Powstałe
na skutek parowania ubytki w etanolu uzupełniane są świeżym alkoholem.
Otrzymane absoluty to gęste ciecze, które często stosuje się z dodatkiem rozpuszczalnika kosmetycznego (glikol dipropylenowy, mirystynian izopropylu), aby poprawić ich konsystencję. Z wielu materiałów roślinnych można pozyskiwać zarówno
olejki eteryczne, jak i absoluty. Jako przykład można tutaj podać: różne odmiany róż,
kwiaty pomarańczy, lawendę czy też trawę wetiwerową. Często absolut daje lepsze
efekty zapachowe niż olejek. Natomiast z jaśminu, tuberozy, fiołka, plumerii, wanilii,
mchu dębowego i drzewnego otrzymuje się tylko absoluty. Wydajności otrzymywania wybranych absolutów przedstawiono w tabeli 4. Porównując je z wartościami wydajności konkretów, można zaobserwować, że różnice w wartościach są niewielkie.
Najwyższa wartość wydajności (dla szałwii muszkatołowej) jest kilkukrotnie większa od najniższej (dla goździka) [17].

4.1. Laboratoryjne metody otrzymywania
absolutów roślinnych
Jak już wcześniej wspomniano, otrzymywanie absolutów jest najczęściej procesem
dwuetapowym. W pierwszym etapie prowadzącym do pozyskania konkretu, który jest
przykładem ekstrakcji ciecz–ciało stałe, mamy do czynienia z najszerszym wachlarzem metod stosowanych w tym procesie, począwszy od najprostszych, niewymagających skomplikowanej aparatury, a skończywszy na bardziej zaawansowanych. Niezależnie od zastosowanego rozwiązania technicznego należą one do metod okresowych.
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Najprostszymi metodami, które można zastosować w warunkach laboratoryjnych, są maceracja i perkolacja. Pierwsza z wymienionych polega na zalaniu surowca najczęściej pochodzenia roślinnego, znajdującego się w naczyniu wyposażonym
w mieszadło i regulator temperatury, na kilka godzin (7 do 8) rozpuszczalnikiem.
Po tym czasie roztwór zlewa się, a otrzymany wyciąg poddaje się destylacji, aby uzys
kać konkret. Proces ekstrakcji powtarzany jest kilkukrotnie w celu wymycia z surowca możliwie największej ilości pożądanych substancji [18]. Jedna z wersji realizowania procesu maceracji została przedstawiona na rys. 2. W kolbie okrągłodennej
umieszcza się materiał roślinny, dodaje rozpuszczalnik i zawartość ogrzewa się pod
chłodnicą zwrotną. W tym przypadku proces prowadzony jest w temperaturze wrzenia i nie wymaga dodatkowego mieszania. Jego zaletą jest przede wszystkim prostota, natomiast ma on również szereg wad. W przypadku niedoboru ekstrahenta może
dojść do przypalenia się materiału poddawanego ekstrakcji na skutek jego kontaktu z gorącymi ściankami kolby. Produkty tego procesu mają nieprzyjemny zapach
(spalenizny). W wyniku lokalnych przegrzań degradacji termicznej mogą również
ulegać składniki wyekstrahowane, znajdujące się w roztworze.

Rys. 2. Zestaw do ekstrakcji składający się z kolby okrągłodennej i chłodnicy zwrotnej

Wszystko to wpływa niekorzystnie na jakość otrzymanego ekstraktu. Niedobór
rozpuszczalnika powoduje również szybsze osiągnięcie stanu nasycenia. Problemy te
można spróbować rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiednio większej objętości
rozpuszczalnika. Wymaga to także stosowania kolb o dużych pojemnościach, które
zdolne są pomieścić większą ilość ekstrahenta. Powoduje to jednak otrzymanie dużej
objętości roztworu, z którego należy oddestylować rozpuszczalnik [19]. Jak przedstawiono powyżej, maceracja jest metodą czasochłonną, co sprawia, że cena otrzymanego konkretu jest wysoka.
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Popularniejszą metodą jest perkolacja. W tym przypadku rozpuszczalnik stosowany do ekstrakcji, przepływając w sposób ciągły przez nieruchome złoże, które stanowi materiał roślinny, wymywa z niego określone związki chemiczne. Proces ten
jest napędzany przez grawitację, ponieważ przepływ ekstrahenta najczęściej następuje od góry do dołu. Przykładem w ten sposób prowadzonej ekstrakcji jest przygotowywanie kawy w różnego rodzaju ekspresach, czy to przelewowych czy też ciśnie
niowych. Na rys. 3 przedstawiono przykładowy prosty zastaw do perkolacji.

Rys. 3. Zestaw do perkolacji

Surowiec do ekstrakcji spoczywa w perkolatorze na wacie szklanej. Powyżej materiału roślinnego znajduje się warstwa separacyjna. Najczęściej stanowi ją sączek
filtracyjny, na którym znajduje się warstwa piasku lub żwiru. Zapobiega ona przemieszczaniu się złoża surowca. W metodzie tej nie ma potrzeby separowania otrzymanego ekstraktu od materiału poddawanego ekstrakcji, przez który wielokrotnie
można przepuszczać rozpuszczalnik. W przeciwieństwie do maceracji perkolacja jest
wyczerpującą metodą ekstrakcji materiału roślinnego.
Proces perkolacji może być również realizowany w sposób ciągły. W skali laboratoryjnej do tej procedury stosuje się aparat Soxhleta (rys. 4).
Został on wynaleziony w 1879 roku przez Franza von Soxhleta. Składa się z kolby, ekstraktora Soxhleta i chłodnicy refluksowej. Surowiec umieszcza się w gilzie
wykonanej z bibuły filtracyjnej w środku ekstraktora. Rozpuszczalnik w kolbie jest
ogrzewany do wrzenia, a następnie po skropleniu w chłodnicy przenika przez złoże
surowca znajdującego się w gilzie. Gdy poziom ekstraktu osiągnie górną część rury
syfonowej, jest wypłukiwany z powrotem do kolby. W rezultacie materiał roślinny
ekstrahuje się kilka razy świeżym rozpuszczalnikiem, przy czym wymagane są do
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tego tylko jego niewielkie ilości. Procedura ta zapobiega nasyceniu rozpuszczalnika materiałem ekstrahowanym i zwiększa stopień usunięcia analitu z matrycy. Ponadto temperatura układu jest zbliżona do temperatury wrzenia rozpuszczalnika.
Ten nadmiar energii w postaci ciepła wpływa korzystnie na kinetykę ekstrakcji [20].
Wyekstrahowane związki są zbierane w kolbie. Wadą tej metody jest to, że podczas
ogrzewania zaobserwować można straty spowodowane degradacją termiczną i ulatnianiem składników ekstraktu [16].

Rys. 4. Aparat Soxleta

Innymi metodami pozyskiwania różnych składników z materiału roślinnego
są procesy ekstrakcji wspomagane ultradźwiękami lub promieniowaniem mikro
falowym.
Metoda ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami jest realizowana z zastosowaniem ultradźwięków w zakresie od 20 do 2000 kHz. Metoda ta polega na umieszczeniu materiału poddawanego ekstrakcji wraz z rozpuszczalnikiem w szklanym lub
metalowym naczyniu i wstawieniu do łaźni ultradźwiękowej (rys. 5a). Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do próbki sondy generującej ultradźwięki
(rys. 5b).
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Rys. 5. Schemat ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami: a) z zastosowaniem łaźni
ultradźwiękowej, b) z zastosowaniem sondy ultradźwiękowej

Zastosowanie ultradźwięków w zauważalny sposób przyspiesza proces ekstrakcji.
Dzieje się to na skutek zmiany ciśnienia i temperatury. Są one wywoływane przez
zjawisko kawitacji, które polega na powstawaniu i zanikaniu pęcherzyków parowo-gazowych. To właśnie one pękając, generują wspomniane powyżej wysokie ciśnienie oraz temperaturę. Efektem tego jest zaburzenie w pracy ścian komórkowych
materiału roślinnego, co ułatwia penetrację przez nie rozpuszczalnika i uwalnianie
związków w nich zawartych [21, 22]. Główną zaletą stosowania ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami jest zauważalne skrócenie czasu trwania procesu oraz zmniejszenie ilości stosowanego rozpuszczalnika. Jest ona metodą prostą i stosunkowo tanią, która może być stosowana zarówno w małej, jak i w większej skali [23]. Można ją
prowadzić w temperaturze pokojowej. Metoda ta nie jest również pozbawiona wad,
do których zaliczamy przede wszystkim: możliwość powstawania wolnych rodników
w przypadku stosowania ultradźwięków o większej częstotliwości od 20 kHz oraz
konieczność rozdziału powstałego ekstraktu od zastosowanego do ekstrakcji surowca roślinnego [21].
Inną metodą rozpowszechnioną w laboratorium jest ekstrakcja wspomagana promieniowaniem mikrofalowym. W tej odmianie procesu ekstrakcji następuje pochłanianie energii mikrofalowej przez substancje chemiczne. Materiał wraz z rozpuszczalnikiem znajduje się w naczyniu (pojemniku), które umieszcza się w komorze
urządzenia generującego promieniowanie mikrofalowe. Dodatkowo układ wyposażony jest w miernik temperatury. O ile w przypadku metody wspomaganej ultra25
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dźwiękami można zastosować dowolny rozpuszczalnik, to w przypadku omawianej
ekstrahent powinien posiadać niezerowy moment dipolowy. Promieniowanie mikrofalowe oddziałuje z dipolami i materiałem poddawanym ekstrakcji. Następuje zakłócenie wiązań wodorowych i zwiększenie migracji rozpuszczonych jonów,
co wspomaga przenikanie rozpuszczalnika do matrycy. Metoda ta jest bardzo selektywna w przypadku cząsteczek polarnych oraz rozpuszczalników o wysokiej stałej
dielektrycznej. Technika ta umożliwia skrócenie czasu prowadzenia ekstrakcji. Dodatkowo stosowane są mniejsze objętości rozpuszczalnika w porównaniu z metodą
konwencjonalną (maceracja lub ekstrakcja w aparacie Soxhleta). Metoda ta nie jest
pozbawiona jednak wad. Za jedną z największych uznaje się możliwość degradacji
substancji zawartych w produkcie ekstrakcji pod wpływem wysokiej temperatury,
która w tym przypadku może osiągać wartość nawet do 190°C. Z tego też wynika największe ograniczenie stosowania tej metody. Nie można jej bowiem używać
do pozyskiwania składników wrażliwych na wysokie temperatury. Po zakończeniu
procesu konieczne są ochłodzenie naczynia ekstrakcyjnego i separacja powstałego ekstraktu od materiału roślinnego [21, 24]. Proces może być prowadzony w naczyniu otwartym oraz zamkniętym. W pierwszym przypadku naczynie połączone jest
z chłodnicą, której zadaniem jest skraplanie par rozpuszczalnika (rys. 6a). W drugim
naczynie jest zamknięte i rozpuszczalnik w trakcie procesu go nie opuszcza. Dzięki temu możliwa jest kontrola temperatury oraz ciśnienia. Ze względu na wysoką
odtwarzalność procesu właśnie tego typu urzędzenia są preferowane (rys. 6b) [25].

Rys. 6. Schemat ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym: a) w naczyniu
otwartym, b) w naczyniu zamkniętym
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Rozwinięciem techniki ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym jest metoda polegająca na realizacji procesu pozyskiwania bez udziału jakiegokolwiek rozpuszczalnika. Umożliwia to otrzymanie ekstraktów pozbawionych nawet
śladowych ilości szkodliwych rozpuszczalników. Dodatkowo dostępna obecnie na
rynku aparatura pozwala na: szybką i efektywną ekstrakcję, zmniejszenie ilość odpadów oraz znaczną oszczędność energii [20].
Najbardziej zaawansowaną technicznie metodą, którą można zastosować w warunkach laboratoryjnych, jest ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych. Prowadzi się
ją przy podwyższonym ciśnieniu, w temperaturze powyżej punktu krytycznego,
gdzie zanikają różnice pomiędzy stanem ciekłym i gazowy. W tych warunkach zastosowany płyn zachowuje się bardziej jak gaz, ale ma właściwości rozpuszczające
charakterystyczne dla cieczy. Ze względu na wyższy współczynnik dyfuzji i niższą
lepkość w porównaniu z konwencjonalnymi rozpuszczalnikami ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych prowadzi do lepszej penetracji materiału roślinnego i do
zwiększenia przenoszenia masy. Właściwości płynu można zmieniać poprzez regulację ciśnienia lub temperatury. Dzięki temu można wpływać zarówno na efektywność, jak i czas trwania procesu ekstrakcji [26]. Ponadto w ekstrakcie nie ma
pozostałości rozpuszczalnika. Wiele rozpuszczalników stosowanych było jako płyny nadkrytyczne. Można wśród nich wymienić: węglowodory alifatyczne, chlorowcopochodne (szczególnie te zawierające fluor), tlenek azotu (I), eter dimetylowy,
wodę, amoniak, ditlenek węgla, azot oraz powietrze. Niestety ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka wiele z wymienionych związków
nie jest stosowanych. Do rozpuszczalników przyjaznych dla środowiska zalicza się:
wodę, amoniak, ditlenek węgla, azot oraz powietrze. Jednakże w przypadku wody
pojawia się problem z bezpiecznym prowadzeniem procesu ekstrakcji. Wynika on
z wysokiej wartości temperatury krytycznej, która wynosi 400°C [24]. Najczęściej
stosowanym płynem nadkrytycznym jest ditlenek węgla ze względu na: niską lepkość, nietoksyczność, niekorozyjność, dużą lotność i wysoką dyfuzyjność [26]. Wadą
ditlenku węgla jako ekstrahenta jest jego ograniczona zdolność rozpuszczania substancji polarnych. Z tego też powodu należy stosować dodatek związku o charakterze polarnym, który pełni rolę tak zwanego modyfikatora. Najczęściej do tego celu
stosowany jest etanol. Ponadto do wad należy zaliczyć również to, że stosowany do
ekstrakcji surowiec musi być suchy i w wielu zastosowaniach ditlenek węgla nie jest
wystarczająco selektywny [24]. W procesie ekstrakcji realizowanym w obecności
tego rozpuszczalnika wyróżniamy dwa etapy: zasadniczy proces ekstrakcji rozpuszczalnych składników z materiału roślinnego oraz oddzielenie nadkrytycznego CO2
od ekstraktu. Drugi etap można przeprowadzić, modyfikując warunki termodynamiczne (zmiana ciśnienia lub temperatury), a także za pomocą środka zewnętrznego
(separacja drogą adsorpcji lub absorpcji). W przypadku stosowania separacji z zastosowaniem środka zewnętrznego nie występuje znacząca zmiana ciśnienia. W związku z tym koszty operacyjne związane z wytwarzaniem ciśnienia są niższe. Niestety
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w tym przypadku wymagany jest dodatkowy etap – odzyskiwanie ekstraktu ze środka zewnętrznego. Ponadto podczas odzyskiwania mogą występować większe straty
ekstraktu w porównaniu do separacji wykonywanej poprzez modyfikację warunków
termodynamicznych [26].

4.2. Przemysłowe metody otrzymywania absolutów
W przemyśle procesy ekstrakcji mogą być realizowane w sposób okresowy lub ciągły. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ekstraktorami typu zbiorniko
wego z możliwością grzania i kontroli temperatury, w których ekstrakcja prowadzona
jest metodą maceracji. Główny problem, jaki pojawia się przy wyodrębnianiu pożądanych składników z surowca roślinnego, wynika z objętości stosowanych ekstraktorów. Mogą one dochodzić do kilku tysięcy litrów [18]. Trudno byłoby wstrząsnąć
takim urządzeniem, tak jak wykonuje się to w laboratorium z naczyniami do maceracji, których objętość najczęściej nie przekracza 1 litra. Z tego powodu najczęściej aparaty przemysłowe wyposażone są w mieszadła, które zwiększają skuteczność procesu
ekstrakcji. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie ekstraktorów obrotowych, w których mieszanie odbywa się poprzez obracanie wokół własnej osi poziomo ułożonego
urządzenia zawierającego surowiec i rozpuszczalnik [16]. Dodatkowo w dolnej części
maceratorów znajdują się filtry ułatwiające separację powstałego ekstraktu od materiału roślinnego. Wadą tego typu ekstraktorów partii są: ograniczona pojemność,
osiągnięcie stanu nasycenia oraz nieciągłość pracy. W związku z tym procesy maceracji zazwyczaj prowadzi się wielokrotnie i wielowarstwowo, aby osiągnąć prawie
całkowite wymycie pożądanych składników z surowca [18].
Drugim sposobem prowadzenia procesu ekstrakcji jest jego realizacja w sposób
ciągły. Pozyskiwanie substancji chemicznych z surowca odbywa się metodą perkolacji lub zanurzania. W metodzie pierwszej rozpuszczalnik przepływa przez nieruchome złoże materiału roślinnego, natomiast w drugiej surowiec zanurzany jest
w ekstrahencie. W pierwszym przypadku nie ma potrzeby oddzielania ekstraktu
od materiału, przez który przepływał rozpuszczalnik. Występuje w nim tylko minimalna zawartość cząstek stałych. Natomiast w drugiej metodzie musi zostać dodany
etap filtracji. Obecnie można spotkać bardzo dużo różnego rodzaju ekstraktorów wykorzystujących metodę perkolacji [16, 18, 27, 28].
Na rys. 7 przedstawiono przykładowy schemat instalacji do otrzymywania konkretów. Proces prowadzony jest z zastosowaniem lotnego niepolarnego rozpuszczalnika, którym najczęściej jest n-heksan. Znajduje się on w zbiorniku (1), z którego
tłoczony jest do ekstraktora (3) pompą (2). Składa się on z górnej części ekstrakcyjnej i zbiornika dolnego gromadzącego powstały ekstrakt odgrodzony pochyłą
przegrodą. Rozdrobniony materiał roślinny włazem zasypowym (4) wprowadzany
jest do aparatu, w którym spoczywa na dnie sitowym pochylonym pod identycznym
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kątem, jak wspomniana powyżej przegroda. Surowiec zraszany jest rozpuszczalnikiem przy użyciu dysz rozpyłowych (5). Powstały ekstrakt spływa po przegrodzie
i rurką odpływową (6) odprowadzany jest do dolnej części aparatu ekstrakcyjnego.
Zbiornik gromadzący ekstrakt jest ogrzewany grzałką (7). Pod wpływem ogrzewania
część rozpuszczalnika odparowuje. Pary kierowane są do chłodnicy (8) i po skropleniu powracają poprzez dysze rozpyłowe do ekstraktora. Jak można zauważyć, zasada
działania opisanego powyżej ekstraktora jest identyczna do tej w aparacie Soxhleta.
Pochyłe dno w aparacie ekstrakcyjnym ułatwia także usunięcie zużytego materiału
roślinnego poprzez właz zsypowy (9). Po zakończeniu procesu otwierany jest zawór
spustowy (10) i powstały ekstrakt przy użyciu pompy (11) przesłany zostaje rurami
do mieszalnika (12) wyposażonego w płaszcz grzewczy i mieszadło (13). Zawartość
aparatu jest podgrzewana i mieszana. Oddestylowywany z roztworu rozpuszczalnik
po skropleniu w chłodnicy (14) powraca do zbiornika (1). Płynna pozostałość podestylacyjna (konkret) po otwarciu zaworu (15) usuwana jest ze zbiornika.
Konkrety można otrzymać również w procesie ekstrakcji prowadzonej w warunkach nadkrytycznych. Przykładowy schemat przedstawiono na rys. 8.
Ditlenek węgla służący do ekstrakcji w formie skroplonej pod ciśnieniem 60 barów znajduje się w zbiorniku (1), z którego jest pobierany do instalacji. Przed wprowadzeniem do ekstraktora jest on ochładzany, aby zapobiec kawitacji, a następnie
sprężany za pomocą pompy (2) do ciśnienia 300 barów. Sprężony ditlenek węgla
ogrzewany jest do 40°C. Następnie przechodzi on przez materiał roślinny znajdujący się w ekstraktorze (3) wyposażonym we właz zasypowy do załadunku surowca (4).
Po opuszczeniu ekstraktora ciśnienie płynu jest obniżane przez zawór redukcyjny (5)
z powrotem do ciśnienia około 60 barów. Po ochłodzeniu do 30°C strumień kierowany jest do separacji w cyklonie (6). Uwolniony ditlenek węgla wydobywający się z separatora zawracany jest do zbiornika magazynowego. Natomiast powstały ekstrakt
spływa do zbiornika (7) [28]. Typowe parametry prowadzenia procesu ekstrakcji
z zastosowaniem nadkrytycznego ditlenku węgla to: ciśnienie 200–500 barów, temperatury do 80°C, 60–300 kg CO2 na 1 kg surowca roślinnego oraz maksymalny 20%
dodatek rozpuszczalnika będącego modyfikatorem polarności. Metodą tą wytwarzane są niektóre z ekstraktów znajdujących później zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym [29]. Obecnie jednak proces ten stosowany jest głównie
do dekofeinizacji kawy i herbaty oraz otrzymywania ekstraktów chmielowych.
W drugim etapie pozyskiwania absolutów otrzymane uprzednio konkrety, rezynoidy lub pomady poddawane są procesowi ekstrakcji z zastosowaniem etanolu jako
rozpuszczalnika. Na rys. 9 zaprezentowano przykładowy schemat instalacji do otrzymywania absolutów z konkretów.
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Rys. 7. Schemat instalacji do otrzymywania konkretu z materiału roślinnego: 1 – zbiornik rozpuszczalnika, 2, 11 – pompy, 3 – ekstraktor,
4 – właz zasypowy do załadunku materiału roślinnego, 5 – dysze rozpylające, 6 – rurka przelewowa, 7 – grzałka, 8, 14 – chłodnice, 9 – właz
zsypowy do usuwania zużytego surowca, 10, 15 – zawory spustowe, 12 – mieszalnik z płaszczem grzewczym, 13 – mieszadło
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Rys. 8. Schemat instalacji do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych: 1 – zbiornik ditlenku węgla, 2 – pompa, 3 – ekstraktor, 4 – właz zasypowy
do załadunku materiału roślinnego, 5 – zawór redukcji ciśnienia, 6 – separator cyklonowy, 7 – zbiornik konkretu
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Rys. 9. Schemat instalacji do otrzymywania absolutu z konkretu: 1 – zbiornik etanolu, 2, 6 – pompy, 3, 11 – mieszalnik z płaszczem grzewczym,
4, 12 – mieszadło, 5 – właz do załadunku konkretu do mieszalnika, 7, 14 – zawory spustowe, 8, 13 – chłodnice, 9 – filtr rotacyjny,
10 – zbiornik substancji woskowych i żywicznych
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4.2. przemysłowe metody otrzymywania absolutów

W zbiorniku (1) znajduje się etanol. Pompą (2) jest on tłoczony do ogrzewanego
mieszalnika (3) wyposażonego w mieszadło (4) oraz właz (5) do wprowadzania konkretu. Po podgrzaniu zawartości zbiornika otwierany jest zawór spustowy (6) i ciepły
roztwór pompą (7) kierowany jest rurami do chłodnicy (8). W trakcie ochładzania
do temperatury –15/–20°C wytrącają się substancje woskowe i żywiczne. Powstała
mieszanina wprowadzana jest do chłodzonego filtra rotacyjnego (9) w celu oddzielenia wytrąconych substancji od etanolowego roztworu związków aromatycznych.
Woski i żywice magazynowane są w zbiorniku (10), a otrzymany roztwór alkoholowy przesyłany jest rurami do mieszalnika (11) wyposażonego w płaszcz grzewczy
i mieszadło (12). Podobnie jak w przypadku pozyskiwania konkretu zawartość aparatu jest podgrzewana i mieszana. Z roztworu oddestylowywany jest rozpuszczalnik,
który po skropleniu w chłodnicy (13) zostaje zawrócony do zbiornika etanolu (1).
Ciepły absolut pozostały w mieszalniku jest z niego usuwany poprzez otwarcie za
woru spustowego (14).
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Jak przedstawiono w poprzednim rozdziale, produkcja absolutów i konkretów wymaga znacznie bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń, umiejętności
i systemów bezpieczeństwa niż ma to miejsce w trakcie wytwarzania olejków eterycznych. Z tego względu tego typu instalacje są poza zasięgiem drobnych wytwórców. Duże nakłady kapitałowe oraz wysoko wykwalifikowana kadra potrzebne są
szczególnie w przypadku prowadzenia procesu ekstrakcji z zastosowaniem ditlenku
węgla w warunkach nadkrytycznych. Ogranicza to powszechne zastosowanie tego
typu ekstrakcji, która jest raczej domeną dużych producentów związków zapachowych i aromatów spożywczych oraz przemysłu farmaceutycznego.
Producentów absolutów możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza to kraje,
na terenie których wytwarzane są te produkty. Natomiast druga to firmy odpowiadające za wprowadzanie ich na rynek. W tej grupie są zarówno producenci absolutów
oraz firmy, które tylko odpowiadają za dystrybucję, skupując produkty od małych
wytwórców zlokalizowanych w różnych regionach świata. Należy jednak wspomnieć,
że do dystrybutorów o zasięgu międzynarodowym zaliczają się nie tylko uznane koncerny, ale także mniejsze firmy.
W tabeli 5 przedstawiono główne kraje wytwarzające absoluty. Jak można zauważyć, dominującą rolę na rynku absolutów odgrywa Francja. Kraj ten wytwarza
na świecie największe ilości rozmaitych absolutów. We Francji prym wiedzie jeden region, a mianowicie Prowansja, na czele z Grasse. Związane jest to z faktem,
że rynek francuski jest szczególnie atrakcyjny ze względu na absoluty stosowane
w branży kosmetycznej i działa jako centrum tego przemysłu w całej Europie. Nadmienić należy, że nie wszystkie absoluty otrzymywane są w tym kraju od początku
do końca, to znaczy od pozyskania materiału najczęściej roślinnego aż do uzyskania gotowego produktu, jakim jest absolut. W niektórych przypadkach we Francji realizowany jest tylko ostatni z etapów, a mianowicie otrzymywanie absolutu z konkretu w procesie ekstrakcji. Część konkretów lub rezynoidów pochodzi
najczęściej z Egiptu oraz krajów azjatyckich, między innymi z Chin i Indii. Taka
sytuacja dotyczy przede wszystkim absolutów pozyskiwanych z surowców, które
nie występują na terenie Francji. Często również odpowiedzialne za to są czynniki ekonomiczne. Pozyskanie konkretów lub rezynoidów w kraju, w którym rośnie
surowiec, jest zdecydowanie tańsze w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.
Ponadto jest go łatwiej transportować, zajmuje on bowiem mniej miejsca niż suro34
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wiec, z którego go otrzymano. W wielu przypadkach proces ekstrakcji w celu wyodrębnienia konkretu z materiału roślinnego musi być przeprowadzany w krótkim
czasie po zebraniu surowca.
Tabela 5
Główni producenci absolutów [30–33]
Kraj

Absolut

Francja

szczodrzenicy sitowatej, akacji srebrzystej, tuberozy, liści fiołka,
kwiatów pomarańczy, jaśminu wielkokwiatowego, wosku
pszczelego, pąków czarnej porzeczki, róży damasceńskiej, róży
stulistnej, szałwii muszkatołowej, świerka pospolitego, sosny
zwyczajnej, lawandynowy, lawendowy, mięty zielonej, mięty
pieprzowej, mchu dębowego, żonkila, narcyza białego, bukszpanu
wiecznie zielonego

Holandia

hiacyntu

Hiszpania

kwiatów pomarańczy, czystka ladanowego, kocanki włoskiej,
labdanowy

Włochy

mimozy, jaśminu wielkokwiatowego, szczodrzenicy sitowatej,
irysa

Turcja

mimozy, jaśminu wielkokwiatowego, róży damasceńskiej, róży
stulistnej

Mołdawia

szałwii muszkatołowej

Ukraina

szałwii muszkatołowej

Polska

kwiatów czarnego bzu

Bułgaria

róży damasceńskiej, kwiatów czarnego bzu

Macedonia

kocanki włoskiej

Egipt

tuberozy, jaśminu wielkokwiatowego, liści fiołka, geraniowy,
akacji farnesa, bazyliowy, kwiatów goździka

Maroko

róży damasceńskiej, róży stulistnej, jaśminu wielkokwiatowego,
szczodrzenicy sitowatej, kwiatów pomarańczy, tuberozy, czystka
ladanowego, akacji srebrzystej, irysa

Tunezja

kwiatów pomarańczy, liści pomarańczy

Republika Południowej Afryki

jaśminu wielkokwiatowego

Somalia

kadzidłowca (Boswellia carterii), mirry, opoponax

Etiopia

mirry

Madagaskar

wanilii, ylang-ylang

Indie

tuberozy, plumerii czerwonej, jaśminu wielkokwiatowego, jaśminu
wielkolistnego (sambac), akacji srebrzystej, sezamu

Iran

galbanum

Indonezja

wanilii, żywicy benzoesowej (sumatrzańskiej), muszkatołowca
korzennego

35

5. Wybrani producenci absolutów

Chiny

jaśminu wielkokwiatowego, jaśminu wielkolistnego (sambac),
osmantusa, geraniowy, korzeni irysa, pieprzu syczuańskiego

Laos

żywicy benzoesowej (syjamskiej)

Salwador

kawowy (z prażonych ziaren), balsamu Peru

Gwatemala

kardamonowy

Honduras

styraks

Ekwador

ambretowy

Brazylia

fasoli tonka

Kolumbia

balsamu tolu

Peru

ambretowy

Jamajka

wanilii

Stany Zjednoczone

litrii wonnej

Australia

pąków czarnej porzeczki, boronii

Papua-Nowa Gwinea

wanilii

Również w tym przypadku zauważalna jest dominacja Francji. Wiele firm ma
francuski rodowód lub też posiada swoje przedstawicielstwa w centrum światowego perfumiarstwa, a mianowicie w Grasse i okolicach.
Największymi przedstawicielami sektora substancji zapachowych, którzy zajmują się również produkcją absolutów, są takie koncerny jak: Givaudan, Firmenich, IFF,
Robertet czy też Mane. Spośród wymienionych podmiotów największą firmą jest
Givaudan (wartość sprzedaży w 2019 roku to około 6,4 miliarda dolarów). Została ona założona w Zürichu w 1895 roku przez braci Leona i Xaviera Givaudanów.
Po 3 latach siedziba firmy przeniesiona została do Vernier, gdzie znajduje się do dziś.
W 1963 roku Xavier Givaudan (mający wtedy 97 lat) sprzedał firmę koncernowi
Hoffmann-La Roche. W 1991 roku firma połączyła się z innym producentem związków zapachowych i aromatów, a mianowicie Roure (założona w 1820 roku przez
Claude’a Roure’a jako Roure-Bertrand & Fils). W ten sposób powstał podmiot
Givaudan-Roure, który w 2000 roku został wydzielony z koncernu Hoffmann-La Roche i przekształcił się w Givaudan SA, spółkę notowaną na szwajcarskiej giełdzie. Następne lata to kolejne przejęcia, których dokonywała firma. Najważniejsze
z nich miało miejsce w 2007 roku, kiedy to doszło do zakupu holenderskiej firmy
Quest International (powstała w 1905 roku). Przejęcie jej uznawane jest za kluczowy moment w historii Givaudan. Obecnie to szwajcarskie przedsiębiorstwo branży
chemicznej od kilku lat dzierży palmę pierwszeństwa, będąc największym na świecie
producentem substancji zapachowych znajdujących zastosowanie w produkcji kosmetyków i aromatów spożywczych. Dostarcza składniki między innymi takim producentom wyrobów perfumeryjnych jak Calvin Klein czy Burberry. Jest również wytwórcą dodatków zapachowych do mydeł, słodyczy i napojów, których odbiorcami są
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różne podmioty na całym świecie. Jest to firma o zasięgu globalnym, ma swoje przedstawicielstwa w kilkudziesięciu krajach na świecie [34]. W maju 2019 roku koncern
Givaudan przejął francuską firmę Albert Vieille zajmującą się produkcją związków
zapachowych z surowców naturalnych od lat 20. XX wieku [35].
Drugim szwajcarskim producentem związków zapachowych i aromatów, w tym
również absolutów, jest koncern Firmenich (wartość sprzedaży w 2019 roku wyniosła
około 4 miliardów dolarów). Został on założony jako start-up w Genewie 1 listopada 1895 roku w garażu Charlesa Firmenicha przez utalentowanego szwajcarskiego
chemika Philippe’a Chuita oraz biznesmana Martina Naefa. Od nazwisk założycieli
pochodziła pierwsza nazwa firmy – Chuit & Naef. Szybko dołączył do nich Frédéric
Firmenich, pionierski przedsiębiorca. Na początku firma zatrudniała 20 pracowników produkcji oraz 30 agentów zajmujących się sprzedażą. Po przejściu na emeryturę
najpierw Chuita (1931 roku), a potem Naefa (1933 rok) rodzina Firmenich stała się
większościowym udziałowcem firmy, która w 1934 roku zmieniła nazwę na Firmenich & Cie. W 1939 roku Leopold Ružička, dyrektor ds. badań i rozwoju tejże firmy,
został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. W ostatnich kilkunastu latach
firma dokonała wielu przejęć, wśród których jednym z najważniejszych jest zakup
w 2007 roku działu aromatów od duńskiej grupy Danisco. Współcześnie koncern
Firmenich zatrudnia 8000 pracowników na całym świecie i jest obecny na ponad
100 rynkach. Zajmuje się wytwarzaniem substancji aromatycznych przeznaczonych
zarówno do przemysłu spożywczego (do produkcji napojów, słodyczy czy też wyrobów cukierniczych), kosmetycznego (wyroby perfumeryjne, produkty do pielęgnacji
ciała), jak i chemii gospodarczej oraz farmaceutycznego [36].
Wśród producentów absolutów znajduje się również amerykański koncern IFF –
International Flavors & Fragrances (wartość sprzedaży w 2019 roku osiągnęła 5,1 miliarda dolarów). Pomysł na firmę powstał w holenderskiej kuchni. Jego autorami
byli szwagrowie Joseph Polak i Leopold (Levi) Schwarz. Założyli oni w 1889 roku
w Zutphen firmę, która przyjęła nazwę Polak & Schwarz. Początkowo zajmowała się ona produkcją skoncentrowanych soków owocowych i esencji spożywczych.
W 1896 roku fabryka przeniosła się do Zaandam (na północny zachód od Amsterdamu). Nazwa została zmieniona na NV Polak & Schwarz’s Essence Factories. W wyniku konfliktu pomiędzy właścicielami Joseph Polak odszedł z firmy w 1910 roku. Pomimo to jej nazwa nie została zmieniona. Dzięki zabiegom Leopolda Schwarza firma
posiadała przedstawicielstwa w 36 krajach. Jego głównym celem było otwarcie biura
w Stanach Zjednoczonych. Aby zrealizować ten plan, zatrudnił przedsiębiorczego
Holendra Arnolda Louisa van Ameringena. Miał on otworzyć pierwszy amerykański zakład. Wkrótce po przybyciu van Ameringena do Stanów Zjednoczonych firma
pozwoliła mu odejść, niektóre źródła podają, że został zwolniony. Pozostał on jednak
za oceanem, gdzie założył firmę van Ameringen & Co, która później zmieniła nazwę
na van Ameringen-Haebler. W 1958 roku nastąpiło połączenie firm Polak & Schwarz
i van Ameringen-Haebler. Powstały podmiot przyjął nazwę International Flavors
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& Fragrances (IFF), a prezesem został nie kto inny jak Arnold Louis van Ameringen,
którego 41 lat wcześniej zwolniono z firmy Polak & Schwarz [37]. Przez wiele lat firma IFF była liderem wśród producentów związków zapachowych. Zdetronizowana
została dopiero przez Givaudan. Umożliwiło to przejęcie przez szwajcarski koncern
firmy Quest International. W 2018 roku koncern IFF dokonał największego przejęcia w branży substancji zapachowych i aromatycznych. Za kwotę 7,1 miliarda dolarów zakupił izraelską firmę Frutarom, założoną w 1933 roku w Hajfie przez dwóch
holenderskich przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego, Mauritza Gerzona i Yudę
Aratena. Mauritz Gerzon pochodził z Groningen, natomiast Yuda Araten był polskim Żydem z Krakowa, który studiował inżynierię chemiczną w Holandii, gdzie
później zamieszkał [38]. Obecnie IFF posiada przedstawicielstwa w wielu krajach
na całym świecie, w tym również w stolicy światowego przemysłu perfumeryjnego, Grasse.
Przez wiele lat IFF był liderem wśród producentów związków zapachowych. Obecnie zajmowana pozycja jest wynikiem przejęć i konsolidacji dokonanych w firmach
Givaudan oraz Firmenich, co pozwoliło stać się im odpowiednio liderem i wiceliderem rankingu. Koncern IFF podobnie jak Givaudan ma swoją własną szkołę kształcącą perfumiarzy. Została ona utworzona stosunkowo niedawno, bo w 2001 roku.
Jako ciekawostkę można podać, że uczestnicy kursów rekrutowani są spośród pracowników firmy, na podstawie testów węchowych, testów inteligencji i obszernych
wywiadów. Studia w IFF Perfumery School trwają 4 lata. Obejmują zajęcia praktyczne (udział w realizacji programów badawczych) i zagadnienia dotyczące zarządzania firmą [37].
Pierwszą francuską firmą wytwarzającą między innymi absoluty jest Mane. Koncern ten został założony przez Wiktora Mane’a w 1871 roku w miasteczku Le Bar-sur-Loup niedaleko Grasse, gdzie do czasów obecnych znajduje się główna jego
siedziba. Działalność firma rozpoczęła od małej destylarni, w której produkowane
były olejki eteryczne pozyskiwane z lokalnych kwiatów i innych roślin. Do rozwoju firmy przyczynili się synowie założyciela Eugène oraz Gabriel, którzy ją zmodernizowali i umiędzynarodowili. W 1959 roku kierownictwo przejął Maurice Mane,
syn Eugène’a, i zarządzał nią aż do 1995 roku. W tym okresie firma stała się uznanym
koncernem i jednym z większych podmiotów w branży produktów zapachowych
na świecie. Nadal pozostaje ona w rękach rodziny Mane. Obecnie Mane Group posiada 25 zakładów produkcyjnych oraz 47 centrów badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w 30 krajach, w których zatrudnionych jest ponad 5,5 tysiąca pracowników [33].
Drugą francuską firmą zaliczaną do największych producentów absolutów jest
Robertet (w 2018 roku wartość sprzedaży wyniosła 525 milionów dolarów) [39]. Początki Robertet datowane są na 1850 rok, kiedy to François Chauve założył w Paryżu
„A La Confiance”, małą fabryczkę zajmującą się przerobem kwiatów i roślin Prowansji. W firmie zatrudniał swojego bratanka, perfumiarza i gorzelnika, Jeana-Baptiste’a
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Mauberta. W 1875 roku Paul Robertet przejął firmę i zmienił jej nazwę na znaną
obecnie. Nowy właściciel inwestował w firmę. Pojawiły się nowoczesne instalacje,
a także rozbudowano siedzibę, którą zaprojektował Gustave Eiffel. W 1883 roku firma została przeniesiona z Paryża do Grasse, kolebki światowego przemysłu perfumeryjnego. W latach 20. XX wieku firma trafiła w ręce rodziny Maubert. Zarządzanie
jej działalnością przejął Maurice Maubert, syn Jeana-Baptiste’a. Robertet rozpoczęła
współpracę z wielkimi firmami perfumeryjnymi takimi jak: Guerlain, Chanel i Patou. W latach 60. nowe pokolenie właścicieli rozwijało produkcję nie tylko związków
zapachowych stosowanych przez przemysł kosmetyczny, ale także wprowadziło do
oferty substancje aromatyzujące używane w produktach spożywczych. W tym okresie firma Robertet nawiązała wiele cennych kontaktów biznesowych z producentami
na całym świecie. Powstało wiele jej przedstawicielstw nie tylko w Europie, ale także
w Ameryce i Azji. Zajmowały się one nie tylko pozyskiwaniem substancji zapachowych, ale także badaniami, rozwojem i kontrolą procesów produkcyjnych. XXI wiek
to dalszy rozwój firmy. W 2007 roku koncern Robertet nabył firmę Chabarot, mającą
siedzibę w Grasse. Umocniło to obecność Robertet w tej części Prowansji. Powstały
zakład produkcyjny w Chinach i spółka joint venture z dużą grupą indyjską oraz
rozbudowano oddział w Stanach Zjednoczonych (inwestycja w wysokości 30 milionów dolarów) specjalizujący się w olejkach eterycznych i roślinach pochodzących
z rolnictwa ekologicznego. W 2011 roku kosztem 25 milionów euro wybudowano
nowy zakład zlokalizowany w Plan-de-Grasse, zajmujący się mieszaniem kompozycji
zapachowych. Był on w ponad 80% zautomatyzowany i miał zdolność produkcyjną
wynoszącą 4200 ton/rok. W ostatnim czasie koncern Robertet nabył wiele podmiotów, które zajmują się głównie dodatkami aromatyzującymi do żywności. Obecnie
Robertet ma swoje filie w ponad 50 krajach na całym świecie [40].
Omawiając wybranych producentów absolutów, nie sposób nie wspomnieć
o mniejszych podmiotach. Są to głównie firmy, które specjalizują się w otrzymywaniu olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych – między innymi: Charabot,
Payan Bertrand oraz Albert Vieille i indyjski Kancor. Wśród mniejszych producentów i dystrybutorów dominują firmy francuskie, które głównie zlokalizowane są
w Grasse i okolicach.
Najstarszą firmą spośród wszystkich wymienionych w tym rozdziale jest Charabot. Jej historia sięga początków XVIII wieku. Powstała ona jako firma rodzinna
dokładnie w 1799 roku w Grasse. W 1817 roku przyjęła nazwę Hugues Ainé. Firma
ta zrewolucjonizowała proces destylacji z parą wodną poprzez wprowadzenie bezpośredniego wtrysku pary wodnej w czasie prowadzenia procesu. Był to poważny
przełom technologiczny, ponieważ do tego momentu pozyskiwanie olejków eterycznych realizowano z zastosowaniem hydrodestylacji lub destylacji wodno-parowej. W 1908 roku po kilku dekadach pod kierunkiem spadkobierców założycieli firma została przejęta przez trzech partnerów. Wśród nich był Eugène Charabot,
chemik, przemysłowiec i polityk. Po studiach chemicznych pracował on dla kilku
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perfumiarzy w Grasse, prowadził badania naukowe i publikował artykuły w prasie
fachowej. Był profesorem chemii stosowanej w Graduate School of Business od 1902
do 1926 roku. W 1919 roku firma zmieniła nazwę na Charabot. Zainwestowano
w nowe rozwiązania technologiczne, ale nie zapomniano o współpracy z małymi
lokalnymi hodowcami roślin aromatycznych. W 1952 roku Barthélemy Sansoldi,
uznany producent olejków eterycznych, przejął firmę Charabot. Nowy właściciel
rozwijał działalność w zakresie produkcji opartej na surowcach naturalnych, realizował tym samym ambitną politykę innowacji technicznych i ekspansji. Działalność
firmy koncentrowała się na funkcjonowaniu średnich firm, szczególnie w Azji i na
Bliskim Wschodzie. Charabot rozwijał trzy linie produktów: kompozycje perfumeryjne, aromaty spożywcze oraz związki zapachowe, które oparte są głównie na
surowcach naturalnych [41]. W 2007 roku koncern Charabot dołączył do Robertet
Group, co umożliwiło jego dalszy rozwój. Wielofunkcyjna instalacja produkcyjna
w Charabot umożliwiła Robertet Group opracowanie szerokiego wachlarza produktów do przemysłu spożywczego i perfumeryjnego. Efektem tej współpracy było stworzenie przez Robertet wspomnianego powyżej zakładu zajmującego się mieszaniem
kompozycji zapachowych [42].
Kolejnym podmiotem wytwarzającym absoluty roślinne jest francuska firma
Payan Bertrand. Została ona założona w 1854 roku w Grasse. Na początku działalność firma skupiała się na lokalnych surowcach naturalnych uprawianych w Grasse,
takich jak jaśmin, róża, liść fiołka oraz mimoza. Później rozszerzyła się na substancje aromatyczne wyodrębniane z surowców importowanych, wśród których
były między innymi: paczula, tonkowiec wonny (bób tonka zwany również fasolą
tonka), piżmian właściwy, styraks oraz żywica benzoesowa. Pierwszymi produktami wytwarzanymi przez Payan Bertrand były olejki eteryczne otrzymywane w wyniku destylacji. Później portfolio firmy powiększyło się o produkty otrzymywane
metodą enfleurage, a w latach 20. poprzedniego stulecia również o ekstrakty roś
linne pozyskiwane z zastosowaniem lotnych rozpuszczalników. Lata powojenne to
dalszy dynamiczny rozwój firmy. Powstały instalacje do destylacji frakcjonowanej
oraz destylacji molekularnej. Umożliwiły one otrzymywanie szerokiej gamy olejków
i absolutów. W 2004 roku firma otworzyła drugi zakład produkcyjny o powierzchni 1000 m2, który zajmuje się produkcją mieszanin związków zapachowych. Dzięki
przejęciu w 2006 roku firmy General Aromatics Payan Bertrand wszedł w posiadanie
automatycznego robota odmierzającego, Roxane A, który w znaczący sposób ułatwił
przygotowywanie mieszanin związków zapachowych w zakładzie produkcyjnym założonym dwa lata wcześniej. Na przestrzeni wielu lat firma ta zbudowała rozległą sieć
doświadczonych partnerów i przedstawicieli handlowych zlokalizowanych na pięciu
kontynentach. Firma Payan Bertrand obecna jest w ponad 70 krajach na całym świecie i eksportuje 90% swojej produkcji [43].
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Trzecią francuską firmą jest Albert Vieille, która specjalizuje się w produkcji olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych. Znajdują one zastosowanie jako składniki
wyrobów perfumeryjnych produktów aromaterapeutycznych. Firma została założona
w Vallauris niedaleko Grasse (obecnie region Prowansja–Alpy–Lazurowe Wybrzeże)
przez Mariusa Laborma w 1920 roku. Początkowo firma zajmowała się sprzedażą
pomarańczy. Później rozszerzyła swoją działalność o wytwarzanie olejków eterycznych wyodrębnianych z lokalnych roślin, takich jak róża, kwiat pomarańczy, oraz ich
produkcję z importowanych materiałów roślinnych. Pod nazwą Albert Vieille firma
istnieje od 1978 roku. Wtedy to zięć założyciela, Albert Vieille, przejął firmę i zmienił jej nazwę na Albert Vieille SAS. Przypisuje się mu rozwój całej sieci importowej.
Firma umocniła swoją pozycję na rynku wraz z objęciem fotela dyrektora generalnego przez Georges’a Ferranda w 1991 roku. Nastąpiło otwarcie na nowe rynki. Firma przejęła również zakład produkcyjny w Sewilli w Hiszpanii oraz rozwinęła dział
badań i rozwoju. Obecnie Albert Vieille zatrudnia 60 pracowników. W 2018 roku,
za pośrednictwem sieci dystrybutorów, sprzedała na całym świecie produkty za kwotę 30 milionów dolarów. Z firmą współpracuje około 40 producentów na całym świecie, począwszy od Laosu po Brazylię i od Nowej Kaledonii po Madagaskar. Importuje
ona około 350 surowców aromatycznych z każdego zakątka świata.
Jak już wspomniano powyżej, w maju 2019 roku firma Albert Vieille została przejęta przez największego producenta związków zapachowych i substancji aromatycznych, a mianowicie koncern Givaudan [44].
Ostatnią z omawianych firm jest indyjski Kancor. Jest on pionierem w dziedzinie globalnej ekstrakcji przypraw, której korzenie w handlu sięgają 1857 roku
w światowej stolicy przypraw, Koczin. Wtedy to Kanji Morarji zaczął w tym mieś
cie handlować przyprawami. W 1862 roku przeniósł się do Bombaju, gdzie założył
firmę zajmującą się handlem przyprawami i innymi towarami z Kerali. Na początku ubiegłego stulecia Morarji zwerbował do firmy swojego siostrzeńca Vallabhdasa
Vasanji. Zaczęli oni eksportować pieprz i imbir do Europy. Vasanji stał się znany
jako „Mariwala”, ponieważ zajmował się pieprzem. W 1947 roku Mariwala i jego
czterej synowie założyli Bombay Oil Industries Limited. W latach 1947–1971 firma utworzyła cztery zakłady produkcyjne. Jeden z nich, w Kerali, posiadał instalację do ekstrakcji przypraw, która przekształciła się w 1969 roku w firmę o nazwie
Kancor Flavours and Extracts Ltd. W 1990 roku 40% udziałów nabyła amerykańska
firma McCormick & Company. Udziały te zostały odkupione przez Mariwala Group
w 1996 roku. W 2006 roku Kancor Flavours and Extracts Ltd. został przemianowany
na Kancor Ingredients Ltd., a w grudniu 2014 roku stał się częścią francuskiej Mane
Group [45]. Sukces firmy Kancor wziął się z nieustannego dążenia do doskonałości
oraz ścisłej współpracy z rolnikami nie tylko na polu ekonomicznym, ale również
społecznym. To zaangażowanie jest kontynuowane we wszystkich zakładach firmy,
gdzie prowadzone są najnowocześniejsze procesy ekstrakcji, destylacji i oczyszczania
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substancji czynnych. Firma posiada również bardzo rozwinięty dział badawczo-rozwojowy, który odpowiada za innowacje i realizację zamówień złożonych przez różne
branże [46].
Wymienionych zostało tylko kilka firm zajmujących się produkcją i dystrybucją
absolutów. Nie sposób opisać wszystkie.
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Znanych jest około 70 różnych absolutów, które otrzymywane są na skalę przemysłową. Używane są głównie jako dodatki zapachowe. Niewielkie ich ilości znajdują
zastosowanie w przemyśle spożywczym do aromatyzowania niektórych wyrobów.
Wiąże się to z zastosowaniem rozpuszczalników pochodzenia petrochemicznego. Producenci, a w szczególności ci wytwarzający aromaty spożywcze, niechętnie
stosują te produkty ze względu na pozostałości rozpuszczalnika. Takie pozostałości mogą również utrudniać certyfikację w sytuacji, w której może być ona pożądana. Do produkcji trafiają najczęściej absoluty, które zostały otrzymane bez udziału
wspomnianych ekstrahentów, szczególnie najpopularniejszego obecnie n-heksanu.
Na runku można spotkać bowiem absoluty oznaczone jako „wolne od heksanu”
(hexane free), pozyskane najczęściej z pomad, maceratów lub ekstraktów otrzymanych z zastosowaniem ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych. Są również absoluty, do produkcji których używa się wyłącznie alkoholu etylowego. W tym miejscu
należy wspomnieć chociażby o absolucie kakaowym i z liści herbaty.
W porównaniu z olejkami eterycznymi ich zwartość w produkcie końcowym nie
jest duża i wynosi od kilku do kilkunastu ppm. Wśród wyrobów przemysłu spożywczego, w których stosowane są absoluty, można wymienić: wyroby piekarnicze,
napoje bezalkoholowe, gumy do żucia, lody owocowe, produkty mrożone, galaretki
i puddingi oraz cukierki twarde (rys. 10) [47]. Niewielkie ilości stosowane są również do aromatyzowania wyrobów tytoniowych. Nie tylko nadają im konkretny aromat, ale również pełnią rolę tzw. fiksatorów, czyli utrwalaczy zapachu. Są to przede
wszystkim: absolut tytoniowy i waniliowy.
Jak wspomniano powyżej, absoluty znajdują zastosowanie głównie jako dodatki
zapachowe w przemyśle kosmetycznym i chemii gospodarczej. W pierwszym przypadku mowa o szerokiej grupie produktów kosmetycznych. Są to przede wszystkim:
wyroby perfumeryjne, kremy i balsamy do skóry, preparaty do demakijażu, mydła,
szampony, odżywki do włosów, żele pod prysznic, dezodoranty, antyperspiranty oraz
preparaty do higieny jamy ustnej (rys. 10) [47, 48]. Absoluty mieszają się z innymi
absolutami oraz z wieloma olejkami eterycznymi i związkami aromatycznymi pochodzenia syntetycznego. Umożliwia to otrzymanie szerokiej gamy kompozycji. Zalecane zawartości tych mieszanin w tak zwanych koncentratach zapachowych wahają
się od kilkudziesięciu setnych do kilku procent. Wpływa na to obecność substancji
aromatycznych uznanych za potencjalne alergeny. Największe ilości absolutów zużywa przemysł wyrobów perfumeryjnych do produkcji: perfum, wody toaletowej czy
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Rys. 10. Przemysłowe zastosowania absolutów
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też dezodorantów [49]. Można je znaleźć w produktach wielu znanych i renomowanych firm, ale także tych określanych jako niszowe.
Drugą grupą są produkty wytwarzane przez przemysł chemii gospodarczej,
do których zaliczamy: detergenty w płynie i stałe, płyny do płukania tkanin, środki
dezynfekujące, odświeżacze powietrza, świece zapachowe, a także kadzidełka.
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Absoluty najczęściej pozyskiwane są wtedy, gdy ze względów ekonomicznych lub
technicznych nie można pozyskać mieszaniny substancji zapachowych drogą destylacji z parą wodną czy też wytłaczania. W bardzo wielu przypadkach stężenia pożądanych substancji w surowcu, najczęściej pochodzenia roślinnego, są na bardzo
niskim poziomie. Dodatkowo jest on wrażliwy na wysoką temperaturę stosowaną
w trakcie destylacji. Od tej reguły są wyjątki. Niektóre surowce służą do otrzymywania zarówno olejków eterycznych, jak również absolutów. Jako przykłady można
podać: różne odmiany róż, lawendę, wetiwer, eukaliptusa czy też kardamon. Jednakże największą grupę stanowią surowce, z których pozyskiwane są tylko absoluty. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku olejków eterycznych, najbardziej popularne
są absoluty otrzymane z materiału roślinnego, a w szczególności z kwiatostanu. Stanowią one największą grupę wśród wszystkich absolutów. Decydują o tym przede
wszystkim wspomniane powyżej względy ekonomiczne i techniczne, które w bardzo
wielu przypadkach uniemożliwiają pozyskanie mieszaniny związków zapachowych
w drodze destylacji z parą wodną. Dodatkowo absolut pełniej odzwierciedla skład
substancji zapachowych zawartych w surowcu. Do tej grupy możemy zatem zaliczyć
absoluty takie jak: róży (damasceńskiej, stulistnej, francuskiej, herbacianej), jaśminu
(wielkokwiatowego, lekarskiego wielkolistnego, indyjskiego), osmantusa, tuberozy,
lotosu (niebieskiego, orzechodajnego), kwiatów pomarańczy gorzkiej, champaka,
hiacyntu, żonkila, gardenii, lilii i wielu innych. Pozostałe grupy są znacznie mniej
liczne. Są to przede wszystkim absoluty pozyskiwane z liści (herbata, fiołek, szałwie
muszkatołowa i lekarska, eukaliptus gałkowy), korzeni (irys, wetiwer), nasion i owoców (kakao, kardamon, tonkowiec wonny, wanilia), ale także z siana.
W niniejszym rozdziale przedstawiono krótkie charakterystyki oraz zastosowania wybranych absolutów. Z jednym wyjątkiem wszystkie z opisanych należą do grupy
absolutów roślinnych. Jak wiadomo, substancje zapachowe gromadzą się w różnych
częściach roślin, które mogą być surowcem do ekstrakcji. W tabeli 6 zaprezentowano
wybrane absoluty oraz stosowane do ich otrzymywania surowce.
Dodatkowo wykonano analizę z zastosowaniem chromatografii gazowej wybranych absolutów dostępnych w handlu. Analizę wykonano w laboratorium Katedry Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej z zastosowaniem chromatografu gazowego Bruker
GC-430 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym wyposażonym w kolumnę kapilarną VF-1ms (15 m × 0,25 mm × 0,25 μm).
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Rosa Damascena Flower Extract
Rosa Centifolia Flower Extract
Rosa Gallica Flower Extract
Rosa Odorata Flower Extract
Jasminum Grandiflorum Flower Extract
Jasminum Officinale Oil
Jasminum Sambac Flower Extract
Jasmine Auriculatum (Jasmine) Extract
Polianthes Tuberosa Extract
Dianthus Caryophyllus (Carnation) Extract
Osmanthus Fragrans Flower Extract
Citrus Aurantium Amara Flower Extract
Plumeria Alba Flower Extract
Blue Lotus Absolute Oil
Lotus Pink Absolute Oil
Lotus White Absolute Oil
Coffee Blossom Absolute
Spartium Junceum Flower Extract

absolut róży stulistnej

absolut róży francuskiej

absolut róż herbacianej

absolut jaśminu wielkokwiatowego

absolut jaśminu lekarskiego

absolut jaśminu wielkolistnego

absolut jaśminu indyjskiego

absolut tuberozy

absolut goździka

absolut osmantusa

absolut kwiatów pomarańczy

absolut plumerii

absolut niebieskiego lotosu

absolut różowego lotosu

absolut białego lotosu

absolut kwiatów kawy

szczodrzenicy sitowatej

Nazwa INCI

absolut róży damasceńskiej

Nazwa zwyczajowa absolutu
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szczodrzenica sitowata

kawa arabica

biały lotos

różowy lotos

niebieski lotos

plumeria czerwona

pomarańcza gorzka

osmantus

goździk ogrodowy

tuberoza bulwiasta

jaśmin indyjski

jaśmin wielkolistny

jaśmin lekarski

jaśmin wielkokwiatowy

róża herbaciana

róża francuska

róża stulistna (majowa)

róża damasceńska

Nazwa surowca, z którego pozyskiwany jest absolut

Nazewnictwo i źródła wybranych absolutów. Opracowanie autorskie na podstawie etykiet wymienianych w pracy produktów

Tabela 6
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Acacia Farnesiana Flower Extract
Lilium Auratum Extract
Hedychium Coronarium Flower Extract
Hyacinthus Orientalis Flower Extract
Michelia Champaca Flower Oil
Gardenia Jasminoides (Gardenia) Oil
Linden Absolute Oil Tilia Vulgaris
Viola Odorata Leaf Extract
Camellia Sinensis Leaf Extract
Camellia Sinensis Leaf Extract
Orris Absolute Oil
Vetiveria Zizanioides (Vetiver) Root Oil
Cocoa Absolute Oil
Vanilla Planifolia Oil
Cistus Ladanifer (Labdanum) Resin
Evernia Prunastri Extract

absolut lilii pozłacanej

absolut hedychium koronowego

absolut hiacynta wschodniego

absolut magnolii champaka

absolut gardenii

absolut lipy

absolut fiołka

absolut zielonej herbaty

absolut białej herbaty

absolut irysa

absolut wetiwerowy

absolut kakaowy

absolut waniliowy

absolut labdanum

absolut mchu dębowego

Nazwa INCI

absolut akacji

Nazwa zwyczajowa absolutu
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mech dębowy

czystek labdanowy

wanilia płaskolistna

kakaowiec właściwy

wetiweria pachnąca

kosaciec blady

herbata chińska

herbata chińska

fiołek wonny

lipa holenderska

gardenia jaśminowata

magnolia champaca

hiacynt wschodni

biała lilia imbirowa

lilia pozłacana

akacja farnesa

Nazwa surowca, z którego pozyskiwany jest absolut

cd. Tabeli 6
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7.1. absoluty róży

7.1. Absoluty róży
Absoluty otrzymywane są najczęściej z czterech gatunków róży: damasceńskiej zwanej również bułgarską (Rosa damascena Mill.), stulistnej (Rosa centifolia L.), francuskiej (Rosa gallica L.) oraz herbacianej (Rosa x odorata). Kwiaty te należą do rodziny
różowatych (Rosaceae). Obecnie znanych jest prawie 3200 roślin zaliczanych do tej
rodziny, wśród których ponad 400 stanowią różne gatunki róż [50]. Pojawiają się
coraz to nowe krzyżówki, które pełnią najczęściej rolę dekoracyjną [51]. Róża często
nazywana jest królową kwiatów lub królową perfum. W zależności od jej gatunku
intensywny zapach róży wzbogacony jest owocowymi i drzewnymi niuansami, a nawet tytoniowym. Stąd też wynika ich duża popularność.
Róże należą do najstarszych kwiatów obecnych na Ziemi. Badania geologiczne
wykazały, że kwiaty te występowały już na terenie Alaski w paleocenie, epoce, która
zakończyła się około 58 milionów lat temu. Były one również szeroko rozpowszechnione w oligocenie, około 34 milionów lat temu, na obszarach dzisiejszych zachodnich Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji.
Pierwsze informacje o różach uzyskane na podstawie wykopalisk archeologicznych pochodzą z Mezopotamii (około 3000 lat p.n.e.). Gliniane tabliczki z okresu
panowania króla Akkadii Sargona I (2784–2730 roku p.n.e.) zawierają informację,
że władca ten przywiózł sadzonki róży z wyprawy wojennej do krajów nad rzeką
Tygrys [52]. Natomiast nie ma dokładnych danych, które to były gatunki róż. Początkowo róże pełniły głównie rolę dekoracyjną.
W 200 roku p.n.e. grecki filozof i botanik Teofrast w swoim dziele Historia roś
lin zawarł nie tylko informacje o metodach uprawy róż, ale również receptury perfum na ich bazie [53]. Rzymski przyrodnik Pliniusz Starszy (23–79 roku n.e.) napisał, że płatki i kwiaty były przydatne w medycynie do leczenia dolegliwości różnych
części ciała, przede wszystkim głowy, uszu, jamy ustnej, dziąseł, migdałków i żo
łądka [52].
Róża odgrywała również istotną rolę w medycynie krajów islamskich. Arabski
uczony Al-Kindi (IX wiek) przepisywał produkty różane na ból brzucha, wrzody,
wątrobę oraz choroby jamy ustnej i ból gardła.
7.1.1. Absolut róży damasceńskiej
Omawiany absolut otrzymywany jest z odmiany róży zwanej damasceńską (Rosa da
mascena). Róża ta jest krzyżówką róży francuskiej (Rosa gallica) oraz róży fenickiej
(Rosa phoenicia). Uprawy tej odmiany róży można spotkać w: Szwecji, południowo-zachodniej Rosji (obszar nad Morzem Czarnym), we Francji, w Hiszpanii, Estonii,
Maroko, Stanach Zjednoczonych (część południowa), Niemczech, Nowej Zelandii,
Australii, Tunezji, Uzbekistanie, Azerbejdżanie, Belgii, Wielkiej Brytanii, Grecji,
Meksyku, Syrii, Bułgarii, Turcji, Iranie, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Indiach i Chi49
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nach (rys. 11) [52, 54]. Róże te najlepiej rosną bowiem w łagodnym klimacie na obszarach, gdzie temperatura w dzień wynosi od 24 do 27°C, a w nocy 18–20°C.
Największym producentem absolutu róży damasceńskiej jest Turcja. W tym kraju
wytwarzane jest go około 5000 ton/rok. Drugim co do wielkości dostawcą tego absolutu na rynki światowe z ilością 900 ton/rok jest Bułgaria [55].

Rys. 11. Występowanie róży damasceńskiej na świecie

Absolut róży damasceńskiej pozyskiwany jest ze świeżo ściętych kwiatów. Do produkcji absolutu różanego nadają się rośliny, które mają co najmniej 3 lata. Natomiast
płatki róż można pozyskiwać z danej plantacji przez okres od 20 do 30 lat. Zbiór
trwa zwykle około jednego miesiąca od połowy maja do połowy czerwca [52]. Kwiaty
zbierane są w godzinach przedpołudniowych (od 8 do 11).
Absolut róży damasceńskiej otrzymywany jest jak większość absolutów w dwuetapowym procesie ekstrakcji. W pierwszym etapie kwiaty róży poddawane są działaniu
niepolarnego rozpuszczalnika. W procesie ekstrakcji oprócz pożądanych związków
zapachowych z surowca roślinnego usuwane są także inne substancje, takie jak pigmenty i woski [50].
W przemyśle do produkcji konkretu różanego stosowane są ekstraktory zbiornikowe o pojemności 3000 litrów wyposażone w mieszadła mechaniczne. Do zbiornika dodaje się 700–750 kg kwiatów róży i wlewa się n-heksan do połowy jego objętości. Proces ekstrakcji prowadzony jest w temperaturze 70–75°C przez 20 min.
Po usunięciu ekstraktu powtarza się operację, wprowadzając drugą porcję n-heksanu. Ekstrakty są łączone i w odparowywaczu odzyskiwany jest n-heksan w temperaturze 70–75°C. Śladowe ilości n-heksanu w powstałym ekstrakcie są usuwane w odparowywaczu próżniowym. Ciepły konkret różany przelewany jest do 5-litrowych
puszek, w których stygnąc, ulega zestaleniu. 1 kg konkretu uzyskiwany jest z około 375–400 kg kwiatów róży. W Bułgarii do ekstrakcji zamiast n-heksanu stosowa50
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ny jest eter naftowy. W tym przypadku wydajność otrzymywania konkretu wynosi
0,20–0,25% (na 1 kg produktu potrzeba 400 kg materiału roślinnego). Konkret może
być stosowany jako składnik wielu produktów kosmetycznych lub też przerabiany,
aby otrzymać absolut.
W drugim etapie absolut wytwarzany jest w wyniku obróbki otrzymanego
w pierwszym etapie konkretu. W tym celu konkret poddawany jest ekstrakcji z alkoholem etylowym, w którym rozpuszczają się substancje aromatyczne. Powstały ekstrakt etanolowy ochładzany jest do –15/–20°C i poddawany filtracji przez chłodzone
filtry w celu oddzielenia pozostałości woskowych. Czysty absolut otrzymywany jest
po usunięciu etanolu w procesie destylacji pod obniżonym ciśnieniem [56]. Ostatecznie z jednej tony kwiatów pozyskuje się około 1 kg absolutu.
Otrzymany absolut ma charakterystyczny głęboki, czerwonobrązowy kolor i nie
ulega zestaleniu. Ma on bardzo intensywny słodki i głęboki zapach róży z nutami
przypraw i miodu. Zapach ten zaliczany jest do nuty serca i po naniesieniu na bloter wyczuwalny jest przez 178 godzin [57]. W porównaniu z olejkiem eterycznym
absolut zapachem bardziej przypomina różę [58]. Jest to związane z zastosowaniem
niskich temperatur w procesie przetwarzania, co ogranicza degradację składników
zapachowych w trakcie procesu pozyskiwania.
Głównym składnikiem absolutu różanego jest β-fenyloetanol, zwany inaczej alkoholem różanym. Jego zawartość w absolucie róży damasceńskiej może wynosić
w skrajnym przypadku nawet 75% [59]. Najczęściej jednak jest to około 25% [60].
Zawartość tego alkoholu w absolucie róży damasceńskiej uzależniona jest od obszaru, na którym rosły kwiaty służące jako surowiec do ekstrakcji. Nadmienić należy,
że olejek z tego samego gatunku róży zawiera poniżej 2% alkoholu różnego. Taka
niska zawartość spowodowana jest jego dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Stąd też
jest on wiodącym składnikiem wody różanej, produktu ubocznego otrzymywanego
w procesie pozyskiwania olejku różanego. Poza wymienionym związkiem w absolucie róży damasceńskiej stwierdzono obecność: cytronelolu (do 15%) i geraniolu
(poniżej 10%) (rys. 12) [56]. Absolut ten zawiera również między innymi: eugenol,
metyloegenol oraz farnezol. Podobnie jak w przypadku olejku eterycznego w absolucie występują niewielkie ilości β-damascenonu i tlenku różanego. Jednak w absolucie
jest więcej pierwszego z wymienionych związków. Nadmienić należy, że to właśnie
β-damascenon jest dominującym składnikiem zapachu róży. Stąd też większą zawartością tej substancji zapachowej w absolucie można wytłumaczyć jego zapach, który
jest najbliższy zapachowi kwiatów róży.
Przykładowy chromatogram handlowego absolutu róży damasceńskiej przedstawiono na rys. 13. Jak można zaobserwować, dominującym składnikiem jest
β-fenyloetanol. Jego stężenie w analizowanym absolucie róży damasceńskiej w tym
przypadku przekracza 70%. Natomiast zawartość cytronelolu oraz geraniolu wy
nosi odpowiednio niecałe 10% oraz niewiele ponad 5%. Są to wyniki zgodne z informacjami zawartymi w literaturze [56].
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Rys. 12. Wybrane składniki absolutu róży damasceńskiej

Rys. 13. Chromatogram handlowego absolutu róży damasceńskiej (kraj pochodzenie: Indie)
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Omawiany absolut miesza się dobrze z olejkami eterycznymi i absolutami takim
jak: bergamotowy, z rumianku rzymskiego, szałwii muszkatołowej, geraniowy, jaśminowy, lawendowy, melisowy, nerolowy, paczulowy, palmarozowy, z drzewa różanego,
z drzewa sandałowego oraz ylang-ylang.
Absolut ten jest niezwykle popularny w produktach kosmetycznych. Największym
beneficjentem jest część przemysłu kosmetycznego zajmująca się wytwarzaniem
różnych rodzajów wyrobów perfumeryjnych. Absolut róży damasceńskiej budzi namiętność i zmysłowość w perfumach. Przyczynia się do powstania wykwintnych nut
środkowych (nuty serca).
W perfumerii absolut ten tworzy kompozycje z: bogatymi i ciepłymi żywicami (benzoesowa, balsam peruwiański lub kadzidło), słodkimi olejkami cytrusowymi
(bergamotkowy, pomarańczowy lub mandarynkowy), olejkami kwiatowymi, świeżymi i ziołowymi (lawendowy, geraniowy, palmarozowy), olejkami o zapachu drzewnym i ziemistym (sandałowy i paczulowy) oraz z olejkami i absolutami o głębokich
i bogatych nutach zapachowych (jaśminowy i ylang-ylang) [50].
Jako przykłady wyrobów perfumeryjnych zawierających absolut z róży damasceńskiej można wymienić: Rose Barbare (Guerlain, 0,5% absolutu), Nahema (Guerlain,
0,5% absolutu) i Sa Majeste La Rose (Serge Lutens, 2% absolutu).
W składzie absolutu różanego występują związki uznane przez IFRA za potencjalne czynniki wywołujące alergie. Są to przede wszystkim cytronelol, geraniol, farnezol, eugenol oraz metyloeugenol. W związku z tym zalecana jego zawartość w koncentracie zapachowym nie może przekraczać 5% [57].
Absolut róży damasceńskiej w niewielkich ilościach stosowany jest w przemyśle
spożywczym jako aromat w takich produktach jak: napoje bezalkoholowe, wyroby
wypiekane, wyroby mrożone, lody owocowe i cukierki twarde. Największa zalecana przez FEMA ilość absolutu różanego (2 ppm) może znaleźć się w cukierkach twardych [57].
7.1.2. Absolut róży stulistnej
Absolut pozyskiwany jest z płatków róży stulistnej (Rosa centifolia L.), zwanej również różą majową (Rose de Mai) lub kapuścianą (kwiaty przypominają główkę ka
pusty). Często można również spotkać ją pod nazwą róża stupłatkowa, co wynika
z tego, że dawniej w botanice nie rozróżniano osobno płatków i liści. Pochodzi ona
prawdopodobnie z terenów Kaukazu i Iranu. Gatunek ten jest mieszańcem kilku innych, między innymi róży francuskiej (Rosa gallica L.). Do Europy trafiła prawdopodobnie w XVI wieku [61]. Inne źródła podają, że ten gatunek róży został wyhodowany w tamtym czasie przez francuskich ogrodników [54]. Z powodu pięknych dużych
kwiatów stała się ona bardzo popularna jako roślina ozdobna.
Pierwsze uprawy róży stulistnej powstały w Prowansji w miasteczku Grasse już
w XVI wieku. Głównym odbiorcą wyhodowanych róż, a dokładniej otrzymane53
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go z nich absolutu, był przemysł perfumeryjny, za stolicę którego uważano właśnie
Grasse. Obecnie w regionie tym znajduje się tylko kilka pól, na których uprawiana
jest omawiana róża. Cała roczna uprawa róży majowej z Grasse sprzedawana jest
tylko trzem firmom perfumeryjnym: Chanel, Jean Patou i Christian Dior. 35–40 ton
przetwarza się tu wyłącznie do produkcji Chanel No5 extrait znajdującego zastosowanie w różnych odmianach sztandarowego produktu firmy, a mianowicie Chanel No5. Rolę głównego producenta róży stulistnej przejęło Maroko, gdzie trafiła ona
w 1941 roku [61].
Obecnie róża stulistna występuje najczęściej w formie upraw przede wszystkim
w Maroku, Syrii, Libanie, Indiach, Egipcie oraz we Francji (Prowansja) (rys. 14)
[54, 62].
Płatki róż używane są nie tylko ze względu na zawarte w nich związki zapachowe,
ale także przeciwutleniacze, witaminy i mikroelementy. Bardzo popularne są otrzymywane z nich napary [63]. Stosowane zewnętrznie poprawiają cerę, skórę w okolicach oczu i skórę całego ciała. Nadają bowiem blasku, tonizują oraz łagodzą podrażnienia [64]. W medycynie ajurwedyjskiej herbata z płatków róży zalecana jest w celu
wzmocnienia organizmu przy przewlekłych stresach, a także przy przeziębieniach
i w profilaktyce zdrowotnej. Napary stosowane są również w stanach zapalnych,
w tym podczas zapalenia stawów, przy owrzodzeniach i zranieniach [62]. Z płatków
róży produkuje się również: konfitury, nalewki, wina i likiery, a także wodę różaną.
Mogą być także dodawane do wypieków i różnych słodkich potraw.

Rys. 14. Uprawy róży stulistnej na świecie

Proces otrzymywania absolutu róży stulistnej realizowany jest w ten sam sposób,
jak to ma miejsce w przypadku absolutu róży damasceńskiej. Jako surowiec stosowane są płatki róż zbierane w okresie kwitnienia, czyli w maju (stąd róża majowa).
Pozyskiwanie materiału roślinnego trwa tylko kilka dni. Odbywa się ono we wczes
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nych godzinach rannych, gdy kwiat zaczyna się otwierać. Jedna osoba jest w stanie zebrać w ciągu jednej godziny około 7 kg świeżych kwiatów. Proces pozyskiwania
absolutu rozpoczyna się od ekstrakcji n-heksanem, w wyniku której po oddestylowaniu rozpuszczalnika otrzymywany jest konkret z wydajnością 0,2–0,3% w odniesieniu do wyjściowej masy surowca. Konkret przerabiany jest na absolut w procesie
ekstrakcji etanolem. Powstały roztwór alkoholowy oddzielany jest od pozostałości
woskowych. Z roztworu usuwa się etanol. Absolut otrzymywany jest z wydajnoś
cią 50–70%. Zatem na pozyskanie 1 kg absolutu potrzeba 700 kg kwiatów róży stulistnej.
Absolut ten ma charakterystyczny żółtopomarańczowy kolor oraz słodki zapach
różany z nutami drzewno-korzennymi. Zapach ten zalicza się do nuty serca i po naniesieniu na bloter wyczuwalny jest przez 178 godzin [65].
Podobnie jak w przypadku absolutu róży damasceńskiej głównym składnikiem
absolutu z róży stulistnej jest β-fenyloetanol. Jego zawartość może wynosić około 50% [66, 67]. Najczęściej w handlowym absolucie róży stulistnej jest to poniżej
25% [68]. Zawartość tego alkoholu w absolucie uzależniona jest od obszaru, na którym rosły kwiaty służące jako surowiec do ekstrakcji. Poza wymienionym związkiem w absolucie róży stulistnej stwierdzono obecność: cytronelolu (do 15%), geraniolu (poniżej 10%), a także kwasów linolowego i palmitynowego. Absolut ten
zawiera również 1–2% eugenolu i metyloeugenolu, alkohol benzylowy, farnezol oraz
cytral (rys. 15) [56]. Na rys. 16 przedstawiono przykładowy chromatogram handlowego absolutu róży stulistnej. Podobnie jak w absolucie róży damasceńskiej również w tym przypadku głównym składnikiem jest β-fenyloetanol (55%). W absolucie
róży stulistnej stwierdzono obecność porównywalnych ilości cytronelolu i geraniolu (ok. 8%). Natomiast to, co w znacznym stopniu odróżnia go od absolutu róży damasceńskiej, to obecność octanu geranylu (około 6%) oraz ponad 2% eugenolu.
Absolut róży stulistnej miesza się dobrze z wieloma olejkami eterycznymi. Są to
olejki takie jak: bergamotowy, cytrynowy, pomarańczowy, grejpfrutowy, z czarnego
pieprzu, kasjowy, sandałowy, cynamonowy, szałwiowy, kolendrowy, z żywicy olibanowej, geraniowy, lawendowy, z werbeny egzotycznej, melisowy, mirtowy, nerolowy,
palmarozowy, paczulowy, petitgrain, z drzewa sandałowego, z tuberozy, wetiwerowy
oraz z kwiatów drzewa ylang-ylang.
Absolut róży stulistnej jest bardzo często stosowany w produktach przemysłu kos
metycznego. Są to między innymi: kremy do skóry suchej, wrażliwej lub dojrzałej,
płyny kosmetyczne oraz wyroby perfumeryjne.
Wśród wyrobów perfumeryjnych można wymienić: Ambre for Her (Christian
Lacroix), Rose in Wonderland (Atkinsons), Parfum de Grasse (DSH Perfumes),
Beyond Romance (Ralph Lauren), Chypre Azural (Les Indémodables), Love Rose
(Réminiscence), Viva La Juicy Rosé (Juicy Couture), Quelques Fleurs Jardin Secret
(Houbigant) oraz Foliage (Antonio Visconti).
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Podobnie jak przypadku absolutu róży damasceńskiej w składzie absolutu
róży stulistnej stwierdzono obecność związków, które znajdują się na liście IFRA
jako substancje uznawane za potencjalne czynniki wywołujące alergie. Są to przede

Rys. 15. Wybrane składniki absolutu róży stulistnej

Rys. 16. Chromatogram handlowego absolutu róży stulistnej (kraj pochodzenie: Maroko)
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wszystkim cytronelol, geraniol, alkohol benzylowy, farnezol i cytral. W związku
z tym zalecana zawartość omawianego absolutu w koncentracie zapachowym nie
może przekraczać 5%. Absolut ten może być stosowany jako dodatek aromatyzujący w ilości nieprzekraczającej 2 ppm [65].
7.1.3. Absolut róży francuskiej
Omawiany absolut otrzymywany jest z kwiatów róży francuskiej (Rosa gallica L.),
zwanej również Provins lub czerwoną damasceńską. Ten gatunek róży należy do jednych z najstarszych występujących na kontynencie europejskim. Pierwsze informacje
o nim pochodzą już z XII wieku [69]. Róża ta dała początek innym gatunkom. Z tego
też powodu nazywana jest matką wszystkich róż.
Należy ona do gatunków zamieszczonych w polskiej czerwonej księdze roślin
oraz na „czerwonej liście” w kategorii narażonych na wyginięcie. Gatunek ten objęty
jest również ścisłą ochroną. Różę francuską rosnącą dziko można spotkać głównie
w środkowej, południowej i południowo-wschodniej Europie [70]. Jest ona rośliną
endemiczną pochodzącą z terenów: Albanii, Austrii, Bułgarii, południowej Polski,
Czech, Słowacji, Rosji (na wschodzie i południu części europejskiej), południowo-wschodnich Niemiec, Grecji, Rumunii, Węgier, Francji, Włoch, Szwajcarii, Turcji,
krajów byłej Jugosławii i Iraku. Obecnie poza wspomnianymi krajami róża francuska występuje także na obszarze: Białorusi, Wielkiej Brytanii, Holandii, Libii, Stanów Zjednoczonych (Connecticut, Illinois, Indiana, Kentucky, Luizjana, Maine,
Massachusetts, Michigan, Missisipi, Missouri, New Hampshire, Nowy Jork, Północna Karolina, Ohio, Pensylwania, Rhode Island, Vermont, Wirginia, Wisconsin,
Południowa Karolina, Texas, Tennessee), Kanady (Nowa Szkocja, Ontario, Quebec),
Tunezji, Portugalii, Hiszpanii, Tadżykistanu, Nowej Zelandii oraz południowej Australii (rys. 17) [71].
Najczęściej występuje ona jednak w formie upraw. Można ją znaleźć na plantacjach między innymi we Francji i Włoszech oraz w Hiszpanii, Rosji, Turcji i Buł
garii [72].
Oprócz pełnienia roli rośliny dekoracyjnej róża francuska wykorzystywana była
w medycynie tradycyjnej. Płatki róży mają właściwości antybakteryjne, ściągające
i tonizujące. Są one używane wewnętrznie w leczeniu przeziębienia, zakażeń oskrzeli, zapalenia błony śluzowej żołądka, podczas biegunki, depresji i przeciw ospałości. Zewnętrznie są one stosowane w leczeniu infekcji oczu, bólu gardła, drobnych
urazów i problemów skórnych. Owoce są bardzo bogatym źródłem witamin i minerałów, w szczególności witaminy A, C i E, flawonoidów i innych substancji bioaktywnych. Są one również dobrym źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych,
co jest dość nietypowe dla owoców [73]. Owoce służą ponadto do sporządzania konfitur, soków, wina, a w formie wysuszonej przeznacza się je także na herbaty różane.
W tym celu owoce róż zbiera się w stanie pełnej dojrzałości, należycie wybarwione.
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Do zbioru nie nadają się owoce przejrzałe, przemrożone lub uszkodzone, gdyż zawierają wówczas mniej składników bioaktywnych. Należy je zbierać podczas suchej
i słonecznej pogody [74]. Wyciągi z płatków róży francuskiej były przez wieki używane w ziołolecznictwie, a suszone płatki do potpourri [73].

Rys. 17. Występowanie róży francuskiej na świecie

Surowcem do produkcji absolutu są kwiaty róż francuskiej, które zbiera się na
przełomie czerwca i lipca. Proces ekstrakcji prowadzony jest dwuetapowo. W pierwszym etapie materiał roślinny zalewany jest n-heksanem, który usuwa z surowca
nie tylko związki zapachowe, ale również substancje woskowe. Po oddestylowaniu
rozpuszczalnika pozostaje półpłynna masa zwana konkretem. Wydajność jego pozyskiwania nie przekracza 0,30%. W celu wyodrębnienia związków aromatycznych
zawartych w konkrecie poddaje się go ekstrakcji z zastosowaniem etanolu, który rozpuszcza tylko pożądane składniki, pozostawiając substancje woskowe. Po ochłodzeniu i filtracji z otrzymanego roztworu alkoholowego oddestylowywany jest etanol,
w wyniku czego tworzy się płynny absolut. Jest on pozyskiwany z konkretu z wydajnością około 58%. Natomiast w odniesieniu do materiału wyjściowego, którym są
kwiaty róży, wartość ta wynosi 0,17% [75].
Otrzymany absolut ma charakterystyczny pomarańczowy kolor oraz intensywny
głęboki różany zapach. Zapach ten jest głębszy w porównaniu z innymi gatunkami
róż. Zalicza się go do nuty środkowej (nuta serca), a po naniesieniu na bloter wyczuwalny jest przez 178 godzin.
Analiza składu chemicznego otrzymanego absolutu wykazała, że jego głównymi
składnikami są cytronelol oraz β-fenyloetanol. W porównaniu z innymi absolutami
różanymi ten omawiany nie zawiera geraniolu i metyloeugenolu. Stwierdzono natomiast obecność większej ilości alkoholu benzylowego. Poza wymienionymi związka58
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mi w absolucie róży francuskiej występują estry takie jak: octan β-fenyloetylu, izobutanian geranylu, propionian nerylu czy też octan cytronelylu (rys. 18) [75].
Przykładowy chromatogram handlowego absolutu róży francuskiej zaprezentowano na rys. 19. Jak wykazała przeprowadzona analiza chromatograficzna, domi-

Rys. 18. Wybrane składniki absolutu róży francuskiej

Rys. 19. Chromatogram handlowego absolutu róży francuskiej (kraj pochodzenie: Mołdawia)
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nującym składnikiem jest cytronelol (ponad 60%). Nie zawiera on natomiast geraniolu i ma najmniej β-fenyloetanolu spośród wszystkich analizowanych absolutów
różanych. Alkoholu różanego jest bowiem tylko 10%. Analiza wykazała również, że
zamiast wspomnianego alkoholu terpenowego obecny jest octan linalylu (zawartość
ponad 12%), niewykrywany we wcześniejszych próbkach absolutów z róży damasceńskiej i stulistnej. W porównaniu ze wspomnianymi absolutami zawiera on nieco
więcej eugenolu (3%).
Absolut ten miesza się z wieloma olejkami, wśród których można wymienić: inne
różane, z kwiatów goździka, z żywicy olibanowej, wetiwerowy, z mirtu cytrynowego,
z kwiatów drzewa ylang-ylang, pomarańczowy, cytrynowy, grejpfrutowy, bergamotowy, nardowy, geraniowy, nerolowy, z szałwii muszkatołowej, rumiankowy (oba rodzaje), melisowy, świerkowy oraz z drzewa różanego.
Jest on stosowany głównie w produktach przemysłu kosmetycznego. Są to
przede wszystkim luksusowe wyroby perfumeryjne (na przykład Rosa Gallica firmy
Brecourt), ale także kremy, preparaty nawilżające do skóry oraz szampony. Ponadto
jest również składnikiem odświeżaczy powietrza.
W składzie absolutu z róży francuskiej występują związki, które przez IFRA uznawane są za potencjalne substancje alergizujące. W tym przypadku są to: cytronelol,
alkohol benzylowy oraz eugenol.
Absolut róży francuskiej nie znajduje zastosowania w produktach spożywczych.
7.1.4. Absolut róży herbacianej
Absolut otrzymywany jest z kwiatów jednej z wielu odmian róż herbacianych, a mianowicie słodkiej róży herbacianej (Rosa odorata (Andrews) Sweet lub Rosa thea
hybrida). Jest ona hybrydą róży chińskiej (Rosa chinensis) oraz róży gigantea (Rosa
gigantea). Ten gatunek róży pochodzi z Chin [76]. Obecnie można go spotkać na
terenie Chin, Indii, Mjanmy, Buthanu, Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Republiki Południowej Afryki, Kolumbii, Argentyny, Ekwadoru,
Peru, Boliwii oraz Belgii (rys. 20) [77].
Nazwa róża herbaciana jest wynikiem nieporozumienia. Róża ta powstała
w szkółce ogrodów Fa Tee znajdujących się niedaleko Kantonu w południowych Chinach. Ogrodnicy wszystkie róże przypominające wyglądem kwiaty herbaty nazywali
herbacianymi. W ogrodach tych hodowano wiele gatunków kwiatów, które pierwotnie rosły dziko i dodatkowo nie były znane w Europie. Do Europy ten gatunek róży
trafił na początku XIX wieku. Około 1812 roku róża ta została odkryta przez Anglika Johna Reevesa, który pracował jako inspektor do spraw herbaty w Kompanii
Wschodnioindyjskiej. Wiele okazów kwiatów, w tym róż, zostało przez niego wysłanych do Anglii [78]. Róża herbaciana (Rosa odorata (Andrews) Sweet) jest jedną
z siedmiu głównych dzikich gatunków Rosa. Przyczyniły się one w znacznym stopniu do stworzenia 30 tys. nowych gatunków róż. Natychmiast po ich sprowadzeniu
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na początku XIX wieku hodowcy, zwłaszcza we Francji, zaczęli krzyżować głównie
różę herbacianą z różami rosnącymi w tym czasie w europejskich ogrodach [79].
Ten gatunek róży zawdzięcza dużą popularność pięknym podwójnym kwiatom o kulistym kształcie i delikatnym białym kolorze z odcieniami różu oraz bardzo intensywnemu zapachowi.

Rys. 20. Występowanie róży herbacianej na świecie

Ekstrakty otrzymane z róży herbacianej mają również zastosowanie w medycynie. Spowodowane jest to obecnością w nich witaminy C, tokoferoli, fenoli oraz
β-karotenu. Mają one właściwości kojące, chłodzące i przeciwzapalne, dzięki czemu idealnie nadają się do leczenia problemów skóry wrażliwej, trądziku różowatego
i uszkodzeń naczyń włosowatych. Są ponadto antybakteryjne i ściągające, dzięki czemu utrzymują czyste pory skóry. Aromat jest bardzo kojący, antydepresyjny i podnoszący na duchu.
Absolut z tej odmiany róży herbacianej pozyskiwany jest, podobnie jak pozostałe absoluty różane, w dwuetapowym procesie ekstrakcji lotnymi rozpuszczalnikami. Jako surowiec stosuje się płatki róży zebrane w godzinach porannych, kiedy
ilość składników aromatycznych w nich zawartych jest największa. W pierwszym
etapie materiał roślinny poddawany jest ekstrakcji n-heksanem w łagodnych warunkach. Z otrzymanego konkretu oddestylowywany jest rozpuszczalnik. Konkret
oprócz pożądanych związków zapachowych zawiera woski i inne niepożądane składniki, które należy usunąć. W tym celu do konkretu dodawany jest alkohol etylowy,
w którym rozpuszczają się związki aromatyczne. Absolut uzyskiwany jest po oddzieleniu nierozpuszczalnych substancji od alkoholowego roztworu i odparowaniu z niego etanolu. Aby otrzymać 1 kg absolutu, niezbędne są 4000 kg płatków róż.
Wytworzony absolut ma bladozłoty kolor oraz delikatny słodki różany zapach
z nutami zielonymi, pudrowymi i żywicznymi. Zapach ten zaliczany jest do nuty
środkowej (nuta serca).
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Głównym składnikiem absolutu róży herbacianej, podobnie jak w przypadku
innych absolutów różanych, jest β-fenyloetanol. Zawartość tego alkoholu nie przekracza 50%. Pozostałymi związkami są: cytronelol, octan geranylu, metyloeugenol, alkohol benzylowy, geraniol, aldehyd benzoesowy, octan rodinolu i mrówczan
β-fenyloetylu (rys. 21). W składzie absolutu występują również niewielkie ilości linalolu, nerolu, octanu benzylu oraz octanu cytronelylu [80]. Pomimo występowania
identycznych substancji aromatycznych jako głównych składników zapach słodkiej
róży herbacianej różni się od zapachu tradycyjnych róż. W tym przypadku za charakterystyczny odpowiedzialny jest aromatyczny związek 3,5-dimetoksytoluen. Ma on
ciepły i słodki, orzechowy, ziemisty zapach podobny do mchu dębowego. Związek
ten pełni dwie role – jest substancją odpowiadającą za zapach wielu odmian róż,
a także jest metabolitem roślinnym [81].

Rys. 21. Wybrane składniki absolutu róży herbacianej

Przykładowy chromatogram absolutu róży herbacianej przedstawiono na rys. 22.
Przeprowadzona analiza wykazała, że β-fenyloetanol nie jest w tym przypadku głównym składnikiem absolut. Jego zawartość w badanym absolucie wynosi tylko niewiele ponad 11%, co jest wartością porównywalną z tą obserwowaną w przypadku
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opisanego w poprzednim podrozdziale absolutu róży francuskiej. Na tym podobieństwo pomiędzy oboma absolutami, jeśli chodzi o skład, nie kończy się. W obu przypadkach dominującym składnikiem jest cytronelol z tą tylko różnicą, że w absolucie
z róży francuskiej jego zawartość jest poniżej 50%. To, co odróżnia omawiany absolut
od pozostałych, to duża zawartość geraniolu (ponad 20%). Jest ona ponad dwukrotnie i czterokrotnie wyższa niż ta obserwowana w absolucie odpowiednio róży stulistnej i róży damasceńskiej.

Rys. 22. Chromatogram handlowego absolutu róży herbacianej (kraj pochodzenia: Indie)

Absolut róży herbacianej miesza się z olejkami eterycznymi takimi jak: kajeputowy, z liści cynamonowca, z drzewa cedrowego, z szałwii muszkatołowej, geraniowy i lawendowy. Jest on głównie stosowany do produkcji wyrobów perfumeryjnych,
świec zapachowych, kadzidełek, odświeżaczy powietrza, mydeł i innych preparatów
kosmetycznych.
Jak można zauważyć powyżej, w składzie absolutu z róży herbacianej występują związki, które znajdują się na liście IFRA ze względu na potencjalne właściwości
alergizujące. Wśród tych substancji są: cytronelol, geraniol, alkohol benzylowy oraz
aldehyd benzoesowy.
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7.2. Absoluty jaśminu
Absoluty otrzymywane są z kwiatów jaśminu, rośliny należącej do rodziny oliwkowatych (Oleaceae). Obecnie znanych jest około 300 gatunków należących do rodzaju jaśminowców [82]. Występują one w stanie naturalnym w krajach strefy klimatu zwrotnikowego i podzwrotnikowego, gdzie również są uprawiane. Są to przede
wszystkim ciepłe obszary Europy, Azji, Afryki i obszaru Oceanu Spokojnego. Słowo
„jaśmin” pochodzi od arabskiego yâsamin, zapożyczonego z języka perskiego słowa oznaczającego „biały kwiat”. W tradycji indyjskiej jaśmin symbolizuje boską nadzieję, w Chinach słodycz kobiety, a w krajach muzułmańskich pachnidła zawierające jaśmin określa się jako „perfumy miłości” [83].
Jaśmin jest jedną z najważniejszych roślin ozdobnych powszechnie uprawianych
i cenionych za atrakcyjnie pachnące kwiaty. Kwiaty jaśminu są stosowane nie tylko
w celach dekoracyjnych, ale także do aromatyzowania napojów oraz do otrzymywaniu absolutów, których używa się do przygotowywania wysokiej jakości perfum [82].
Róża nazywana jest królową perfum, natomiast jaśmin królem [84].
Absoluty pozyskiwane są z czterech gatunków jaśminu. Są to: jaśmin wielkokwiatowy (Jasminum grandiflorum L.), jaśmin lekarski (Jasminum officinale L.),
jaśmin wielkolistny (Jasminum sambac (L.) Aiton) oraz jaśmin indyjski (Jasminum
auriculatum Vahl) [85]. Pozostałe nie mają praktycznego zastosowania w przemyśle
kosmetycznym i perfumeryjnym.
7.2.1. Absolut jaśminu wielkokwiatowego
Absolut otrzymywany jest z kwiatów jaśminu wielkokwiatowego (Jasminum grandi
florum L.), zwanego również jaśminem katalońskim, hiszpańskim lub królewskim.
Niektóre źródła podają, że jest podgatunkiem jaśminu lekarskiego. Roślina ta wywodzi się z terenów dzisiejszego Bangladeszu, południowo-wschodnich Chin, Nepalu,
Pakistanu, Arabii Saudyjskiej, Omanu, Rwandy, Ugandy, Erytrei, Dżibuti, Etiopii,
Kenii, Somalii i Sudanu. Jest to gatunek jaśminu rosnący również w Indiach, Indonezji (wyspa Jawa), Egipcie, Algierii, Maroko, Gwinei, Boliwii, Kostaryce, Salwadorze, Gwatemali, Hondurasie, południowo-wschodnim Meksyku, Portoryko, Panamie, Trynidadzie i Tobago, na Jamajce, Kubie, Haiti, Reunion, a także w Hiszpanii,
we Francji i Włoszech (rys. 23) [86–88].
Wyżej wspomniano o etymologii słowa jaśmin, natomiast tutaj warto jeszcze
przytoczyć znaczenie słowa Grandiflorum – „duży kwiat”. Jaśmin wielkokwiatowy
został przywieziony do Europy przez Maurów i hiszpańskich żeglarzy w XVI wieku [89]. W XVIII wieku jaśmin przyczynił się do rozbudowy miasta Grasse, głównego obszaru uprawy tego kwiatu aż do 1920 roku. Wraz z kwiatem róży stał się on
jednym z symboli tego prowansalskiego miasta. W 1930 roku zebrano rekordową
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jak na owe czasy liczbę kwiatów jaśminu wielkokwiatowego (1800 ton) i otrzymano
5 ton konkretu jaśminowego. Na polach, na których rosły kwiaty jaśmninu, pracowały zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci, które do szkoły poszły dopiero w październiku po zakończeniu zbiorów. Udział uczniów w zbiorach w trakcie trwania
roku szkolnego był możliwy dzięki zgodzie wydanej przez samego burmistrza miasteczka Grasse [84]. Produkcja jaśminu przeniosła się również do kolonii francuskich
w Algierii i Maroko. Niewielkie ilości jaśminu wielkokwiatowego są nadal produkowane w Grasse, we Włoszech i w Hiszpanii. W 1970 roku palmę pierwszeństwa
przejął Egipt [90].

Rys. 23. Uprawy jaśminu wielkokwiatowego na świecie

Obecnie głównymi producentami absolutu jaśminowego są Indie i Egipt, które
dostarczają na rynek światowy 95% dostępnego w handlu absolutu. W Indiach szacowana wielkość produkcji wynosi około 5,5 do 7 ton i pochodzi z dystryktu Coimbatore w stanie Tamilnadu (90%). Natomiast Egipt w tym samym czasie wytwarza
4,5 tony absolutu z jaśminu uprawianego głównie na plantacjach zlokalizowanych
w delcie Nilu (99%). W przypadku Egiptu na przestrzeni lat wielkość produkcji znacząco spadła. W połowie lat 70. XX wieku w kraju tym produkowano około 11 ton
rocznie. Innymi producentami absolutu z jaśminu są Maroko, Chiny oraz Francja [86]. We Francji, a dokładniej w Prowansji, wytwarza się około 25 kg absolutu
jaśminu, do produkcji którego zużywa się około 70 kg konkretu [84]. Prawie cała
jego produkcja kupowana jest przez koncern Chanel, który używa go w swoim sztandarowym wyrobie perfumeryjnym, jakim jest Chanel No5. Jako ciekawostkę można
podać, że twórca Chanel No5 Ernest Beaux w formule perfum użył 4% absolutu jaś
minu. Zastosowanie tak drogiego składnika miało za zadanie zagwarantować niemożność skopiowania produktu poprzez zastosowanie tańszych składników dostępnych wtedy na rynku.
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Kwiaty jaśminu wielkokwiatowego zbierane są ręcznie w godzinach od 9.30–
10.00. Zrywane są tylko w połowie i w pełni rozwinięte kwiaty, które mą kolor biały,
natomiast pomija się te, które mają żółte zabarwienie [90].
Ponad 98% absolutu jaśminu produkowane jest metodą dwuetapowej ekstrakcji. W pierwszym etapie stosuje się n-heksan, którym zalewane są kwiaty jaśminu.
Po jego usunięciu otrzymuje się konkret jaśminowy (stały, woskowy produkt powstały z olejków i wosku). Rozpuszczalnik zawracany jest do procesu ekstrakcji.
Konkret może być stosowany w produktach kosmetycznych i chemii gospodarczej
lub przerabiany do absolutu poprzez wielokrotne przemywanie etanolem (w nis
kich temperaturach). Niskie temperatury umożliwiają rozpuszczenie w alkoholu
tylko substancji aromatycznych. Pozostałe nierozpuszczalne składniki oddzielane są
w drodze filtracji. Z powstałego etanolowego roztworu związków zapachowych oddestylowywuje się alkohol. Wynikiem tego procesu jest absolut jaśminowy.
Ekstrakt dobrej jakości można również uzyskać, stosując w pierwszym etapie zamiast n-heksanu ditlenek węgla w warunkach nadkrytycznych. Drugi etap pozostaje
bez zmian. Również godne uwagi jest istnienie ekstraktów jaśminu, które są 100%
certyfikowane ekologicznie, w związku z tym nie produkuje się ich z użyciem rozpuszczalników syntetycznych/mineralnych (n-heksan lub inny). Ekstrakty te są przeznaczone głównie do użycia w aromaterapii, ale także dzięki charakterystycznemu
zapachowi i smakowi mogą być stosowane w wielu innych produktach [91].
W Indiach sezon zbioru kwiatów jaśminu trwa od czerwca do grudnia, a największą liczbę kwiatów pozyskuje się na przełomie sierpnia i września. Kwiaty można
pozyskiwać z rośliny mającej co najmniej 3 lata, a nie więcej niż 10. W tym okresie
rocznie można pozyskać około 5–7 ton kwiatów z 1 ha uprawy. Wydajność otrzymywania konkretu waha się od 0,27 do 0,3%, natomiast absolutu 53–55% [86, 92].
W Egipcie czas zbiorów przypada zazwyczaj na okres od czerwca do października. Jeśli przewidywany jest wzrost popytu na absolut, okres ten może być dłuższy i trwać od maja do grudnia. Roślina ma produktywną żywotność określaną na
ponad 25 lat, jednakże na plantacjach w Egipcie rośliny wymieniane są już na ogół
co 12–15 lat, co spowodowane jest spadkiem ich produktywności. Z 1 ha rocznie
produkuje się między 9,5 a 14,2 tony kwiatów w zależności od przedłużenia sezonu zbierania, pogody oraz zwilżania kwiatów przez rolników. Każda tona kwiatów
umożliwia otrzymanie 2,7 kg konkretu. Natomiast absolut otrzymywany jest z wydajnością pomiędzy 55 a 71% w odniesieniu do zastosowanego konkretu [86].
Niska całkowita wydajność otrzymywania absolutu (w odniesieniu do ilości zastosowanego materiału roślinnego) sprzyja zjawisku częstego fałszowania tego produktu. Cena 1 kg naturalnego absolutu jaśminowego wynosi około 2500 dolarów,
natomiast jego odpowiednika syntetycznego tylko 10 dolarów. Sytuacja ta wpływa
na niekorzyść konsumenta, szczególnie gdy absolut sprzedawany jest nie w formie
czystej, tylko pod postacią roztworów. Bardzo trudno wtedy określić, czy kupujemy
produkt na bazie naturalnego czy syntetycznego absolutu jaśminu [83].
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Pozyskiwanie absolutu rozpoczyna się od otrzymania konkretu w procesie ekstrakcji. Najbardziej wskazana jest ekstrakcja rozpuszczalnikiem organicznym o możliwie niskiej temperaturze wrzenia. W tym celu najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem jest n-heksan. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika pozostaje mazista lub
stała masa, która nosi nazwę konkretu [92]. Metodą tą wytwarza się ponad 98% tego
produktu [86]. Konkret zawiera związki obecne w olejku eterycznym, w tym substancje zapachowe, ale także woski, kwasy tłuszczowe i ich estry metylowe oraz fitosterole oraz ich pochodne. Wśród nielotnych składników konkretu dominują woski
(50–70%) [87]. Otrzymany konkret może być stosowany w produktach kosmetycznych lub chemii gospodarczej, jednakże najczęściej przerabiany jest w celu uzyskania absolutu jaśminu. Konkret wielokrotnie przemywa się etanolem, aby umożliwić
rozpuszczenie się w nim frakcji zawierającej substancje zapachowe. Po ochłodzeniu
roztworu usuwa się z niego etanol, stosując destylację pod obniżonym ciśnieniem.
Wydajność uzyskiwania absolutu jaśminowego wynosi od 0,1 do 0,2% w odniesieniu
do surowca roślinnego [86, 92].
Otrzymany absolut jest mazistą, gęstą cieczą o charakterystycznym zabarwieniu
od pomarańczowego do pomarańczowobrązowego. Odcień tego produktu uzależniony jest od warunków pozyskiwania surowca roślinnego. Absolut ma intensywnie słodki kwiatowy zapach z nutami lekko owocowymi i ziołowymi. Zapach ten,
zaliczany do nuty dolnej (nuta bazy, podstawy), po naniesieniu na bloter wyczu
walny jest przez 312 godzin [93].
W absolucie jaśminu wielkokwiatowego występuje ponad 300 związków chemicznych. Głównymi jego składnikami są octan benzylu i benzoesan benzylu (rys. 24).
Ponadto w jego składzie stwierdzono obecność linalolu, stearynian metylu, octan
fitylu, jasmonu, eugenolu, indolu, 2,3-epoksy skwalenu, skwalenu oraz alkoholu benzylowego i tzw. laktonu jaśminowego, należącego do grupy δ-laktonów [92]. Obecności tego związku absolut jaśminu zawdzięcza długi czas wyczuwalności na bloterze.
Przykładowy chromatogram handlowego absolutu jaśminu wielkokwiatowego zaprezentowano na rys. 25. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, absolut ten
w swoim składzie zawiera między innymi niecałe 18% octanu benzylu oraz niecałe 8% linalolu i 5% alkoholu benzylowego.
Absolut jaśminu miesza się z wieloma olejkami eterycznymi, wśród których można wymienić bergamotowy, z szałwii muszkatołowej, z żywicy olibanowej, geraniowy, z kocanki, z trawy cytrynowej, melisowy, z gałki muszkatołowej, pomarańczowy,
różany oraz z drzewa sandałowego [94].
Absolut jaśminu jest szeroko stosowany w produktach kosmetycznych i przyborach toaletowych, a w szczególności w przemyśle wytwarzającym luksusowe wyroby
perfumeryjne. Produktom kosmetycznym nadaje niepowtarzalny kwiatowy zapach.
Spośród wyrobów perfumeryjnych zawierających w składzie absolut jaśminu
wielkokwiatowego można wymienić: Mitsouko (Guerlain), Chanel N°5 (Chanel),
Shalimar (Guerlain), Arpège (Lanvin), Joy (Dior), Miss Dior (Dior), Femme (Hugo
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Boss), L’Air du Temps (Nina Ricci), Cabochard (Grès), Madame Rochas (Rochas),
Calèche (Hermès), Fidji (Guy Laroche), Chamade (Guerlain), First (Van Cleef &
Arpels), Opium (Yves Saint Laurent), Coco (Chanel), Samsara (Guerlain), Pleasures
Intense (Estée Lauder), Sensi (Giorgio Armani), Green Tea with Jasmine Eau de
Toilette (L’Occitane), Miracle Intense (Lancôme), Miracle Ultra Pink (Lancôme),
Catalyst for Women (Halston), Gieffeffe (Gianfranco Ferre) oraz Feuille Verte
(Creed) [83, 86].

Rys. 24. Wybrane składniki absolutu jaśminowego wielkokwiatowego

Absolut jaśminu wielkokwiatowego zawiera w swoim składzie związki uznane
przez IFRA za potencjalne alergeny. Są to benzoesan benzylu, alkohol benzylowy,
salicylan benzylu, geraniol oraz eugenol i izoeugenol [93].
Na podstawie przeglądu wszystkich dostępnych danych dotyczących absolutu jaś
minu wielkokwiatowego Panel Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapachów stworzył
zalecenia dotyczące limitów dla 12 różnych kategorii produktów. Są to dopuszczalne
bezpieczne poziomy zastosowania absolutu jaśminu wielkokwiatowego w różnych
kategoriach produktów (tabela 7). Informacje te zawarte są w najnowszym standardzie IFRA przygotowanym dla tego absolutu zgodnie z 49. poprawką do kodeksu
postępowania [95].
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Rys. 25. Przykładowy chromatogram handlowego absolutu jaśminu wielkokwiatowego
(kraj pochodzenia: Indie)
Tabela 7
Maksymalne zawartości absolutu jaśminu wielkokwiatowego w produkcie końcowym zgodnie
z wytycznymi IFRA [95]
Kategoria 1

0,11%

Kategoria 7A

1,2%

Kategoria 2

0,032%

Kategoria 7B

1,2%

Kategoria 3

0,75%

Kategoria 8

0,073%

Kategoria 4

0,70%

Kategoria 9

1,2%

Kategoria 5A

0,15%

Kategoria 10A

4,2%

Kategoria 5B

0,15%

Kategoria 10B

4,2%

Kategoria 5C

0,15%

Kategoria 11A

2,3%

Kategoria 5D

0,15%

Kategoria 11B

2,3%

Kategoria 6

0,35%

Kategoria 12

bez ograniczeń

Omawiany absolut jaśminu stosowany jest również w przemyśle spożywczym
do aromatyzowania niektórych produktów, wśród których można wymienić: napoje
bezalkoholowe, wyroby piekarnicze, gumy do żucia, wyroby mrożone, lody owocowe, galaretki i puddingi oraz cukierki twarde. Ilości stosowanego absolutu jaśminu
w tych wyrobach są niewielkie. Najwięcej tego aromatu znajduje się w gumach do żucia (30 ppm). W przypadku pozostałych produktów ilości te wynoszą kilka ppm [93].
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7.2.2. Absolut jaśminu lekarskiego
Absolut otrzymywany jest z kwiatów jaśminu lekarskiego (Jasminum officinale L.),
zwanego także jaśminkiem lekarskim, jaśminem zwyczajnym lub jaśminem prawdziwym, rośliny należącej do rodziny oliwkowatych (Oleaceae). Jest on rośliną endemiczną na obszarze: Afganistanu, Bangladeszu (tereny w okolicach Gadźipur), Chin
(tereny południowo-wschodnie, Tybet), Indii (Kaszmir, Uttar Pradesh), Buthanu,
Iranu, Nepalu, Pakistanu, Tadżykistanu, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu oraz Turcji.
Obecnie można go również spotkać na terenie: Algierii, Francji, Włoch, Portugalii,
Rumunii, krajów byłej Jugosławii, Kuby, Dominikany, Haiti, Portoryko i Wenezueli
(rys. 26) [96, 97]. Nadmienić należy, że jaśmin lekarski uprawiany był także w Wielkiej Brytanii już za panowania władców z dynastii Tudorów.

Rys. 26. Występowanie jaśminu lekarskiego na świecie

Jaśmin lekarski należy do roślin pnących. Rośnie szybko, a w pełni dojrzały może
osiągać rozmiary nawet do 10 m. Preferuje stanowiska słoneczne lub częściowo zacienione. Jaśmin lekarski kwitnie intensywnie w sezonie letnim, ale w innych okresach także – dotyczy to roślin uprawianych w warunkach kontrolowanego środowiska, jakie panują na przykład w szklarniach.
Jest on uprawiany na szeroką skalę. Pełni rolę nie tylko dekoracyjną, ale także
jest surowcem stosowanym do pozyskiwania olejków i absolutów. Ponadto jaśminu
lekarskiego używa się od dawna w medycynie. Badania farmakologiczne wykazały, że roślina ta ma właściwości przeciwbakteryjne, owadobójcze, przeciwutleniające
i dermatologiczne [98]. W medycynie tradycyjnej stosowany był w przypadku zakażenia dróg moczowych [99] oraz jako preparat antydepresyjny, uspokajający i łagodnie znieczulający [98]. Liście jaśminu lekarskiego były żute w celu leczenia aft,
zapalenia jamy ustnej, bólów zęba i wrzodów w jamie ustnej. Sok z liści lub uzyskany
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z nich olej stosowano w przypadku bólu ucha. Świeży sok z liści był używany również
do usuwania odcisków stóp [98, 100]. Pomagał on także w przypadku kataru, kaszlu,
zapalenia krtani, bólów porodowych, problemów ze skórą, skurczów mięśni i skręceń [98]. Właściwości lecznicze jaśminu lekarskiego związane są z obecnością: alkaloidów, węglowodanów, kumaryny, flawonoidów, antocyjanów, saponin, garbników,
steroli, terpenoidów i kwasu salicylowego [101–103].
Surowcem do otrzymywania omawianego absolutu są świeżo zerwane kwiaty jaś
minu lekarskiego. Zbiera się je na początku sierpnia, po pojawieniu się pory desz-

Rys. 27. Wybrane składniki absolutu jaśminu lekarskiego
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czowej. Aby zapewnić kwitnienie we wspomnianym okresie, roślina przycinana jest
w okresie od listopada do stycznia. Jaśmin lekarski ma drobne i lekkie kwiaty. W celu
zebrania 1 kg należy zerwać około 27 tys. kwiatów. Średnia wydajność kwiatów z 1 ha
waha się od 37 do 75 kg [100].
Absolut jaśminu lekarskiego otrzymywany jest najczęściej poprzez ekstrakcję
w pierwszej kolejności eterem naftowym (lub n-heksanem), a po jego usunięciu etanolem. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika uzyskiwany jest absolut. Jest on gęstą,
przeźroczystą, żółtobrunatną cieczą o charakterystycznym intensywnym kwiatowym zapachu. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca).
W absolucie tym stwierdzono obecność głównie: octanu benzylu, benzoesanu
benzylu, fitolu, izofitolu, linalolu, antranilanu metylu, geranylolinalolu, jasmonu alkoholu benzylowego i eugenolu (rys. 27). Poza wspomnianymi związkami chemicznymi w jego składzie występują: indol, α-farnezen, nerol, geraniol, nerolidol oraz
izoeugenol [104].
Przykładowy chromatogram handlowego absolutu jaśminu lekarskiego przedstawiono na rys. 28. Podobnie jak w przypadku absolutu z jaśminu wielkokwiatowego ten pozyskany z jaśminu lekarskiego zawiera w swoim składzie porównywalną
ilość octanu benzylu (około 8%) oraz zbliżone zawartości alkoholu benzylowego i linalolu.
Absolut jaśminu lekarskiego miesza się z wieloma olejkami eterycznymi, wśród
których można wymienić: różany, nerolowy, geraniowy, lawendowy, pomarań

Rys. 28. Przykładowy chromatogram handlowego absolutu jaśminu lekarskiego
(kraj pochodzenia: Ukraina)
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czowy, cytrynowy, limonkowy, grejpfrutowy, kardamonowy oraz z szałwii muszkatołowej, drzewa sandałowego i żywicy olibanowej.
Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w produktach kosmetycznych i chemii gospodarczej. Są to głównie: alkoholowe wyroby perfumeryjne, mydła, szampony i odżywki do włosów, żele do kąpieli i pod prysznic oraz płyny do zmiękczania
tkanin, kadzidła i świece zapachowe.
W składzie absolutu jaśminu lekarskiego występują związki, które według danych IFRA są uważane za potencjalne alergeny. Wśród tych substancji są: benzoesan
benzylu, linalol, alkohol benzylowy, antranilan metylu oraz eugenol.
7.2.3. Absolut jaśminu wielkolistnego
Absolut otrzymywany jest z kwiatów jaśminu wielkolistnego (Jasminum sambac (L.)
Aiton), zwanego również arabskim lub toskańskim, rośliny należącej do rodziny
oliwkowatych (Oleaceae). Pochodzi on z terenów Półwyspu Arabskiego, skąd dzięki księciu Toskanii w 1790 roku trafił do Indii [105]. Niektóre źródła podają, że ta
odmiana jaśminu jest rośliną endemiczną pochodzącą z terenów Indii [106]. Obecnie poza Indiami roślinę tę można znaleźć między innymi na obszarze: Pakistanu
i Tadżykistanu, Bangladeszu, Kambodży, Indonezji (wyspa Jawa), Madagaskaru,
Meksyku, Kuby, Dominikany, Salwadoru, Gwatemali, Haiti, Hondurasu, Portoryko,
Nikaragui, Panamy oraz Trynidadu i Tobago (rys. 29) [107].

Rys. 29. Występowanie jaśminu wielkolistnego na świecie

W azjatyckiej tradycji i historii jaśmin wielkolistny jest symbolem czystości,
wiecznej miłości i szlachetności. W Indonezji w 1990 roku został on ochrzczony
„kwiatem ludu” [105]. Kwiaty jaśminu wielkolistnego stosowane są do przygotowania absolutu jaśminowego i produkcji herbaty jaśminowej oraz żółtego barwnika,
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który jest zamiennikiem tego otrzymywanego z szafranu [106]. Jaśmin (kwiaty oraz
liście) stosowany jest w medycynie tradycyjnej. Kwiaty mają gorzki i ostry smak.
Mają one właściwości oczyszczające i przeciwwymiotne. Dawniej kwiaty były również używane w leczeniu biegunki, bólu brzucha, zapalenia spojówek, astmy, bólu
zęba i stanów zapalnych skóry. Natomiast liście wykorzystywano do leczenia ran.
Kwiaty i liście stosowano również w medycynie ludowej do zapobiegania i leczenia
raka piersi. Roślina ta została włączona do preparatów ziołowych stosowanych w leczeniu szaleństwa i padaczki [108].
Absolut z jaśminu wielkolistnego wytwarzany jest w Indiach i Chinach. W Chinach produkuje się obecnie jego niewielkie ilości i traktuje się go raczej jako produkt
niszowy [92], natomiast rynek absolutu z tej odmiany jaśminu został zdominowany
przez Indie, które na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stały się jego największym producentem. Jaśmin hodowany jest głównie w stanie Tamilnadu w okolicach
miasta Maduraj, a powierzchnia jego upraw wynosi około 7500 ha. Sezon zbioru
kwiatów trwa od marca do października lub dłużej, w przypadku łagodnej zimy.
Jest to czas, w którym jaśmin najbardziej intensywnie kwitnie. Kwiaty można zbierać przez 3–8 sezonów, a z 1 ha uzyskuje się około 4–5 ton rocznie. Doświadczony
pracownik może zebrać dziennie od 10 do 15 tys. kwiatów. Obecnie absolut jaśminu
wielkolistnego otrzymuje się głównie metodami ekstrakcyjnymi z zastosowaniem
lotnych rozpuszczalników. W pierwszej kolejności pozyskiwany jest w wyniku ekstrakcji roztwór n-heksanowy, który oprócz związków zapachowych zawiera również
substancje woskowe. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika uzyskiwany jest konkret
z wydajnością od 0,12 do 0,13%. Początkowo tylko około 5% kwiatów zbieranych
w Indiach znajdowało zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym, pokrywając głównie zapotrzebowanie krajowe. W związku z rosnącym popytem na świecie na absolut jaśminu wielkolistnego udział ten zwiększył się do 10% [91]. Obecnie w Indiach
wytwarza się niewiele ponad 2500 ton konkretu [84]. Z konkretu otrzymywany jest
absolut w drodze ekstrakcji etanolem (po usunięciu rozpuszczalnika z powstałego
roztworu alkoholowego). W Indiach 1 kg absolutu otrzymuje się z około 900 kg kwiatów jaśminu, natomiast w Chinach z 1000 kg [109].
Otrzymany absolut jest mętną cieczą o czerwonobrązowym zabarwieniu oraz
charakterystycznym kwiatowym zapachu z nutami zielonymi. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca) [110]. Głównymi składnikami absolutu jaśminu wielkolistnego są: α-farnezen, octan benzylu, antranilan metylu, linalol,
1(10),5-germakradien-4-ol, linolenian metylu, alkohol benzylowy, indol oraz trikoz-9-en (rys. 30). Ponadto w jego skłdzie stwierdzono obecność między innymi: farnezolu, heks-2-en-1-alu, geraniolu, eugenolu, benzoesanu benzylu, salicylanu benzylu,
alkoholu cynamonowego oraz N-formyloantranilanu metylu [92]. W porównaniu
z absolutem z jaśminu wielkokwiatowego omawiany w tym rozdziale absolut w swoim składzie zawiera tylko niewielkie ilości indolu, co przekłada się na jego zapach,
który jest mniej indolowy.
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Rys. 30. Wybrane składniki absolutu jaśminu wielkolistnego

Przykładowy chromatogram dostępnego w handlu absolutu jaśminu wielkolistnego zaprezentowano na rys. 31. Zawartości związków charakterystycznych, a mianowicie alkoholu benzylowego, linalolu oraz octanu benzylu, są porównywalne
z tymi obserwowanymi w składzie absolutów opisywanych w poprzednich podrozdziałach.
Absolut jaśminu wielkolistnego miesza się zarówno z olejkami, jak i innymi absolutami, wśród których można wymienić: olejek cedrowy, z szałwii muszkatołowej,
kolendrowy, z żywicy olibanowej, geraniowy, lawendowy, cytrynowy, z trawy cytrynowej, paczulowy, rożany, z drzewa sandałowego i wetiwerowy oraz absolut tube
rozy, wetiweru oraz liści fiołka [110].
Opisywany absolut znajduje zastosowanie przede wszystkim w produktach przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarczej, takich jak: alkoholowe wyroby perfumeryjne, dezodoranty i antyperspiranty, mydła, szampony i odżywki do włosów, żele
do kąpieli i pod prysznic, a także płyny do zmiękczania tkanin, detergenty w płynie
oraz w postaci stałej, kadzidła i świece zapachowe.
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W składzie absolutu jaśminu wielkolistnego znajdują się związki, które zgodnie
z 49. poprawką do kodeksu postępowania IFRA uznawane są za potencjalne związki uczulające. Są to: farnezol, heks-2-en-1-al, geraniol, alkohol benzylowy, eugenol,
benzoesan benzylu, salicylan benzylu, alkohol cynamonowy oraz N-formyloantranilan metylu [110].

Rys. 31. Przykładowy chromatogram absolutu jaśminu wielkolistnego
(kraj pochodzenia: Indie)

Panel Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Związków Zapachowych dokonał przeglądu wszystkich dostępnych danych dotyczących absolutu jaśminu wielkolistnego
(sambac). Na tej podstawie powstały zalecenia dotyczące limitów dla 12 różnych kategorii produktów, które są dopuszczalnymi poziomami zastosowania tego absolutu
w różnych kategoriach produktów (tabela 8) [111]. Jak można zauważyć, zalecane
zawartości absolutu jaśminu wielkolistnego w produktach należących do 12 różnych kategorii są dużo wyższe w porównaniu z ilościami, jakie mogą być stosowane
w przypadku absolutu jaśminu wielkokwiatowego.
Niewielkie ilości omawianego absolutu mogą występować również w wyrobach
spożywczych. Są to zwykle stężenia poniżej 3 ppm (wyroby wypiekane, napoje bezalkoholowe, produkty mrożone, żelatyny i puddingi oraz cukierki twarde). Wyjątkiem
są gumy do żucia, w których wartość ta może dochodzić do 30 ppm [110]. Są to podobne wartości do odnoszących się do absolutu z jaśminu wielkokwiatowego.
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Tabela 8
Maksymalne zawartości absolutu wielkolistnego w produkcie końcowym zgodnie
z wytycznymi IFRA [111]
Kategoria 1

0,78%

Kategoria 7A

7,7%

Kategoria 2

0,20%

Kategoria 7B

7,7%

Kategoria 3

4,1%

Kategoria 8

0,40%

Kategoria 4

3,8%

Kategoria 9

7,4%

Kategoria 5A

0,97%

Kategoria 10A

27%

Kategoria 5B

0,97%

Kategoria 10B

27%

Kategoria 5C

0,97%

Kategoria 11A

15%

Kategoria 5D

0,97%

Kategoria 11B

15%

Kategoria 6

2,2%

Kategoria 12

bez ograniczeń

7.2.4. Absolut jaśminu indyjskiego
Absolut otrzymywany jest z kwiatów jaśminu indyjskiego (Jasminum auriculatum
Vahl), rośliny występującej na obszarze Bangladeszu, Indii, Nepalu, Sri Lanki, zachodniej części Himalajów (Pakistan, Tadżykistan) oraz Tajlandii (rys. 32) [112, 113].
Ten gatunek jaśminu jest wysoko cenioną rośliną ozdobną, którą można znaleźć zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w przypadku upraw komercyjnych. Kwiaty i ich pąki są używane do tworzenia girland, bukietów, w obrzędach religijnych,
a także do dekoracji wpinanych we włosy. Kwiaty są również stosowane do produkcji
perfum i olejków do włosów [114].
Ponadto krzew jaśminu indyjskiego stosowany jest w tradycyjnych lekach w medycynie ajurwedyjskiej, siddha i unani. Stosuje się go również jako afrodyzjak. Wy-

Rys. 32. Wstępowanie jaśminu indyjskiego na świecie
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kazuje on korzystne działanie antyseptyczne, moczopędne, przeciwrobacze, aroma
terapeutyczne, kardiotoniczne, termogeniczne oraz okulistyczne. Używany jest
również w leczeniu trądu, kamicy nerkowej, stomatopatii, chorób skóry, owrzodzeń
i ran [115].
Surowcem do otrzymania absolutu są kwiaty jaśminu indyjskiego zebrane we
wczesnych godzinach porannych, kiedy jest jeszcze chłodno, a pączki są jeszcze
zwinięte. W późniejszych godzinach wzrost temperatury powoduje otwarcie pąków
kwiatowych i ulatnianie się substancji zapachowych. Podobnie jak czas zbiorów istotne jest również jak najszybsze przetworzenie pozyskanego surowca, ponieważ zebrany materiał roślinny bardzo szybko ulega fermentacji. Podobnie jak w przypadku
innych absolutów w pierwsze kolejności z zebranych kwiatów jaśminu otrzymywany jest konkret w procesie ekstrakcji n-heksanem, później następuje usunięcie rozpuszczalnika. Następnie pozyskany konkret poddawany jest ekstrakcji etanolem.
Po oddestylowaniu rozpuszczalnika otrzymuje się absolut jaśminu. Wydajność pozyskiwania tego produktu wynosi w odniesieniu do zastosowanego konkretu prawie 47% [116]. 1 kg absolutu produkuje się z około 1000 kg kwiatów.
Otrzymany absolut ma żółty kolor i charakterystyczny intensywny słodki kwiatowy zapach z nutami owocowymi i cynamonowymi. Zapach ten zaliczany jest do
nuty środkowej (nuty serca). Absolut z jaśminu indyjskiego zawiera w swoim skła-

Rys. 33. Wybrane składniki absolutu jaśminu indyjskiego
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dzie kilkadziesiąt różnych składników. 11 spośród nich stanowi 70% wszystkich
związków w nim obecnych. Wśród najważniejszych substancji zapachowych występujących w omawianym absolucie można wyróżnić między innymi: indol, benzoesan
benzylu, antranilan metylu, alkohol benzylowy, jasmon, farnezol, fitol, linolenian
metylu, δ-lakton jaśminu i nerolidol (rys. 33).
Wszystkie składniki obecne w tym absolucie, z wyjątkiem farnezolu, występują
również w składzie absolutu z jaśminu wielkokwiatowego. Natomiast główny składnik wspomnianego absolutu, a mianowicie octan benzylu, nie występuje w tym pozyskiwanym z jaśminu indyjskiego [116].
Na rys. 34 przedstawiono przykładowy chromatogram absolutu jaśminu indyjskiego. Jak wykazały wyniki wykonanych analiz chromatograficznych, zawartości
alkoholu benzylowego oraz linalolu są dwukrotnie wyższe od tych obserwowanych
dla absolutu jaśminu wielkokwiatowego czy też lekarskiego. Jednocześnie nie potwierdziła się informacja o braku w składzie omawianego w tym rozdziale absolutu
octanu benzylu. Jego zawartość wynosiła około 17%. Natomiast podobnie jak w przypadku absolutu jaśminu wielkolistnego stwierdzono obecność antranilanu metylu,
którego stężenie w tym przypadku było dwukrotnie wyższe (prawie 3%).

Rys. 34. Przykładowy chromatogram absolutu jaśminu indyjskiego (kraj pochodzenia: Indie)

Absolut ten miesza się z innymi olejkami i absolutami, wśród których można wymienić: olejek różany, pomarańczowy, bergamotowy, nerolowy, wetiwerowy, paczulowy, z drzewa sandałowego, z czarnego bzu oraz absolut waniliowy, tuberozy, jaśminu, liści fiołka, plumerii czerwonej, szafranu, mimozy, akacji farnesa i żywicy styraks.
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Absolut ten uważa się za wyjątkowy, ponieważ dobrze komponuje się z innymi
kwiatowymi ekstraktami. Jest on wysoko ceniony na całym świecie i znajduje zastosowanie w produkcji kosmetyków [114]. Są to głównie mydła, wyroby perfumeryjne,
mleczka i balsamy do ciała, mleczka do demakijażu, odżywki do włosów, kremy do
twarzy, olejki do ciała, preparaty do higieny jamy ustnej, maści, środki dezynfekujące
oraz detergenty. Wyjątkowość absolutu jaśminu indyjskiego wynika również z tego,
że jego zapach nie może być naśladowany przez żadną ze znanych syntetycznych substancji aromatycznych [114].
W składzie absolutu jaśminu indyjskiego znajduje się farnezol, który zgodnie z 49. poprawką do kodeksu postępowania IFRA uznawany jest za potencjalny
alergen.

7.3. Absolut tuberozy
Absolut otrzymywany jest z kwiatów tuberozy bulwiastej (Agave amica syn.
Polianthes tuberosa L.), zwanej również tuberozą wonną, rośliny należącej do rodziny
agawowatych (Agavaceae). W Indiach tuberozę nazywa się „królową nocy”, w Bangladeszu – „królową aromatów”, a w Tajlandii – „strażniczką zapachu”. Roślina ta
pochodzi z terenów Meksyku. Obecnie tuberoza bulwiasta występuje w wielu miejscach na obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Są to przede wszystkim: Kuba,
Dominikana, Salwador, Gwatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Panama, Portoryko, Indie, Tajwan, Rwanda, Republika Południowej Afryki, Egipt, Maroko, Turcja,
a także Włochy i Francja (rys. 35) [117, 118].
Największe plantacje o sumarycznej powierzchni 30 tys. ha znajdują się na terenie Indii. Kraj ten szczyci się idealnym klimatem dla tych roślin. Uprawiane są

Rys. 35. Występowanie tuberozy bulwiastej na świecie

80

7.3. absolut tuberozy

one głównie w stanach: Karnataka, Andhra Pradesh, Tamilnadu, Maharasztra oraz
Bengal Zachodni [119]. Tuberoza uprawiana jest z kilku powodów. Mianowicie
z plantacji pozyskiwane są cięte kwiaty z łodygami, same kwiaty pozbawione łodyg oraz konkrety i absoluty. Kwiaty są gotowe do zbiorów po około 3–4 miesięcy
od posadzenia. W pierwszym roku z 1 ha zbieranych jest około 400–500 tys. ciętych
kwiatów z łodygami oraz od 7 do 10 ton kwiatów pozbawionych łodyg. W drugim
i trzecim roku wartości te wynoszą odpowiednio 500–700 tys. i 10–13 ton. Po trzech
latach bulwy wykopuje się, uzyskując ich 25–30 ton [120].
Kwiaty tuberozy są stosowane w medycynie ludowej. W tym celu wykorzystuje
się ich właściwości kosmetyczne, przeczyszczające, moczopędne, przeciwwymiotne
i chłodzące. Działają jak placebo, leczą zaburzenia seksualne oraz rzeżączkę. Tuberoza stosowana jest również w przemyśle spożywczym, szczególnie w produkcji napojów bezalkoholowych. Na Javie kwiaty są spożywane wraz z sokiem warzywnym.
Tuberoza może być z powodzeniem uprawiana jako roślina doniczkowa. Stosowana jest również podczas różnych ceremonii. Wytwarza się z niej wianki, bukiety,
elementy dekoracyjne przy wejściach do domu, szczególnie w Indiach, umieszcza
w butonierce lub jest elementem potpourri. Ale najbardziej ceniona jest za długo
utrzymujący się zapach [121].
Tuberoza bulwiasta pochodzi z Meksyku. Pierwsze jej bulwy zostały przywiezione do Europy w 1530 roku przez francuskiego misjonarza, który potajemnie obsadził nimi ogród klasztorny w pobliżu Tulonu. Tuberoza rozprzestrzeniła się w całej
Prowansji i nadal tam rośnie [122].
Absolut tuberozy otrzymywany jest z konkretu, który może być pozyskiwany
w procesie ekstrakcji lub też poprzez zastosowanie techniki effleurage. W przypadku
nowszego rozwiązania do ekstrakcji stosowane mogą być eter naftowy lub n-heksan.
W przypadku procesu effleurage do otrzymania 1 kg konkretu, który zawiera
11–15% składników lotnych, potrzeba koło 150 kg kwiatów. Ekstrakcja kwiatów tuberozy eterem naftowym umożliwia uzyskanie konkretu z wydajnością 0,08–0,14%,
w którego składzie znajduje się 3–5% składników lotnych. W ciągu trzech lat z przybliżonej liczby 30 tys. kg kwiatów zebranych z 1 ha można uzyskać 27,5 kg konkretu, który przyniesie ostatecznie 5,5 kg absolutu [119]. Otrzymany w Indiach absolut jest eksportowany do Francji i Włoch, gdzie najczęściej znajduje zastosowanie
w wyrobach perfumeryjnych.
Otrzymany absolut ma ciemnopomarańczowy kolor i charakterystyczny intensywny egzotyczny zapach kwiatowy z nutami owocowymi i przyprawowymi niuansami. Zapach ten zaliczany jest do nuty dolnej (nuta bazy, podstawy) i po naniesieniu
na bloter wyczuwalny jest przez 304 godziny [123].
Głównymi składnikami absolutu tuberozy są: pentakozan, lakton jaśminowy, benzoesan benzylu, antranilan metylu, salicylan benzylu oraz metyloizoeugenol (rys. 36). Zawartości procentowe poszczególnych związków uzależnione są
od rodzaju rozpuszczalnika zastosowanego do pozyskania konkretu, z którego w ko81
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lejnym etapie otrzymywany jest absolut. W przypadku zastosowania eteru naftowego wiodącym składnikiem jest pentakozan, natomiast gdy do ekstrakcji kwiatów
tuberozy użyto n-heksanu, to w największy stężeniu występował benzoesan benzylu [124]. Poza wspomnianymi związkami w składzie absolutu stwierdzono obecność
geraniolu, nerolu, alkoholu benzylowego, farnezolu oraz eugenolu, izoeugenolu i metyloeugenolu.

Rys. 36. Wybrane składniki absolutu tuberozy

Absolut z tuberozy miesza się z innymi absolutami i olejkami eterycznymi, wśród
których można wymienić: wetiwerowy, z plumerii, z kwiatów ylang-ylang, z żywicy
olibanowej, z liści fiołka, nerolowy, z galbanum, geraniowy, różany, palmarozowy czy
też jaśminowy.
Ze względu na wysoką cenę stosowany jest on przede wszystkim w przemyśle perfumeryjnym. Wyrobom zawierającym go nadaje niepowtarzalny głęboki, egzotyczny zapach kwiatowy, który zawdzięczamy przede wszystkim obecności w absolucie
tuberozy laktonu jaśminowego.
Spośród wyrobów perfumeryjnych zawierających absolut tuberozy można wymienić: Fracas (Robert Piguet), Gardénia (Chanel), Jardins de Bagatelle (Guerlain),
Mahora (Guerlain), Chloé (Chloé), Poison (Christian Dior), Amarige (Givenchy),
White Shoulders (Evyan), Jardin Blanc (Maître Parfumeur et Gantier), La Chasse
Aux Papillons (L’Artisan Parfumeur), Number One (Parfums de Nicolaï), Mea Culpa
(Les Parfums de Rosine), Tubereuse Indiana (Creed) i Gardenia Passion (Annick
Goutal).
Podobnie jak omawiane wcześniej absoluty róży oraz jaśminu absolut tuberozy
w swoim składzie chemicznym ma związki, które zostały uznane przez IFRA jako
potencjalne alergeny. Są to benzoesan benzylu, eugenol, alkohol benzylowy, salicylan
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benzylu, farnezol, geraniol, izoeugenol oraz metyloeugenol. Z tego powodu zgodnie
z zaleceniami maksymalna zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie
powinna przekraczać 4% [123].

7.4. Absolut goździka
Absolut goździka otrzymywany jest z kwiatów goździka ogrodowego (Dianthus
caryophyllus L.), rośliny należącej do rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae).
Dianthus pochodzi od greckiego słowa Dios i oznacza „Bóg” lub „boski”, z kolei
anthos ma znaczenie „kwiat”, zatem goździk to inaczej „boski kwiat”. Natomiast naz
wa caryophyllus wywodzi się od greckiego słowa caryan, oznaczającego „orzech”,
i słowa phyllon, czyli inaczej „liść” [125]. Goździk jest ponadto narodowym kwiatem Hiszpanii.
Goździki uprawia się od 2000 lat. Niektóre źródła podają, że rośliny te wywodzą się z Azji. Uważa się, że goździki były uprawiane przez Arabów w Afryce
(Tunezja), skąd trafiły do Europy w XIII wieku. Były to głównie tereny dzisiejszej
Grecji, Włoch oraz wysp Sycylii i Sardynii [125]. Natomiast w przypadku goździka ogrodowego przyjmuje się, że jest to roślina endemiczna pochodząca z terenów
basenu Morza Śródziemnego (Albania, Grecja, kraje byłej Jugosławii) [126, 127].
W XVI wieku zaczęto rozwijać uprawy goździków w różnych krajach. W ogrodach
włoskich, francuskich, niemieckich, holenderskich i angielskich zaczęły pojawiać
się coraz to nowsze odmiany będące wynikiem różnego rodzaju krzyżówek wykonanych przez hodowców. Niejednokrotnie nie posiadały zapachu typowego dla goź
dzików [125].
Goździki rosną w warunkach naturalnych na terenach dzisiejszej Tunezji, Chin,
Europy i Afryki Północnej. Jednak największe ich ilości pozyskiwane są z plantacji
zlokalizowanych między innymi: w Indiach, Wietnamie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie, Australii, Egipcie, Etiopii, Kenii, Republice Południowej Afryki, Maroku, Kolumbii, Ekwadorze, Peru, Chile, Wenezueli, Polsce,
Czechach, na Słowacji, w Rumunii, Rosji (część europejska), Holandii, Hiszpanii,
na południu Francji oraz we Włoszech (rys. 37) [126, 127].
Od ponad 2000 lat kwiaty goździka pełnią głównie rolę dekoracyjną. Niemniej
jednak dziko rosnący goździk odgrodowy stosowany był przez Rzymian i Hiszpanów do aromatyzowania wina. Dekorowano nim sałatki lub używano jako aromatu
do potraw i napojów [128]. Z najpopularniejszej odmiany, tzn. goździka ogrodowego, wytwarzany jest olejek eteryczny, a także konkret i absolut. Odmiana ta bowiem
ma intensywniejszy zapach od pozostałych goździków [129].
Jako surowiec stosowane są płatki białych kwiatów. Większość odmian goździków
jest gotowa do zbiorów po około 105–120 dniach od posadzeniu [125].
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Głównymi źródłami kwiatów goździków dla przemysłu perfumeryjnego są obecnie plantacje znajdujące się we Włoszech, w południowej Francji, Egipcie i Kenii.
W Europie największe centrum uprawy i przetwarzania goździków zlokalizowane
jest we Francji w Grasse. Na początku poprzedniego stulecia w Grasse przetwarzano
ponad 200 ton kwiatów goździka. Obecnie wartość ta jest kilkukrotnie niższa (około
50 ton). Związane jest to nie tylko z konkurencją ze strony przede wszystkim Kenii
oraz Egiptu, ale także zmniejszeniem zainteresowania tym absolutem. Coraz częś
ciej zastępują go bowiem syntetyczne odpowiedniki, które są dużo tańsze. Kwiaty
ekstrahuje się lotnymi rozpuszczalnikami, otrzymując w ten sposób konkret goździkowy, który następnie mieszany jest z alkoholem etylowym w celu pozyskania absolutu [130].

Rys. 37. Uprawy goździków na świecie

Absolut goździka ogrodowego otrzymywany jest w procesie ekstrakcji. W pierwszym etapie płatki goździków znajdujące się w ekstraktorze zalewane są eterem naftowym. Proces ekstrakcji prowadzony jest w temperaturze pokojowej przez 12 godzin.
Po usunięciu ekstraktu do materiału roślinnego powtórnie dodaje się rozpuszczalnik. Operacja powtarzana jest trzykrotnie.
Uzyskane ekstrakty są łączone i usuwany jest z nich eter naftowy w procesie destylacji [129]. Wydajność otrzymywania konkretu wynosi od 0,23 do 0,29% (maksymalnie 0,33%) [130]. Ma on zapach zbliżony do zapachu kwiatów goździka, jednakże
jest on słabszy i wyczuwalne są nuty zielone. W drugim etapie mieszanina zawierająca związki zapachowe oraz substancje woskowe poddawana jest procesowi ekstrakcji
z zastosowaniem etanolu. Ma to na celu pozyskanie składników zapachowych, które
się w nim znajdują. Alkoholowy roztwór ochładzany jest do temperatury –20°C. Proces wychładzania prowadzi się przez około 20 godzin. Po upływie tego czasu z roztworu etanolowego w wyniku filtracji usuwane są wytrącone substancje woskowe.
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Z uzyskanego alkoholowego roztworu usuwa się etanol w procesie destylacji pod
obniżonym ciśnieniem [129]. Absolut otrzymywany jest z wydajnością 9–17%. Najwyższą wartość uzyskać można w przypadku zastosowania jako surowca kwiatów
goździków z Grasse (17%). Niższe wartości wynoszące 14 i 11% otrzymywane są, gdy
roślina pochodziła odpowiednio z Kenii i Egiptu [130].
Otrzymany absolut ma charakterystyczny oliwkowozielony kolor i mocny kwiatowy zapach z nutami ziołowymi. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuty
serca) [131]. W skład absolutu goździka wchodzą związki należące do grupy związków niepolarnych (węglowodory) oraz polarnych (związki tlenowe). Węglowodory
stanowią ponad 20% wszystkich substancji obecnych w absolucie. Są to głównie liniowe olefiny (trikozen, pentakozen oraz heptakozen). Największą grupę, która odpowiada za charakterystyczny zapach absolutu, stanowią tlenowe związki chemiczne
(pochodne fenolowe, estry kwasów karboksylowych i alkohole). Są to przede wszystkim: eugenol, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, linolan metylu i alkohol benzylowy. Poza wspomnianymi substancjami absolut ten w swoim składzie zawiera niewielkie ilości linalolu, α-terpineolu, jasmonu oraz cis-heks-3-en-1-olu (tzw. alkohol
liściowy lub zielony) i jego estru benzoesowego (rys. 38) [130].

Rys. 38. Wybrane składniki absolutu goździka
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Przykładowy chromatogram absolutu goździka przedstawiono na rys. 39. Jak
można zauważyć, dominującym składnikiem absolutu goździka jest eugenol, którego
zawartość przekracza 60%.

Rys. 39. Przykładowy chromatogram absolutu goździka (kraj pochodzenia: Holandia)

Absolut ten miesza się dobrze z olejkiem z kwiatów ylang-ylang, z szałwii muszkatołowej, z kolendry oraz lawendowym. Goździk ma bogatą historię stosowania
w przemyśle perfumeryjnym. Bowiem już w latach 30. XX wieku był on składnikiem bezalkoholowych koncentratów perfumeryjnych. Obecnie jest on używany
również w mydłach, świecach, potpourri, odświeżaczach powietrza oraz w preparatach do masażu. W nowoczesnych wyrobach perfumeryjnych absolut goździka
stosuje się jako modyfikator zapachu, który nadaje produktowi ciepłą kwiatowo-pikantną nutę. Ze względu na wysoką cenę jest on składnikiem tylko luksusowych
wyrobów perfumeryjnych. Są to przede wszystkim wyroby dla mężczyzn (ale nie
tylko), wśród których można wymienić: L’Air du Temps Le Crépuscule (Nina Ricci),
Too (Marbert Man), Fahrenheit (Christian Dior), Velvet Love (Dolce & Gabbana),
The Essentials Woman III (Jil Sander), Boss Bottled (Hugo Boss), Opium (Yves
Saint Laurent), Eternity (Calvin Klein), Wonderlust Eau de Parfum (Michael Kors),
Dreamer (Versace), Derby (Guerlain), Egoiste (Chanel), Billet Doux (Fragonard),
L’Eau D’Issey Summer (Issey Miyake), Cordovan (Avon) i Clin D’oeil Pasionnée
(Bourjois).
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Wśród związków zidentyfikowanych w składzie absolutu goździka występują
również te, które uznane są za potencjalne alergeny. Są to benzoesan benzylu, eugenol, salicylan benzylu oraz alkohol benzylowy. Z tych też powodów rekomendowana maksymalna zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie powinna
przekraczać 0,5% [131].
Obecnie absolut z goździka nie jest stosowany do aromatyzowania produktów
spożywczych.
Istnieje wiele dowodów na terapeutyczne działanie absolutu goździka. Działa on
przeciwzapalnie, pomaga w leczeniu utraty włosów oraz jest aktywny jako czynnik
zwiotczający mięśnie [129].

7.5. Absolut osmantusa
Absolut otrzymywany jest z kwiatów słodkiego osmantusa (Osmanthus fragrans
Lour.) zwanego również słodką oliwką, rośliny zaliczanej do rodziny oliwkowatych
(Oleaceae). Znane są 23 gatunki osmantusa i jedna hybryda, ale tylko 4 z nich, wśród
których znajduje się słodki osmantus, używane są do pozyskiwania absolutu. Słowo
„osmantus” pochodzi z języka łacińskiego, w którym osma oznacza „zapach”, a anthos
– „kwiat”.
Osmantus pochodzi z Azji z terenów Indii (stan Asam), Chin (części południowo-centralna, północno-centralna i południowo-wschodnia), Japonii, Mjanmy, Nepalu, Tajwanu, Tajlandii, Wietnamu oraz Pakistanu. Obecnie poza wspomnianymi
lokalizacjami występuje także w Indonezji, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, a także we Francji i we Włoszech (rys. 40) [132, 133].

Rys. 40. Występowanie słodkiego osmantusa na świecie
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W Chinach uważany jest za jeden z czterech najważniejszych kwiatów hodowanych w celach ozdobnych. Pierwsze wzmianki o tej roślinie pochodzą sprzed
2500 lat [133]. W tradycyjnej medycynie chińskiej kwiaty osmantusa stosowane były
jako środek wykrztuśny, łagodzący kaszel, nawilżający oraz uśmierzający ból zębów.
Z kwiatów tej rośliny przygotowywano herbatę, podobną do jaśminowej, sporządzano mieszankę złożoną z 15 kg kwiatów osmantusa oraz 50 kg liści herbaty, która
nawilżała płuca, działała wybielająco na skórę, umożliwiała oczyszczenie organizmu
z toksyn, przywracała równowagę yin-yang, łagodziła kaszel i ułatwiała odksztuszanie. Ponadto z osmantusa przygotowuje się dżemy, wino, słodycze i ciasta.
Roślina ta stała się bardzo popularna w Azji, a w XVII wieku osmantus został
przywieziony do Europy, a następnie w czasie podbojów kolonialnych na kontynent
amerykański [134].
Największe plantacje osmantusa znajdują się w Chinach. Ponadto kraj ten jest
jedynym producentem absolutu otrzymywanego z tej rośliny. Jako surowiec stosuje
się delikatne kwiaty zbierane w grudniu. Absolut pozyskuje się w procesie dwuetapowej ekstrakcji rozpuszczalnikowej. W pierwszej kolejności otrzymywany jest konkret, który następnie przetwarza się do absolutu. Wydajność procesu wynosi od 0,025
do 0,1%. W celu otrzymania 1 kg absolutu potrzebne są 3000 kwiatów. Takie niskie
wartości wydajności pozyskiwania absolutu przekładają się na jego wysoką cenę, która wynosi około 8000 dolarów za 1 kg.
Otrzymany absolut ma żółtobrązowy kolor i charakterystyczny słodki, kwiatowo-owocowy (śliwkowo-jagodowo-morelowy) zapach z nutami skórzanymi. Zapachem
przypomina absolut jaśminu tyle tylko, że jest bardziej słodki, a niektórzy określają go jako mdły. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca) i po naniesieniu na bloter wyczuwalny jest przez 400 godzin [135]. Głównymi składnikami absolutu osmantusa są: tlenek linalolu (formy cis i trans), gamma-dekalakton,
β-jonon, dekanol, kwas undekanowy, eugenol oraz linalol [136]. Za intensywny,
słodki zapach absolutu osmantusa odpowiedzialne są: cis-jasmon, gamma-dekalakton i występujące w mniejszych ilościach delta-laktony, a w szczególności lakton
jaśminowy [137]. Poza wymienionymi związkami w składzie omawianego absolutu znajdują się także: alkohol benzylowy, geraniol, farnezol, cytronelol oraz izoeugenol. Na rys. 41 przedstawiono wybrane składniki absolutu osmantusa.
Absolut ten dobrze miesza się z olejkami eterycznymi z róży damasceńskiej, limonki, mandarynki oraz cytryny. Znajduje on zastosowanie jako składnik zapachowy w wyrobach takich jak: perfumy, świece zapachowe, kadzidełka, odświeżacze
powietrza do pomieszczeń oraz mydła i inne kosmetyki.
Największe ilości absolutu z osmantusa zużywane są w przemyśle perfumeryjnym. Chociaż jest on absolutem, którego cena jest wysoka (kilka tysięcy dolarów
za 1 kg), to perfumiarze często po niego sięgają, sporządzając różne kompozycje
zapachowe. Jest on głównie składnikiem bukietów i nut orientalnych, owocowych,
kwiatowych oraz tych z akordami bursztynowymi czy na bazie piżma.
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Rys. 41. Wybrane składniki absolutu osmantusa

Wśród wyrobów perfumeryjnych zawierających absolut osmantusa można wymienić: Cassini (Oleg Cassini), Desirade (Aubusson), Destiny (Marilyn Miglin),
DNA (Bijan), Elysium (Clarins), Histoire D’Amour (Aubusson), Il Bacio (Marcella
Borghese), Oh La La! (Azzaro), 1000 (Jean Patou), Sunflowers for Women (Elizabeth Arden), Realities (Liz Claiborne), Escape (Calvin Klein) Chaumet (Chaumet)
i Ultraviolet (Paco Rabanne).
Absolut osmantusa w swoim składzie zawiera związki uznane za alergeny. Są to:
eugenol, alkohol benzylowy, geraniol, farnezol, cytronelol oraz izoeugenol. Zalecana
przez IFRA zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie powinna przekraczać 2% [135].
Jak wspomniano powyżej, tylko niewielkie ilości tego absolutu znajdują zastosowanie w produktach spożywczych. Jako przykład można podać chociażby: napoje
bezalkoholowe (0,03 ppm), gumy do żucia (2 ppm), wyroby mrożone (0,4 ppm), lody
owocowe (1,5 ppm), cukierki twarde (0,4 ppm), dżemy (0,3 ppm), produkty mleczne (<0,2 ppm) oraz cukierki nadziewane (<0,5 ppm) [135].

7.6. Absolut kwiatów pomarańczy
Absolut otrzymywany jest z kwiatów drzewka pomarańczy gorzkiej (Citrus auran
tium L.), zwanej również pomarańczą z Sewilli, rośliny należącej do rodziny rutowatych (Rutaceae). Ta odmiana pomarańczy pochodzi z regionu między północno-zachodnimi Indiami i sąsiednimi obszarami Chin i Mjanmy [138]. Mieszkańcy
wysp położonych na Oceanie Spokojnym, zwłaszcza Fidżi, Samoa i Guam, uważają,
że drzewo zostało przywiezione w ich strny w okresie prehistorycznym. Pomarańcza
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gorzka jest prawdopodobnie hybrydą pomelo i mandarynki. Poza Chinami drzewka
pomarańczowe zostały rozpowszechnione przez Arabów, którzy rozpoczęli ich uprawę na terenach podbitych. Dotyczyło to przede wszystkim północnej części Afryki
(tereny dzisiejszej Tunezji), skąd na przełomie X i XI wieku pomarańcza gorzka trafiła na kontynent europejski (południowa Hiszpania i wyspa Sycylia) [139]. Arabowie
uprawiali drzewka pomarańczowe w celach leczniczych oraz jako rośliny ozdobne
w ogrodach. W XVI wieku pojawiły się one na terenach tzw. Indii Zachodnich i na
kontynencie amerykańskim. Były to jedne z pierwszych owoców cytrusowych, jakie
trafiły do Nowego Świata [138]. A konkretniej na tereny dzisiejszego Meksyku, Wysp
Zielonego Przylądka, Bermudów, Jamajki, Portoryko i Barbadosu. W 1595 roku Walter Raleigh przywiózł nasiona kwaśnej pomarańczy do Anglii. Drzewka posadzono
w Surrey, jednak w 1739 roku zostały one zniszczone przez zimno panujące na Wyspach Brytyjskich. Pierwsze uprawy pomarańczy gorzkiej na Florydzie powstały
w St. Augustine. Dzięki osadnikom i miejscowym Indianom bardzo szybko powiększyły się ich powierzchnie. W 1773 roku po raz pierwszy kwaśne pomarańcze wy
eksportowano z St. Augustine do Anglii [139].
Obecnie drzewka pomarańczy gorzkiej są hodowane w: Chinach (część północno-centralna, południowo-centralna i południowo-wschodnia), Indiach, Wietnamie, Mjanmie, Laosie, Kambodży, Bangladeszu, Korei, Tadżykistanie, Turcji, Egipcie,
Maroku, Tunezji, Libii, Etiopii, Somalii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku (obszar
południowo-wschodni), Brazylii, Argentynie (część północna), Kostaryce, Ekwadorze, Salwadorze, Paragwaju, Peru, Portoryko, Wenezueli, na Dominikanie, Kubie, Haiti, Jamajce, w Trynidadzie i Tobago, Hiszpanii, Portugalii oraz we Włoszech
(rys. 42) [140–142].

Rys. 42. Występowanie pomarańczy gorzkiej na świecie
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Jak wspomniano powyżej, gorzka pomarańcza stosowana była również w tra
dycyjnej medycynie. Stwierdzono jej skuteczne działanie terapeutyczne w różnych
chorobach i dolegliwościach. Jest ona pomocna w trawieniu i łagodzi wzdęcia.
Ma właściwości przeciwlękowe i uspokajające. Korzystnie wpływa na układ krążenia i wspomaga leczenie udaru mózgu.
Surowcem do otrzymania absolutu są kwiaty zbierane od końca kwietnia do początku maja. Zbiory prowadzi się o świcie, kiedy cały aromat jest jeszcze skoncen
trowany w roślinie. Kwiaty są zbierane ręcznie z wielką ostrożnością, aby ich nie
uszkodzić. Muszą być przetwarzane jak najszybciej.
W pierwszym etapie wytwarzany jest konkret. W tym celu około 1000 kg kwiatów
pomarańczy umieszcza się w ekstraktorze, do którego wprowadza się rozpuszczalnik.
Jako rozpuszczalnik najczęściej stosowany jest n-heksan. Rzadziej używa się eteru
naftowego. Zawartość ekstraktora ogrzewa się. Następnie oddestylowywany jest rozpuszczalnik. Pozostałość płynna, zwana konkretem, ulega zestaleniu w temperaturze
pokojowej ze względu na obecność wosków. Zebrany konkret topi się i miesza z alkoholem w temperaturze 70°C. Po godzinie mieszania zawartość ekstraktora ochładzana jest do 0°C, aby usunąć zestalone woski z mieszaniny. Następnie alkohol jest
usuwany drogą destylacji. Aby wyprodukować 1 kg absolutu, potrzebne jest 850 kg
kwiatów, co odpowiada 1,3 miliona sztuk. Obecnie największym producentem absolutu kwiatów pomarańczy jest Tunezja.
Otrzymany absolut ma charakterystyczny ciemnopomarańczowy kolor oraz najczęściej kwiatowy zapach z nutami cytrusowymi i ziołowymi. Zapach ten zaliczany
jest do nutu środkowej (nuta serca). Po naniesieniu na bloter jest on wyczuwalny
przez 400 godzin [143]. Zapach absolutu z pomarańczy zależy od składu chemicz
nego, na który wpływa lokalizacja plantacji drzewek pomarańczowych.
W składzie chemicznym absolutu kwiatów pomarańczy stwierdzono obecność: linalolu, octanu linalylu, farnezolu, indolu, nerolidolu, antranilanu metylu,
α-terpineolu, β-pinenu oraz geraniolu (rys. 43). Są to praktycznie te same związki,
które występują w olejku nerolowym pozyskiwanym z kwiatów pomarańczy gorzkiej
w procesie destylacji z parą wodną [144]. Na różnice w zapachu absolutów kwiatów
pomarańczy pozyskiwanych w różnych miejscach na świecie wpływa przede wszystkim obecność indolu. W przypadku niewielkich ilości tego związku zapach absolutu bardziej przypomina kwiaty pomarańczy, natomiast przy wyższym jego stężeniu
woń bardziej przypomina produkt otrzymany z surowca zwierzęcego.
Przykładowy chromatogram handlowego absolutu kwiatów pomarańczy przedstawiono na rys. 44. Jak wykazały wyniki przeprowadzonych analiz, w składzie badanego absolutu dominującym związkiem jest limonen, którego zawartość wynosi
ponad 28%. Natomiast linalol występuje w śladowych ilościach (około 0,25%). Poza
wspomnianymi substancjami potwierdzono obecność między innymi: α-terpineolu,
octanu linalylu, antranilanu metylu oraz octanu geranylu.
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Rys. 43. Wybrane składniki absolutu kwiatów pomarańczy

W wyrobach perfumeryjnych absolut kwiatów pomarańczy jest używany w niezliczonych rodzajach perfum. Są to zarówno ciężkie orientalne perfumy, jak również lekkie cytrusowe wody kolońskie, szyprowe, a także kwiatowe i nowoczesne
mieszanki aldehydowe.
Absolut kwiatów pomarańczy zawiera bergapten, którego zawartość w produkcie
końcowym nie powinna przekraczać 15 ppm. Poza wspomnianym związkiem absolut ten w swoim składzie zawiera związki uznane za alergeny. Są to: geraniol (<8,0%)
i farnezol (<7,0%). Zalecana przez IFRA zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie powinna przekraczać 8% [143].
Jak wspomniano powyżej, tylko niewielkie ilości opisywanego absolutu znajdują zastosowanie w produktach spożywczych. Jako przykład można podać chociażby:
wyroby piekarnicze, napoje bezalkoholowe, gumy do żucia, wyroby mrożone, lody
owocowe, cukierki twarde, dżemy. Zgodnie z danymi najwyższa zawartość absolutu
kwiatów pomarańczy w liczbie 15 ppm znajduje się w wyrobach piekarniczych [143].
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Rys. 44. Przykładowy chromatogram handlowego absolutu kwiatów pomarańczy
(kraj pochodzenia: Turcja)

7.7. Absolut plumerii
Plumeria (Plumeria Tourn. ex L.), znana także jako kwiat Lei, frangipani, jest rośliną
należącą do rodziny toinowatych (Apocynaceae). Nazwa botaniczna plumeria została
nadana na cześć francuskiego botanika i odkrywcy Charles’a Plumiera [145]. Drzewo to pochodzi z terenów dzisiejszego Meksyku, Wenezueli i Kolumbii. Ze względu
na łatwość rozmnażania się przez sadzonki wiele gatunków i hybryd plumerii jest
obecnie uprawianych w różnych regionach świata [146]. Frangipani to bardzo popularna roślina w Azji. Znanych jest osiem gatunków, wśród których najbardziej
popularne są plumeria biała (Plumeria alba) oraz czerwona (Plumeria rubra).
Do Azji plumerie trafiły prawdopodobnie dzięki Hiszpanom. Stały się one nie tylko drzewkami ozdobnymi, ale także znalazły zastosowanie w medycynie.
Omawiany absolut otrzymywany jest z kwiatów drzewa zwanego plumerią czerwoną (Plumeria rubra L., Plumeria acutifolia Poir.) lub czerwonym jaśminem.
Plumeria czerwona pochodzi z Ameryki Środkowej i północnej części Ameryki Południowej. Są to tereny obecnego Meksyku, Gwatemali, Kostaryki, Salwadoru,
Hondurasu, Nikaragui, Panamy, Kolumbii i Wenezueli. Ponadto można ją spotkać
również w Stanach Zjednoczonych (Hawaje i Kalifornia), Portoryko, Boliwii, Ekwadorze, Paragwaju, Peru na Dominikanie oraz w Trinidadzie i Tobago, a także w Chi93
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Rys. 45. Uprawy plumerii czerwonej na świecie

nach (część południowo-wschodnia i południowo-centralna), Indiach (stan Asam),
Nepalu, Malezji, Kambodży, Laosie oraz na Filipinach (rys. 45) [147, 148].
Obecnie większość rośnie na plantacjach zlokalizowanych poza Meksykiem na
terenie: Wenezueli, Kolumbii, Chin, Indii, Malezji, Kambodży, Laosu oraz na Filipinach, Hawajach i w Kalifornii [149, 150].
Plumeria czerwona jest zazwyczaj uprawiana do celów dekoracyjnych w ogrodach oraz parkach ze względu na piękne i atrakcyjne kwiaty posiadające wspaniały
zapach. Rośliny tej również używa się w wielu tradycyjnych preparatach leczniczych
w całej Azji i Ameryce Łacińskiej. Są to preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy,
biegunki, czerwonki, robaków jelitowych, bólów brzucha, zębów, języka oraz ucha.
Ponadto występuje ona także w płynach do przemywania oczu i przyspieszających
gojenie się ran. Używana jest również w przypadkach złamań, owrzodzeń i grzybicy
skóry, wściekliźny, malarii, reumatyzmu, astmy, raka, do kontroli urodzeń, opieki
pediatrycznej (biegunka i czerwonka) oraz przy ukąszeniach przez węża. Przeprowadzono również szereg przedklinicznych badań farmakologicznych w celu wyjaśnienia między innymi jej bioaktywności, działania przeciwnowotworowego, antybakteryjnego, larwobójczego, przeciwgrzybiczego, przeciwwirusowego, a także zdolności
przeciwutleniających i usuwających wolne rodniki [148, 149, 151].
Absolut z plumerii czerwonej otrzymywany jest w sposób tradycyjny w wyniku ekstrakcji z zastosowaniem rozpuszczalników. W pierwszej kolejności w procesie
ekstrakcji n-heksanem otrzymuje się konkret. Rozpuszczalnik ten umożliwia wyodrębnienie z materiału roślinnego nie tylko wszystkich związków aromatycznych,
ale także wosków. Drogą destylacji usuwany jest z roztworu n-heksan. Może zostać
ponownie użyty. Pozostałość podestylacyjna po ochłodzeniu do temperatury pokojowej ulega zestaleniu. Podobnie jak w przypadku innych konkretów odpowiedzial94
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ne za to zjawisko są substancje woskowe obecne w konkrecie. W celu oddzielenia
substancji zapachowych od woskowych konkret poddawany jest działaniu etanolu.
Proces ten powtarza się tyle razy, ile potrzeba do tego, aby wyodrębnić możliwie najwięcej związków odpowiedzialnych za zapach. W wyniku tego procesu produkt ekstrakcji po usunięciu etanolu uzyskuje bardziej płynną formę.
Otrzymany absolut ma charakterystyczny żółty do ciemnożółtego kolor i charakterystyczny słodko-kwiatowy zapach z delikatnymi nutami przypraw. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca) [152].
Głównym składnikami absolutu z plumerii czerwonej są: salicylan benzylu, benzoesan benzylu, nerolidol, linalol, geraniol, geranylolinalol, nonadekan oraz pentakozan (rys. 46) [151].
Opisywany absolut dobrze miesza się z olejkami eterycznymi, wśród których
można wymienić: bergamotowy, szałwiowy, goździkowy, kolendrowy, imbirowy,
grejpfrutowy, cytrynowy, mandarynkowy, nerolowy, pomarańczowy, palmarozowy,
paczulowy, petitgrain, różany, z drzewa sandałowego i kwiatów drzewa ylang-ylang.
Jest on używany w wysokiej klasie perfum, wśród których można wymienić:
Frangipane delle Maldive (Monotheme Fine Fragrances Venezia), Frangipani
(Ormonde Jayne), Hawaiian Plumeria (Aloha Beauty), Polynesian Gardens (Nicolas
Danila), The Garden Party Frangipane (The Party), En Fleur (DSH Perfumes),

Rys. 46. Wybrane składniki absolutu plumerii czerwonej
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Plumeria (TerraNova), Frangipane (Chantecaille), Pink Frangipani (Lucy B),
Nepenthe (TRNP), Les Exclusifs de Chanel Beige (Chanel), Bali Bliss (Avon), Sun
di Gioia (Giorgio Armani), Cool Water Sensual Essence (Davidoff), Very Irresistible
Summer Vibrations (Givenchy), Enigma Dare To Dream (Oriflame), Flora Gorgeous
Gardenia Limited Edition 2018 (Gucci), Prada La Femme (Prada), Intimately Yours
Women (David Beckham) oraz DKNY Women Gold (Donna Karan).
Wśród związków zidentyfikowanych w składzie absolutu plumerii czerwonej występują również te, które uznane są za potencjalne alergeny. Są to: salicylan benzylu,
benzoesan benzylu, linalol oraz geraniol. Z tych też powodów rekomendowana maksymalna zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie powinna przekraczać 0,8% [152].
Absolut z plumerii czerwonej nie znajduje zastosowania w aromatyzowaniu produktów spożywczych.

7.8. Absoluty lotosu
Absoluty otrzymywane są z kwiatów lotosów, zwanych inaczej liliami wodnymi.
Lotosy należą do dwóch rodzin: grzebieniowatych (Nymphaeaceae) i lotosowatych (Nelumbonaceae). W pierwszej grupie najpopularniejszymi są niebieski lotos
(Nymphaea caerulea Savigny) oraz biały (Nymphaea lotus L.). Natomiast w drugiej
są to przede wszystkim lotos orzechodajny (Nelumbo nucifera Gaertn.) i żółty lotos (Nelumbo lutea). Lotosy są jednymi z najstarszych roślin na świecie. Pojawiły się
prawdopodobnie 135 milionów lat temu na obszarach słodkowodnych zbiorników.
Rośliny te wywodzą się z terenów położonych nad brzegami rzeki Nil oraz podmokłych obszarów Indii i Chin, skąd zostały rozpowszechnione na inne kontynenty.
Rosną zarówno w wodzie stojącej, jak i płynącej. Są one najczęściej koloru niebieskiego, żółtego, czerwonego, różowego lub białego [153]. Lotosy to rośliny hodowane
od prawie 5000 lat. Wykorzystuje się je jako popularną roślinność ozdobną w Azji,
Oceanii i Ameryce Północnej. Dodatkowo są one często stosowane w medycynie
w Chinach, Japonii i niektórych krajach Azji Południowo-Wschodniej [154].
7.8.1. Absolut niebieskiego lotosu
Absolut pozyskiwany jest z kwiatów niebieskiego lotosu (Nymphaea caerulea
Savigny), zwanego również lotosem egipskim, niebieską lilią wodną lub grzybieniem
błękitnym. Roślina ta pochodzi z północno-wschodniej, wschodniej i południowej
Afryki oraz południowo-zachodniej części Azji. Jest rośliną endemiczną w Egipcie,
Erytrei, Etiopii, Somalii, Sudanie, Kenii, Tanzanii, Zairze, Angoli, Malawi, Mozambiku, Zambii, Zimbabwe, Botswanie, Namibii, Republice Południowej Afryki, Arabii
Saudyjskiej, Iranie, Iraku, Syrii, Jordanii, Jemenie i Omanie. Został naturalizowany
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w Australii (w południowo-wschodniej i w środkowej części Queensland oraz w północnej i środkowej Nowej Południowej Walii), Indiach, Argentynie, południowo-wschodniej Brazylii i na kilku wyspach na Pacyfiku (Wyspy Cooka, Fidżi, Polinezja
Francuska, Hawaje) (rys. 47) [155].

Rys. 47. Uprawy niebieskiego lotosu na świecie

Kwiaty niebieskiego lotosu wyłaniają się z wody rano i zaczynają się zanurzać
w wodzie od godzin południowych, by w pełni zniknąć pod powierzchnią wieczorem. Stał się on więc symbolem słońca wschodzącego po nocy oraz nieustannie odnawianego życia. Zejście lilii pod wodę o zmierzchu i jej ponowne pojawienie się
o świcie symbolizowało w starożytnym Egipcie zmartwychwstanie Ozyrysa. Niebieski lotos był też egipskim symbolem życia wiecznego Ankh. W kraju rządzonym
przez faraonów stosowany był przez kapłanów i szamanów jako środek odurzający
umożliwiający im wpadanie w trans i nawiązywanie kontaktu z innym światem. Pozostałości po kwiatach niebieskiego lotosu zostały odkryte przez Howarda Cartera
w grobowcu faraona Tutanchamona [156]. Ponadto w starożytnym Egipcie kwiat lotosu był popularnym elementem zdobniczym umieszczanym na różnych przedmiotach (naczynia, obramowania luster, elementy zdobnicze kolumn). W hinduizmie
kwiat niebieskiego lotosu związany jest z bogiem Kriszną.
W medycynie tradycyjnej roślina ta ma wiele zastosowań leczniczych. Cała roś
lina służy jako środek ściągający, napotny, moczopędny i emolient. Posiada właściwości przeciwgrzybicze, przeciwgorączkowe i kardiotoniczne. Różne części lotosu są
przydatne w leczeniu biegunki, zapalenia tkanek i hemostazy [157].
Absolut otrzymywany jest w procesie dwustopniowej ekstrakcji. Jako surowiec
stosowane są kwiaty niebieskiego lotosu zebrane w godzinach porannych. Kwiaty oddziela się od łodygi i umieszcza w ekstraktorach. W pierwszym etapie jako rozpuszczalnik stosowany jest n-heksan. Po jego usunięciu uzyskuje się konkret. W drugim
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etapie absolut wytwarzany jest w wyniku obróbki otrzymanego w pierwszym etapie
konkretu. W tym celu konkret poddaje się ekstrakcji z alkoholem etylowym, w którym rozpuszczają się substancje aromatyczne. Powstały ekstrakt etanolowy ochładzany jest i poddawany filtracji w celu oddzielenia pozostałości woskowych, pigmentów
i żywic. Czysty absolut otrzymywany jest po usunięciu etanolu w procesie destylacji
pod obniżonym ciśnieniem. W wyniku dwustopniowej ekstrakcji ze 100 tys. zebranych kwiatów niebieskiego lotosu otrzymuje się 1 kg czystego absolutu.
Absolut ten ma charakterystyczny pomarańczowo-czerwony kolor i kwiatowy
zapach z nutami zielonymi oraz ziołowymi. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca) [158]. W jego składzie występują węglowodory nienasycone: heptadeka-7,9-dien i heptadek-8-en. Poza wspomnianymi związkami w składzie absolutu niebieskiego lotosu występują głównie: octan benzylu, alkohol benzylowy, linalol
oraz pentadekan (rys. 48) [159].

Rys. 48. Wybrane składniki absolutu niebieskiego lotosu

Absolut ten miesza się dobrze z olejkami eterycznymi, wśród których można wymienić: z kadzidłowca, nerolowy, bergamotowy, ze słodkiej mirry (opoponax), agarowy, z drzewa różanego, z kwiatów ylang-ylang, cynamonowy, geraniowy, z drzewa
sandałowego, różany, z tuberozy oraz wanilii. Z tego powodu znajduje on zastosowanie w produktach przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarczej takich jak: perfumy alkoholowe, antyperspiranty, dezodoranty, kremy, mleczka i balsamy do ciała,
płyny do demakijażu, mydła w kostkach i w płynie, szampony, odżywki do włosów,
żele do kąpieli i pod prysznic, płyny do zmiękczania tkanin, detergenty w płynie,
kadzidła, odświeżacze pomieszczeń i świece zapachowe. Jest również używany w płynach do e-papierosów.
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Należy nadmienić, że w składzie absolutu niebieskiego lotosu występują związki
uznane przez IFRA za potencjalne alergeny. Są to: alkohol benzylowy oraz linalol.
Nie jest on używany jako składnik zapachowo-smakowy w produktach spożywczych.
Nie zaleca się również jego stosowania w aromaterapii.
7.8.2. Absolut lotosu orzechodajnego
Absolut otrzymywany jest z kwiatów lotosu orzechodajnego (Nelumbo nucifera
Gaertn.), zwanego również lotosem indyjskim, fasolą indyjską, lilią wodną lub świętym lotosem. Lotos ten ma kwiaty koloru czerwonego, różowego lub białego. Absoluty otrzymywane są z odmiany białej i różowej. Stąd też wywodzą się nazwy tych
absolutów, mianowicie absolut różowego i absolut białego lotosu.
Kwiat lotosu orzechodajnego jest narodowym symbolem Indii i Wietnamu. Lotos ten pochodzi z terenów Indii, Chin i Japonii i jest szeroko rozpowszechniony
od tropikalnej Afryki Wschodniej do północno-wschodniej Australii. Około 50 ro
ku p.n.e. z kontynentu azjatyckiego (tereny Persji) został sprowadzony przez Rzymian do Egiptu. Rośnie on głównie na mokradłach, terenach zalewowych, lagunach,
bagnach, w wolno płynących rzekach, jeziorach, stawach oraz na innych rozlewiskach wodnych.
Lotos orzechodajny jest rośliną endemiczną występującą na obszarze: Indii, Chin,
Buthanu, Japonii, Iranu, indonezyjskiej wyspy Jawa, Laosu, Malezji, Mjanmy, Nepalu, Nowej Gwinei, gór Kaukaz (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, Rosja), Pakistanu,
Filipin, dalekiego wschodu Rosji (Kraj Nadmorski), Sri Lanki, Tajlandii, Wietnamu,
południowej części europejskiej Rosji oraz Ukrainy. Roślina ta trafiła również do:
Stanów Zjednoczonych, Włoch, Korei, Rumunii, Trynidadu i Tobago oraz Portoryko (rys. 49) [160, 161].
Różowy lotos jest uprawiany na Dalekim Wschodzie od 5000–7000 lat. W X wieku p.n.e. kwiat ten stosowany był jako dodatek do żywności, w medycynie, a także
podczas obrzędów religijnych [162].
Jak już wspomniano, ta odmiana lotosu nazywana jest świętym lotosem ze względu na jego znaczenie w religiach takich jak buddyzm i hinduizm, w których symbolizuje piękno, czystość i boskość [163]. W sanskrycie lotos ma wiele nazw, takich
jak padma, kamal i pankaja. Sposób, w jaki rośnie lotos (korzenie wyrastające z dna,
łodyga zanurzona w wodzie oraz kwiat pojawiający się na powierzchni), symbolizuje bowiem rozwój duszy ludzkiej zakończony duchowym przebudzeniem i oświeceniem. W buddyzmie lotos symbolizuje czystość i jest umieszczany w świątyniach
dla zachowania spokoju i równowagi. Ponad 1000 lat temu buddyjscy mnisi bardzo
często uprawiali go w jeziorach w Chinach [162].
Lotos orzechodajny jest bardzo popularną rośliną ozdobną. Ponadto również stosuje się go jako rośline leczniczą w medycynie tradycyjnej (ajurweda, siddha, unani).
Rynek naturalnych preparatów leczniczych jest w krajach południowo-wschodniej
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Rys. 49. Uprawy lotosu orzechodajnego na świecie

Azji jednym z najważniejszych, biorąc pod uwagę wartości sprzedaży. Krajem przodującym w tej dziedzinie są Chiny.
Do celów medycznych stosowane są korzenie, kłącza, kwiaty, łodygi oraz nasiona lotosu. Kłącza są przepisywane jako środki łagodzące hemoroidy i stosowane
w leczeniu czerwonki oraz przewlekłej dyspepsji. Mają właściwości odżywcze, moczopędne i działanie żółciopędne. Łodyga jest stosowana w medycynie ajurwedyjskiej w lekach moczopędnych, przeciwrobaczych, przeciwwymiotnych, w chorobach
skóry i przy wyczerpaniu nerwowym. Liści używa się w leczeniu krwawienia z nosa,
krwioplucia, krwotoku i hiperlipidemii. Kwiaty są użyteczne w leczeniu biegunki,
cholery, gorączki i wrzodów żołądka. Nasiona i owoce są używane w Azji w leczeniu wielu dolegliwości, w tym problemów trawiennych, zapalenia jelit, przewlekłej
biegunki, bezsenności, kołatania serca, wysypki, leukocytozy, dermatopatii, krwotoków miesiączkowych, gorączki i dolegliwości serca. Nasiona zmieszane z miodem
są przydatne w leczeniu kaszlu. Zarodki nasion lotosu stosuje się w tradycyjnej medycynie chińskiej do leczenia zaburzeń nerwowych, bezsenności i wysokiej gorączki
wywołanej chorobą sercowo-naczyniową (np. nadciśnienie tętnicze, arytmia) [164].
Absoluty lotosu orzechodajnego również otrzymywane są w procesie dwustopniowej ekstrakcji. Jako surowiec stosuje sie kwiaty różowego lub białego lotosu, które
umieszcza się w ekstraktorach. W pierwszym etapie jako rozpuszczalnik używany
jest n-heksan. Po jego usunięciu uzyskiwany jest konkret, do którego następnie dodaje się etanol. Powstały ekstrakt etanolowy ochładzany jest i poddawany filtracji w celu
oddzielenia pozostałości woskowych, pigmentów i żywic. Czysty absolut uzyskuje się
po usunięciu etanolu w procesie destylacji pod obniżonym ciśnieniem. W wyniku
dwustopniowej ekstrakcji, podobnie jak w przypadku absolutu niebieskiego lotosu,
ze 100 tys. zebranych kwiatów otrzymuje się 1 kg czystego absolutu.
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Absolut różowego lotosu ma charakterystyczny żółtopomarańczowy do czerwonego kolor i mocny, słodki, egzotyczny, kwiatowo-owocowy zapach z nutą zieloną [165]. Natomiast absolut z białego lotosu jest koloru ciemnobrązowego i ma
zapach zbliżony do zapachu absolutu z różowego lotosu, tylko jest mniej słodki [166].
Oba wyżej wymienione zapachy zaliczane są do nuty środkowej (nuta serca). W skład
omawianych absolutów wchodzą między innymi linalol, octan benzylu, α-farnezen,
salicylan benzylu oraz kwas palmitynowy (rys. 50). Potwierdzono w nich również
obecność alkoholu benzylowego.
Absoluty te tworzą kompozycje zapachowe z wieloma olejkami eterycznymi
i absolutami. Są to olejki takie jak: ambretowy, amyrisowy, bergamotowy, pomarań
czowy, grejpfrutowy, limonkowy, cytrynowy, z czarnego pieprzu, kardamonowy,
z nasion marchwi, cynamonowy, z czystka, goździkowy z pąków, geraniowy, imbirowy, jodłowy, kadzidłowy, paczulowy, z drzewa sandałowego, nerolowy, z kwiatów
pomarańczy, gałki muszkatołowej, nardowy, z tuberozy, bobu tonka, kolendrowy
i z kozieradki. Wśród absolutów można wymienić: jaśminowy, kakaowy, kokosowy,
waniliowy, tytoniowy, labdanowy, tuberozowy oraz styraksowy.
Znajduje on zastosowanie głównie w produktach kosmetycznych. Nie jest natomiast używany w przemyśle spożywczym, tak samo jak nie zaleca się jego stosowania
w aromaterapii.

Rys. 50. Wybrane składniki absolutu lotosu orzechodajnego

Podobnie jak absolut niebieskiego lotosu ten omawiany jest składnikiem między
innymi w: perfumach alkoholowych, dezodorantach, kremach, mleczkach i balsamach do ciała, mydłach, szamponach i odżywkach do włosów, żelach do kąpieli i pod
prysznic, a także płynach do zmiękczania tkanin, detergentach w płynie, kadzidłach
i świecach zapachowych.
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W jego składzie znajdują się również substancje rozpoznane przez IFRA jako powodujące potencjalne odczyny alergiczne, są to: alkohol benzylowy, salicylan benzylu oraz linalol.

7.9. Absolut kwiatów kawy
Absolut otrzymywany jest z kwiatów drzewka kawowego odmiany arabskiej
(Coffea arabica L.), rośliny z rodziny marzanowatych (Rubiaceae). Kawa wywodzi się z Afryki, a dokładnie z etiopskiego regionu zwanego Kaffa. Z terenów dzisiejszej Etiopii roślina ta została wywieziona przez kupców arabskich na Półwysep
Arabski, a dokładnie do Jemenu, skąd najpierw dotarła do Imperium Osmańskiego,
a następnie w XVII wieku na kontynent europejski, najpierw do Włoch, a potem
Anglii. Do Nowego Świata sadzonki kawy trafiły już w 1707 roku. Ważną datą w historii uprawy tej rośliny był 1727 rok, w którym to posadzono pierwsze sadzonki
kawy w Brazylii. Kraj ten jest dominującym na świecie producentem kawy. Już na początku XX wieku Brazylia produkowała 97% kawy obecnej na rynkach światowych.
To z terenów tego państwa pochodziły zasadzone w 1893 roku w Kenii i Tanzanii
drzewka kawowe [167]. Również obecnie Brazylia jest największym producentem
kawy na świecie [168]. W 2018 roku w kraju tym wyprodukowano ponad 3,7 mln
ton ziaren kawy (rys. 51) [169]. Wśród wspomnianej ilości 2,85 mln ton stanowiły
ziarna kawy odmiany arabica [170]. Jak można zauważyć, w latach 2014–2018 cena
kawy arabica spadła z prawie 4,5 dolara do niecałych 3 dolarów za 1 kg (rys. 52).
Natomiast prognozy do roku 2025 przewidują niewielki wzrost ceny do niewiele ponad 3 dolarów [171].
Obecnie kawa odmiany arabica rośnie na obszarze Etiopii, Kenii, Sudanu, Meksyku, Gwatemali, Nikaragui, Hondurasu, Salwadoru, Portoryko, Kostaryki, Panamy,
Ekwadoru, Kolumbii, Wenezueli, Brazylii, Peru, Boliwii, Kuby, Dominikany, Haiti,
Trynidadu i Tobago, Indonezji (Borneo), Chin (części południowo-centralna, południowo-wschodnia i prowincja Hainan), Bangladeszu, Indii (Andamany), Mjanmy,
Tajwanu, Rwandy, Tanzanii, Kongo, Gabonu (rys. 53) [172].
Drzewka kawowe odmiany arabica rosną doskonale na terenach, których gleba bogata jest w minerały. Obecnie główne uprawy znajdują się w Etiopii, Kenii,
Tanzanii, Indiach, Chinach, Indonezji, Gwatemali, Panamie, Brazylii, Kolumbii
oraz na Jamajce [173, 174]. Wielkość produkcji kawy odmiany arabica stanowi trzy
czwarte światowej produkcji kawy.
Absolut z kwiatów kawy należy do stosunkowo rzadko dostępnych produktów.
Po raz pierwszy drzewka kawowe zakwitają po trzech, czterech latach od zasadzenia i kwiaty mogą pojawiać się każdego roku nawet przez 50 lat [168]. Pełny rozwój
od pąków kwiatowych do kwiatostanów trwa około 2,5 miesiąca. Pąki kwiatowe są
uśpione, aż pierwsze deszcze rozpoczną ich rozkwitanie. Kwiaty występują w gęstych
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Rys. 51. Główni producenci kawy na świecie

Rys. 52. Średnia cena kawy odmiany arabica na świecie w latach 2014–2018
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skupiskach. Kwitnięcie zazwyczaj trwa od tygodnia do 10 dni po pierwszym deszczu.
W jednym roku może być kilka okresów kwitnienia, każdy wywołany przez nagłe
deszcze. Zwykle krzewy kawowca kwitną sześć razy w roku [174].

Rys. 53. Występowanie kawy odmiany arabica na świecie

Zbiór kwiatów odbywa się ręcznie. Jedna osoba jest w stanie zebrać w ciągu
godziny około 0,5 kg. Absolut najczęściej otrzymywany jest w wyniku ekstrakcji alkoholem etylowym świeżych kwiatów kawy. Z uzyskanego alkoholowego roztworu oddestylowywany jest etanol. Absolut pozyskuje się z wydajnością wynoszącą
około 0,5%.
Otrzymany absolut kwiatów kawy ma bursztynowy kolor i eteryczny kwiatowy zapach z nutami czekolady i wanilii [175]. Zapach ten zaliczany jest do nuty
środkowej dolnej (nuta serca podstawy). W składzie omawianego absolutu dominują substancje chemiczne należące go dwóch grup. Pierwsza to związki zawierające azot, wśród których można wymienić: fenyloacetonitryl i antranilan metylu.
Do drugiej należą połączenia monoterpenoidowe na czele z geraniolem, linalolem
i nerolem. Ponadto występuje w nim jako składnik również alkohol benzylowy
(rys. 54) [176].
Absolut z kwiatów kawy miesza się z wieloma olejkami eterycznymi i absolutami.
Są to olejki eteryczne takie jak: agarowy, ambretowy, z drzewa cabreuva, cynamonowy, kardamonowy, z ziaren kawy, imbirowy, nerolowy, z korzeni irysa, paczulowy,
różany, z drzewa sandałowego oraz z kwiatów ylang-ylang.
Wśród absolutów można wymienić te otrzymane z: kory cynamonowca, szczodrzenicy sitowatej, akacji, aglai pachnącej, różnych gatunków jaśminu, z ziaren kakaowca, kokosa, lawendy, migdałów, kardamonu, wanilii, kwiatów pomarańczy, drzewa sandałowego, korzeni irysa, narcyza, magnolii (champak), paczuli, róży, kwiatów
lipy, goździka, żonkila, osmantusa, tuberozy, plumerii, liści fiołka, kwiatów drzewa
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ylang-ylang oraz jodły balsamicznej. Biorąc pod uwagę liczbę różnych olejków eterycznych i absolutów, z jakimi się go miesza, absolut ten może być składnikiem wielu
kompozycji zapachowych.

Rys. 54. Wybrane składniki absolutu z kwiatów kawy

Głównym beneficjentem również w tym przypadku jest przemysł perfumeryjny. Absolut kwiatów kawy jest stosowany w ekskluzywnych wyrobach o wiodących nutach kwiatowych, orientalnych, tropikalnych oraz egzotycznych. Ponadto
występuje on również w innych produktach kosmetycznych, wśród których można
wymienić: mleczka i balsamy do ciała, płyny do demakijażu, odżywki do włosów,
maseczki, serum i kremy do twarzy dla wszystkich rodzajów skóry, a także olejki
do ciała.
Jak wykazały wyniki przeprowadzonych analiz, w składzie absolutu kwiatów kawy
występują związki uznane przez IFRA za potencjalne alergeny. Są to: alkohol benzylowy, linalol, geraniol, nerol oraz antranilan metylu.
W związku z tym, że w procesie otrzymywania absolutu kawy nie jest stosowany
n-heksan ani inny rozpuszczalnik mineralny, można go stosować w aromaterapii.
Ma on bowiem działanie relaksujące, uspokajające, odprężające oraz stymulujące
zmysły. Poprawia także samopoczucie i nastrój. Uważany jest również za afrodyzjak.

7.10. Absolut szczodrzenicy sitowatej
Absolut pozyskiwany jest z kwiatów szczodrzenicy sitowatej (Spartium junceum L.),
zwanej również hiszpańską miotłą lub miotłą zapachową, rośliny należącej do rodziny bobowatych (Fabaceae). Pochodzi ona z obszarów Morza Śródziemnego i Morza
Czarnego. Szczodrzenica sitowata rośnie dziko lub jest uprawiana na plantacjach.
105

7. charakterystyka wybranych absolutów

Jest rośliną endemiczną występującą na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu, Gruzji,
Libanu, Izraela, Syrii, Turcji, Algierii, Libii, Maroka, Tunezji, Albanii, Serbii, Francji,
Grecji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Poza wspomnianymi lokalizacjami można ją
znaleźć w wielu innych krajach, do których trafiła najczęściej w trakcie podbojów
geograficznych lub wypraw kupieckich. Są to między innymi: Afganistan, Armenia,
Buthan, Chiny, Indie, Indonezja (wyspa Jawa), Irak, Pakistan, Australia, Tasmania,
Nowa Zelandia, Etiopia, Kenia, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Bułgaria, Estonia, Ukraina, Federacja Rosyjska, Rumunia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Meksyk, Dominikana, Gwatemala, Argentyna, Brazylia, Boliwia, Chile,
Kolumbia, Ekwador, Peru i Urugwaj (rys. 55) [177]. Na terenie Ameryki Północnej
i Południowej oraz Republiki Południowej Afryki traktowana jest jako roślina inwazyjna [178–180].

Rys. 55. Występowanie szczodrzenicy sitowatej na świecie

Zaletą szczodrzenicy jest to, że może wzrastać na najbardziej niekorzystnych glebach wapiennych. Raz posadzona może rosnąć przez okres 20 lat. Roślina ta może
z powodzeniem zastąpić konopię [181]. Z łodyg bowiem pozyskiwane są włókna stosowane w plecionkarstwie do wyrobu koszyków, powrozów, tkanin oraz sieci rybackich [182].
Szczodrzenica sitowata posiada również właściwości lecznicze. Młode zielone końcówki pędów kwiatowych, zebrane w okresie wiosennym, mają właściwości
kardiotoniczne, wymiotne oraz przeczyszczające. Jej kwiaty mają łagodne działanie
uspokajające, moczopędne, przeciwwrzodowe oraz właściwości przeciwbólowe. Cała
roślina natomiast jest skutecznym i silnym diuretykiem. W tym samym celu mogą
być również stosowane nasiona szczodrzenicy [182, 183].
Większość absolutu szczodrzenicy sitowatej produkowana jest w regionie Grasse
w południowej Francji i we Włoszech. Obecnie absolut wytwarza się w dwuetapowym
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procesie ekstrakcji z zastosowaniem lotnych rozpuszczalników. W pierwszym etapie
otrzymywany jest konkret w drodze ekstrakcji kwiatów szczodrzenicy sitowatej rozpuszczalnikiem niepolarnym, którym w tym przypadku jest n-heksan. Po jego oddestylowaniu pozostaje ciemnobrązowa zestalona masa, konkret. Z około 1200 kg
kwiatów można uzyskać 1 kg konkretu, który w kolejnym etapie mieszany jest z bezwodnym etanolem. Mieszaninę ochładza się w celu wymrożenia składników nie-

Rys. 56. Wybrane składniki absolutu szczodrzenicy sitowatej
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rozpuszczalnych w alkoholu etylowym. Powstały ekstrakt alkoholowy oddziela się
od pozostałości woskowych. Z otrzymanego roztworu usuwa się etanol. W wyniku
tego procesu uzyskuje się lepką oleistą ciecz o ciemnobrązowym zabarwieniu zwaną absolutem. Z 1 kg zastosowanego konkretu pozyskiwane jest 0,3–0,35 kg absolutu [184]. Światowa produkcja tego absolutu wynosi poniżej 200 kg rocznie (według
innych danych 50–150 ton). Jest to głównie spowodowane budową krzewów, która
powoduje, że zbieranie kwiatów jest bardzo trudne i pracochłonne.
Otrzymany absolut ma charakterystyczny egzotyczny kwiatowy zapach przypominający różano-miodowy z nutami świeżego siana. Zapach ten zaliczany jest do nuty
środkowej (nuty serca) [185]. W składzie omawianego absolutu stwierdzono obecność ponad 150 lotnych składników, wśród których można wymienić: linoleinian
metylu, kwas α-linolenowy, kwas palmitynowy, antranilan metylu, okt-1-en-3-ol
(tzw. alkohol grzybowy), laurylan etylu, benzoesan benzylu, linoleinian etylu, dekanian etylu, stearynian metylu, linalol, α-farnezen i β-fenyloetanol (alkohol różany)
(rys. 56) [186]. Absolut ten zawiera niewielkie ilości N-metyloantranilanu metylu
(<0,20%), który jest związkiem fototoksycznym na skutek powstawania w kontakcie
ze światłem nitrozoamin. Zgodnie z zaleceniami zawartość absolutu szczodrzenicy sitowatej w koncentracie zapachowym nie powinna przekraczać 7%.
Absolut szczodrzenicy sitowatej miesza się dobrze z wieloma olejkami eterycznymi, wśród których można wymienić: bergamotowy, z szałwii muszkatołowej,
z pąków goździkowca, kolendrowy, imbirowy, grejpfrutowy, cytrynowy, mandarynkowy, nerolowy, pomarańczowy, paczulowy, różany, z drzewa sandałowego oraz
z kwiatów drzewa ylang-ylang.
W produktach przemysłu kosmetycznego jest on głównie składnikiem wysokiej
klasy wyrobów perfumeryjnych oraz preparatów do pielęgnacji skóry, których zadaniem jest rozjaśnienie ciemnych plam, poprawa połysku, zmniejszenie skutków
trądziku lub innych niedoskonałości, takich jak chociażby blizny.
W przemyśle spożywczym stosowane są tylko znikome ilości tego absolutu
(maks. jest to 12 ppm w gumach do żucia) [185].

7.11. Absolut akacji
Absolut otrzymywany jest z kwiatów akacji farnesa (Acacia farnesiana (L.) Willd.),
zwanej również słodką akacją lub pustynną słodką akacją. Roślina ta należy do rodziny bobowatych (Fabaceae). Na całym świecie istnieje blisko około 1300 gatunków akacji. Większość z nich pochodzi z terenów dzisiejszych Indii, Pakistanu,
Australii, Afryki i Ameryki. Drzewa akacji dominują w suchych i półsuchych regionach części Afryki Subsaharyjskiej. Mają one wiele zastosowań. Są często używane
w żywności, medycynie oraz w paszy dla zwierząt. Duża popularność tych roślin wynika z odporności na choroby i surowe warunki klimatyczne [187].
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Akacja farnesa wywodzi się z południowej części Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i północnych obszarów Ameryki Południowej [188]. Jest to najbardziej rozpowszechniony gatunek akacji, naturalizowany we wszystkich tropikalnych
i subtropikalnych regionach świata. Zawdzięcza to swoim pachnącym kwiatom.
Na kontynent azjatycki po raz pierwszy trafił dzięki Hiszpanom, którzy przywiezione
z Meksyku rośliny posadzili na terenie obecnej Malezji oraz Filipin. Obecnie akacja
farnesa występuje w całej Azji Południowo-Wschodniej [189]. Do Europy również
została przywieziona z Nowego Świata [190]. Nazwa farnesa pochodzi od nazwy willi Farnese, pałacu znajdującego się w Rzymie, do którego przylegają słynne ogrody
tarasowe. To właśnie tam w 1711 roku została ona zasadzona po raz pierwszy w kraju
europejskim. Później jej uprawy pojawiły się również we Francji.
Jak wspomniano, akacja słodka jest szeroko rozpowszechniona w wielu tropi
kalnych i ciepłych krajach. Występuje głównie na terenie: Buthanu, Kambodży,
Chin, Indii, Indonezji, Japonii, Papui-Nowej Gwinei, Filipin, Pakistanu, Sri Lanki,
Tajlandii, Laosu, Wietnamu, Stanów Zjednoczonych (stany Missisipi, Nowy Meksyk,
Teksas) i Australii (rys. 57). Poza wspomnianymi lokalizacjami występuje na wielu wyspach Pacyfiku, wśród których można wymienić: Samoa Amerykańskie, Fidżi,
Wyspy Cooka, Polinezję Francuską, Wyspy Marshalla, Malediwy, Guam, Wyspy Mariana, Nową Kaledonię, Vanuatu i Wyspy Salomona [191].
Drzewo to jest sadzone na całym świecie jako ozdobne, najczęściej w Egipcie,
Izraelu i suchych regionach wyspy Jawa. W Indiach i Iraku oraz w krajach basenu Morza Śródziemnego jest czesto używane do tworzenia żywopłotów. Drewno
może służyć do budowy statków, wozów do transportu, maszyn rolniczych, słupów,
uchwytów do narzędzi oraz mebli. W Indiach gałązki są stosowane jako szczoteczki
do zębów. Drewno jest również doskonałym surowcem energetycznym, czesto używanym na kontynencie amerykańskim [189].

Rys. 57. Występowanie akacji farnesa na świecie
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Jak wspomniano powyżej, akacja farnesa znajduje zastosowanie w medycynie ludowej. Kora rośliny ma właściwości ściągające, przeciwzapalne i łagodzące ból. Zwalcza robaki układu pokarmowego, czerwonkę, zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia,
obrzęk dziąseł i zapalenie oskrzeli. Olejek otrzymany ze strąków używany jest jako
środek zwiotczający mięśnie, na problemy z sercem i uspokajający [187].
Absolut otrzymywany jest z kwiatów akacji farnesa. Z jednego drzewa można
pozyskać od 7 do 10 kg kwiatów, natomiast z 1 ha uprawy około 1500 kg. Można
go uzyskać z dwóch różnych surowców. Pierwszym jest pomada, a drugim konkret.
Absoluty na bazie pomady i konkretu różnią się od siebie i nie mogą być dla siebie
substytutami.
Pomada otrzymywana jest z zastosowaniem ekstrakcji tłuszczami. W tym celu
zebrane kwiaty umieszcza się w tłustym, nieparującym oleju, który wchłania substancje zapachowe. Następnie zostawia się zawartość na wiele dni, aby uwolniły się
związki aromatyczne. Jest to metoda rzadziej stosowana. Najczęściej używa się jej
w Indiach. Absolut przygotowuje się przez zmieszanie pomady z alkoholem i odstawienie mieszaniny na 3–4 tygodnie w temperaturze około –5°C. Następnie alkohol
jest destylowany. Otrzymany absolut jest ciemnozielonym lub oliwkowozielonym
lepkim płynem o silnym zapachu kwiatów akacji.
W drugim przypadku w pierwszej kolejności pozyskiwany jest konkret drogą
ekstrakcji n-heksanem lub n-heptanem. Po usunięciu rozpuszczalnika pozostaje
woskowata masa o zabarwieniu od ciemnożółtej do brązowej. W wyniku ekstrakcji etanolem wyodrębniane są substancje zapachowe. Powstały alkoholowy roztwór
oddzielany jest od pozostałości poprzez wymrażanie. Po oddestylowaniu alkoholu
otrzymuje się absolut o ciemnożółtym lub jasnobrązowym zabarwieniu, który zaczyna krzepnąć w temperaturze poniżej 20°C. Ma on kwiatowo-ziołowy zapach
z głębokimi nutami cynamonowo-balsamicznymi, który jest trwalszy w porównaniu
do zapachu absolutu z pomady. Wydajność pozyskiwania absolutu z konkretu wy
nosi 30–35%. Jest on otrzymywany w bardzo ograniczonych ilościach. Roczną produkcję szacuje się na niewiele ponad 100 kg, a jego cena kształtuje się na poziomie
kilku tysięcy dolarów za 1 kg [189].
Zapach absolutu akacji zalicza się do nuty środkowej (nuta serca) i po naniesieniu
na bloter wyczuwalny jest przez 397 godzin [192].
W składzie absolutu z akacji stwierdzono obecność między innymi: aldehydu anyżowego, kwasu benzoesowego, alkoholu benzylowy, kumaryny, aldehydu decylowego,
ikozanu, eugenolu, farnezolu, geraniolu, nerolidolu, kwasu palmitynowego, kwasu salicylowego, α-terpineolu oraz w niektórych przypadkach cytralu (rys. 58) [189, 193].
Na rys. 59 przedstawiono przykładowy chromatogram handlowego absolutu akacji farnesa. Na podstawie przeprowadzonej analizy w omawianym absolucie
stwierdzono obecność między innymi: α-pinenu (około 1%), linalolu (niecałe 6%),
α-terpinenu (ponad 26%), nerolu (ponad 6%), geraniolu (ponad 8%), geranialu (poniżej 2%), eugenolu (około 6%), a także octanu geranylu (ponad 2%).
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Rys. 58. Wybrane składniki absolutu akacji farnesa

Absolut akacji miesza się dobrze z innymi absolutami, wśród których można wymienić: ylang-ylang, boronii, jaśminu oraz lawendy.
Absolut ten jest stosowany w luksusowych perfumach, którym nadaje unikalne
ciepło i nuty drzewno-kwiatowe. Są to przede wszystkim bazy bursztynowe, bukiety orientalne, nuty fiołkowe, szyprowe, ziołowe czy też wysokiej klasy kwiatowe.
Jest on również sporadycznie używany jako dodatek smakowy. W bardzo niskim
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Rys. 59. Przykładowy chromatogram absolutu akacji farnesa (kraj pochodzenia: Indie)

stężeniu (niewiele powyżej progu wyczuwalności) nadaje wyrobom spożywczym
zbliżony do naturalnego smak malinowy.
Absolut ten jest składnikiem wielu wyrobów perfumeryjnych, wśród których
można wymienić: Le Mimosa (Annick Goutal), Chanel No5 (Chanel), Aubepine
Acacia (Creed), Mimosa (Czech & Speake), Perfume Mimosa (DSH), Private Collection (Estée Lauder), Mimosa (Fragonard), Amarige (Givenchy), Aqua Allegoria Tiare
Mimosa (Guerlain), Après L’Ondée (Guerlain), Champs Elysées (Guerlain), Calèche
Fleurs de Méditerranée (Hermès), Kelly Calèche (Hermès), Halle (Halle Berry),
Parfumeur Mimosa pour Moi (L’Artisan), Mimosa (L’Erbolario), Voyage en Mediterranee Mimosa de l’Esterel (L’Occitane), Les Fleurs: Mimosa (Molinard) oraz Pur
Desir de Mimosa (Yves Rocher).
Absolut akacji w swoim składzie zawiera związki uznane za alergeny. Są to: benzoesan benzylu (<0,3%), alkohol benzylowy (<8,0%), geraniol (<24,0%) oraz cyt
ral (<8,0%). Zalecana przez IFRA zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie powinna przekraczać 2% [192].
Jak wspomniano powyżej, tylko niewielkie ilości tego absolutu znajdują zastosowanie w produktach spożywczych. Jako przykład można podać chociażby: wyroby piekarnicze (4,1 ppm), napoje bezalkoholowe (0,97 ppm), wyroby mrożone
(1,2 ppm), lody owocowe (1,2 ppm) oraz cukierki twarde (4,1 ppm) [192].

112

7.12. absolut lilii pozłacanej

7.12. Absolut lilii pozłacanej
Absolut otrzymywany jest z kwiatów lilii pozłacanej (Lilium auratum Lindl.), rośliny
należącej do rodziny liliowatych (Liliaceae). Zwana jest ona również złotą promienistą lilią Japonii lub lilią złotowstążkową. Jest ona jedną z tak zwanych prawdziwych lilii. Znanych jest około 100 gatunków lilii. Spośród wszystkich dzikorosnących gatunków 15 wywodzi się z Japonii. Gatunki rosnące w warunkach naturalnych posłużyły
do stworzenia wielu hybryd najczęściej spotykanych w ogrodach i przydomowych
ogródkach [194, 195]. Obecnie znanych jest około 850 różnych gatunków. Większość
z nich pochodzi z terenów półkuli północnej o klimacie umiarkowanym. Są to głównie centralne obszary Ameryki Północnej, Europy i Azji, w tym Japonii, Tajwanu i Filipin oraz gór Nilgiri w Indiach [196]. Lilie należą do jednych z najpopularniejszych
roślin ozdobnych. Tylko nieliczne z nich służą do otrzymywania absolutów.
Lilia pozłacana pochodzi z Japonii, a dokładnie z wyspy Honsiu [197]. Występuje
również na terenie Indii oraz Nepalu (rys. 60). W języku japońskim nazywana jest
yama yuri, co oznacza lilię rosnącą na wzgórzach lub w górach.

Rys. 60. Występowanie lilii pozłacanej na świecie

Do Europy lilia pozłacana trafiła dopiero w 1861 roku za sprawą Johna Goulda
Veitcha, który wysłał jej cebulki do swojej firmy w Anglii. W dniu 2 lipca 1862 roku
wystawił kwiaty wyhodowane z przywiezionych cebulek na wystawie Królewskiego
Towarzystwa Ogrodniczego [198]. Ten gatunek lilii ceniony jest ze względu na duże
kwiaty o intensywnym zapachu. Niestety roślina ta podatna jest na działanie różnego rodzaju wirusów [199].
Absolut wytwarzany jest z kwiatów lilii pozłacanej zebranych w sierpniu i we
wrześniu. Podobnie jak w przypadku większości absolutów do jego otrzymania moż113
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na stosować procesy ekstrakcyjne. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda.
Większość absolutu dostępnego na rynku jest pozyskiwana w ten sposób. W pierwszym etapie z zastosowaniem jako rozpuszczalnika n-heksanu uzyskiwany jest konkret, z którego następnie wyekstrahowane są substancje zapachowe przy użyciu etanolu. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika otrzymywany jest absolut lilii pozłacanej.
W ten sposób produkowany jest absolut w Indiach. Drugim popularnym sposobem
jego pozyskiwania jest jedna z najstarszych metod, a mianowicie enfleurage. W tym
przypadku jako pochłaniacz substancji zapachowych stosuje się olej palmowy,
na którego powierzchni starannie umieszcza się płatki kwiatów lilii.
Olejki eteryczne z płatków kwiatów powoli migrują do oleju palmowego, a proces ten powtarza się, aż olej palmowy jest całkowicie nasycony składnikami aromatycznymi zawartymi w lilii. Następnie substancje zapachowe oddzielane są od oleju
palmowego drogą ekstrakcji etanolem otrzymanym z trzciny cukrowej. Rozpuszczalnik usuwany jest w procesie destylacji, co umożliwia uzyskanie absolutu zwanego
również absolutem organicznym ze względu na zastosowane do jego otrzymania produkty naturalne (olej palmowy i etanol). W ten sposób absolut z lilii pozłacanej pozyskiwany jest w małych regionalnych wytwórniach w Ameryce Południowej. Niezależnie od metody otrzymywania omawianego absolutu wydajność procesu jest niska
w odniesieniu do zastosowanej ilości materiału roślinnego. W przypadku absolutu
pozyskanego z zastosowaniem metody enfleurage jego cena jest kilkukrotnie wyższa
w porównaniu z tym uzyskanym w wyniku ekstrakcji lotnymi rozpuszczalnikami.
Absolut lilii pozłacanej jest bezbarwną cieczą z lekko żółtym odcieniem. Ma on
delikatny słodki zapach kwiatowy zaliczany do nuty środkowej (nuta serca). Głównymi jego składnikami są: benzoesan metylu, p-krezol, izoeugenol, β-ocymen (izomery
cis i trans) oraz linalol (rys. 61) [200].

Rys. 61. Wybrane składniki absolutu lilii pozłacanej
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Absolut z lilii pozłacanej miesza się dobrze z olejkami eterycznymi takimi jak: cynamonowy z liści, cytrusowe, goździkowy z pąków, z kwiatów ylang-ylang, nerolowy
oraz różany. Tworzy również kompozycje z absolutem jaśminowym.
Niezależnie od metody pozyskania jest on stosowany głównie przez przemysł
kosmetyczny do produkcji wyrobów perfumeryjnych, świec zapachowych, kadzi
dełek oraz mydła. Jest on również składnikiem odświeżaczy do pomieszczeń.
W porównaniu z absolutem otrzymanym w tradycyjny sposób, przez zastosowanie metody ekstrakcji, ten tak zwany organiczny ma dużo szersze zastosowanie.
Ma on właściwości lecznicze i zmiękczające. Gdy zmiesza się go z olejkiem z nagietka, poprawia stan skóry wrażliwej. Mieszanka ta może być również stosowana
do masażu, kąpieli relaksacyjnych w wannie, ale również po kąpieli, do suchych skórek i łokci oraz jako balsam do twarzy. Organiczny absolut lilii pozłacanej jest ponadto stosowany w aromaterapii w leczeniu osób cierpiących na depresję.

7.13. Absolut hedychium koronowego
Absolut otrzymywany jest z kwiatów hedychium koronowego (Hedychium corona
rium J.Koenig), zwanego również białą lilią imbirową lub lilią motylkową, rośliny
należącej do rodziny imbirowatych (Zingiberaceae). Pochodzi ona z terenów Indii,
Chin, Mjanmy, Nepalu, Tajwanu, Tajlandii oraz Wietnamu. Kwiat ten został introdukowany na wielu obszarach na całym świecie. Można go znaleźć poza wspomnianymi powyżej lokalizacjami między innymi: w Bangladeszu, Indonezji (wyspa
Jawa), Korei Południowej i Północnej, Sri Lance, na Filipinach, Madagaskarze i wyspie Reunion, w Nowej Zelandii, Australii (stan Queensland), Argentynie, Brazylii,
Kolumbii, Kostaryce, Boliwii, Ekwadorze, Hondurasie, Meksyku, Paragwaju, Stanach Zjednoczonych (Floryda, Hawaje) oraz na Jamajce, Kubie, Haiti i Dominikanie
(rys. 62) [201]. Na Hawajach, Jamajce i w Nowej Zelandii uznawany jest za gatunek
inwazyjny. Na Kubie uważa się go za kwiat narodowy [202]. Rośnie w wilgotnych
lasach tropikalnych, zwykle w pobliżu strumieni lub kanałów wodnych. Jest aromatyczną rośliną wieloroczną posiadającą podziemny system kłączy. Kłącza te mają intensywny zapach i często służą do otrzymywania aromatycznych ekstraktów [203].
Hedychium koronowe jest szeroko stosowane w medycynie tradycyjnej wszędzie
tam, gdzie rośnie, chociaż aplikacje różnią się w zależności od regionu. Roślina ta
ma właściwości lecznicze i jej różne części są używane do celów leczniczych. Jej kłącza
stosowane są w leczeniu cukrzycy, przeziębienia, bólów ciała, głowy, reumatycznych,
stłuczeń oraz stanów zapalnych. Kłączy używa się w chorobach nowotworowych.
Ponadto mają one działanie moczopędne, przeciwutleniające i przeciwnadciśnieniowe. Są także używane w przypadku nieregularnej miesiączki, krwawych stolców
i kamieni w drogach moczowych [204]. Młode pąki i kwiaty są jadalne i stosuje się
je do aromatyzowania żywności. Zarówno kwiaty, jak i kłącza są również spożywane
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jak warzywa [202]. Ekstrakty i esencje z kwiatów hedychium koronowego znajdują
zastosowanie nie tylko w medycynie, ale również w produkcji wysokiej jakości wyrobów perfumeryjnych [205].

Rys. 62. Występowanie hedychium koronowego na świecie

W celach komercyjnych zastosowanie znajdują również łodygi, z których otrzymywane są masy celulozowo-papiernicze. Jest to możliwe dzięki temu, że wysuszone
łodygi zawierają od 43 do 48% celulozy. Podobnie jak inne rośliny również te uprawiane są w wielu ogródkach i ogrodach w celach dekoracyjnych [202].
Delikatne kwiaty nie zawierają dużo substancji aromatycznych. Z tego powodu
kwiaty hedychium koronowego nie nadają się do otrzymywania olejku eterycznego pozyskiwanego w wyniku hydrodestylacji i innych metod destylacji z parą wodną. W związku z tym najpopularniejszą metodą jest zastosowanie procesu ekstrakcji
lotnymi rozpuszczalnikami. Podobnie jak w przypadku innych absolutów roślinnych
najpopularniejszym zestawem używanych rozpuszczalników jest ten składający się
z n-heksanu i etanolu. Stosunek ilości wyekstrahowanych związków do ilości zastosowanego materiału jest bardzo niski. W pierwszym etapie w wyniku działania n-heksanem pozyskuje się konkret otrzymywany z wydajnością wynoszącą około 0,02%.
W drugim etapie konkret przetwarzany jest na absolut w procesie ekstrakcji z zastosowaniem etanolu. Jakość pozyskanego absolutu w dużej mierze zależy od umiejętności producenta.
Otrzymany absolut ma delikatny egzotyczny kwiatowy zapach z nutami słodyczy
w tle (podobne do miodu). Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca).
Głównymi składnikami omawianego absolutu są: cis-α-bisabolen, nerolidol, linalol,
geraniol, jasmon (izomery cis i trans), benzoesan heks-3-enylu (ester alkoholu liściowego), octan benzylu oraz antranilan metylu (rys. 63) [206].
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Rys. 63. Wybrane składniki absolutu hedychium koronowego

Przykładowy chromatogram handlowego absolutu hedychium koronowego
przedstawiono na rys. 64. Jak można na nim zauważyć, dominującym składnikiem
analizowanego absolutu są: alkohol benzylowy oraz β-fenyloetanol. Sumaryczna zawartość tych dwóch związków przekracza 30% (z 2% różnicą na korzyść alkoholu
różanego). Drugą grupę substancji występujących w wysokich stężeniach są: cytronelol, geraniol oraz antranilan metylu, których wartości wynoszą odpowiednio 11,3,
11,4 oraz 9,2%. Oprócz wspomnianych powyżej związków zapachowych w omawianym absolucie stwierdzono również obecność limonenu, a także linalolu.
Absolut hedychium koronowego tworzy kompozycje zapachowe między innymi
z absolutem: drzewa sandałowego, jaśminu wielkolistnego (sambac), plumerii, tuberozy oraz osmantusa.
Znajduje on zastosowanie głównie w przemyśle kosmetycznym, gdzie jest składnikiem olejków do masażu, wyrobów perfumeryjnych, olejków do kąpieli, soli do kąpieli, żeli do kąpieli i pod prysznic oraz mydeł. Jest on również używany w produkcji
świec. Do najpopularniejszych produktów należą wyroby perfumeryjne, wśród których można wymienić: Soliflore Ginger Lily (Dame Perfumery), Jardin de Borneo
White Ginger Lily (Sultan Pasha Attars), Ginger Blanc (Hové Parfumeur Ltd.),
Tender Romance (Ralph Lauren), Fierce Intense (Abercrombie & Fitch), Cherish
the Moment (Avon) oraz Incandessence Lotus (Avon).
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Rys. 64. Przykładowy chromatogram handlowego absolutu hedychium koronowego
(kraj pochodzenia: Indie)

Ponadto absolut hedychium koronowego stosowany jest w lecznictwie. Ma on
właściwości przeciwlękowe, antydepresyjne, uspokajające i relaksujące. Jest również
znanym afrodyzjakiem.

7.14. Absolut champaka
Absolut otrzymywany jest z kwiatów drzewa zwanego michelią champaka (Michelia
champaca L.) lub michelią wonną, rośliny należącej do rodziny magnoliowatych
(Magnoliaceae). Potocznie jest ona nazywana „drzewem radości” lub „drzewem
perfum”. Drzewo to jest rośliną endemiczną w Bangladeszu, Indonezji, Kambodży,
Chinach, Indiach, Laosie, Malezji, Mjanmie, Tajlandii i Wietnamie. Ponadto można
ją spotkać między innymi: na Mauritiusie i Reunion (rys. 65) [207]. Nazwa michelia została nadana na cześć Pier Antonio Micheliego, słynnego florenckiego botanika [208]. Drzewo to jest bardzo popularne, szczególnie w Indiach. Najczęściej można
je spotkać rosnące przy świątyniach.
Ten gatunek michelii uprawiany jest między innymi ze względu na swoje walory estetyczne, które zawdzięcza wiecznie zielonym liściom oraz mocno pachnącym
kwiatom, których intensywny zapach jest wyczuwalny nawet z odległości kilku
dziesięciu metrów. W Indiach ich zapach jest znany jako naturalne perfumy o właści
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Rys. 65. Występowanie michelii champaka na świecie

wościach afrodyzjakalnych. Kwiaty champaka poświęcone są hinduskiemu bogu miłości Kamie.
Michelia champak jest wartościową rośliną nie tylko ze względów dekoracyjnych,
ale także leczniczych. W medycynie naturalnej wszystkie jej części (łodygi, korzenie, kwiaty i owoce) znajdują zastosowanie szczególnie w leczeniu zaparć, zapalenia
oskrzeli, gorączki, kolki brzusznej, cukrzycy, bólów miesiączkowych i reumatyzmu.
Mają one właściwości przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, owadobójcze i przeciwbakteryjne [209]. Zawdzięczają je obecności różnych związków, takich jak alkaloidy, flawanoidy, saponiny, garbniki, sterole, triterpenoidy itp.
Wywar z kory i liści podaje się po porodzie. Kora używana jest również jako środek przeciwgorączkowy. W indyjskiej medycynie naturalnej (ajurweda) kora otrzymana z łodygi i korzenia michelii champaka ma właściwości oczyszczające i jest
przydatna w leczeniu ropni, zapalenia, zaparcia oraz bolesnego miesiączkowania.
Ponadto kora pozyskana z łodygi jest środkiem ściągającym, moczopędnym, pobudzającym i wykrztuśnym. Stosowana jest w leczeniu przewlekłego zapalenia błony
śluzowej żołądka, gorączki, kaszlu, zapalenia oskrzeli i osłabienia serca. Kora korzenia michelii champaka służy do fałszowania cynamonu. Natomiast owoce są używane w przypadku niestrawności i chorób nerek, a także pomagają w gojeniu pękniętej
skóry stóp [208].
Najszersze zastosowanie mają kwiaty champaka. Olejki z nich pozyskane są składnikami wyrobów perfumeryjnych oraz środków leczniczych [210]. Działanie lecznicze wykazują także ekstrakty z kwiatów. Badania farmakognostyczne i fitochemiczne
wykazały, że kwiaty są bogate w lotne olejki, polifenole, sterole zawierające w strukturze fragmenty estrów kwasu benzoesowego, benzaldehydu, alkoholu benzylowego
oraz izoeugenol, a także seskwiwerpeny i laktony seskwiwerpenowe (głównie par119
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tenolid). Ekstrakty z kwiatów champaka mają właściwości przeciwwrzodowe, przeciwcukrzycowe i przeciwzapalne. W związku z tym są stosowane w dolegliwościach
związanych z wrzodami, chorobami skóry i ranami [211].
Absolut otrzymywany jest z kwiatów kwitnących od wiosny aż do późnego lata.
Pozyskuje się go w procesie dwustopniowej ekstrakcji. W pierwszym etapie w wyniku działania n-heksanem z materiału roślinnego usuwane są substancje zapachowe
oraz woski i żywice. Po oddestylowaniu rozpuszczalnika uzyskiwany jest konkret,
z którego w kolejnym etapie etanolem wyekstrahowane są związki aromatyczne.
Po usunięciu etanolu z roztworu otrzymywany jest absolut. Ma on czerwony kolor
oraz charakterystyczny słodki kwiatowy zapach z nutą owocową (przypominającą
morelę). Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca) [212]. Głównymi składnikami absolutu champaka są: linolan metylu, linolenian metylu, benzoesan
metylu, fenyloacetonitryl, β-fenyloetanol, kwas palmitynowy, palmitynian metylu
oraz oktadeka-9,12-dien-1-ol (rys. 66) [213, 214]. Ponadto w jego składzie stwierdzono obecność niewielkich ilości alkoholu benzylowego, a także eugenolu.
Absolut ten miesza się z wieloma olejkami eterycznymi i absolutami kwiatowymi (róża, jaśmin, fiołek, goździk, kwiaty pomarańczy, ylang-ylang, nagietek), a także
olejkiem z drzewa sandałowego.

Rys. 66. Wybrane składniki absolutu champaka
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Omawiany absolut znajduje zastosowanie jako mieszanina zapachowa prze
de wszystkim w perfumach i mydłach. Jest głównym składnikiem ekskluzywnych wyrobów perfumeryjnych koncernu Dior takich jak: Joy, J’adore czy też Dior
Homme [210]. Ponadto wchodzi w skład takich perfum jak: Euphoria (Calvin
Klein), Champaca Absolute (Tom Ford), Incanto Bloom (Salvatore Ferragamo),
Malibu Night (Pamela Anderson), Suede (Michael Kors), Gold Rose Edition
(Michael Kors), Reveal The Passion (Halle Berry), Angelique (Papillon Artisan
Perfumes), Queens (Bond No. 9) i Luxe Champaca (Comme des Garcons).
W składzie chemicznym absolutu champaka występują związki uznane za potencjalne alergeny. Są to alkohol benzylowy (maks. <1,5%) oraz eugenol (maks.
<0,50%) [212]. Absolut ten nie znajduje zastosowania w aromatyzowaniu produktów spożywczych.
Absolut champaka stosowany jest również w wielu preparatach do pielęgnacji
skóry. Ma on bowiem właściwości regeneracyjne, odpręża i uspokaja zestresowaną
skórę oraz działa na nią odżywczo. Antyseptyczne składniki pomagają w zwalczaniu trądziku. Absolut ten pomaga w wielu dolegliwościach skórnych, co czyni go
szczególnie przydatnym do stosowania w masażach.

7.15. Absolut hiacyntu wschodniego
Absolut otrzymywany jest z kwiatów hiacyntu wschodniego (Hyacinthus orienta
lis L.), rośliny należącej do rodziny szparagowatych (Asparagaceae). Nazywany jest
on również hiacyntem ogrodowym lub hiacyntem holenderskim. Pochodzi z terenów Iraku, Libanu, Syrii oraz Turcji. Do Europy trafił w XVI wieku. Obecnie poza
wspomnianymi obszarami można go znaleźć również w: Stanach Zjednoczonych
(Kalifornia, Teksas, Pensylwania), Meksyku, Haiti, na Kubie, Cyprze, we Francji
i Włoszech oraz w Grecji, Holandii i Serbii (rys. 67) [215]. Największym producentem bulw hiacyntu wschodniego jest Holandia, na terenie której znajdują się największe obszary hodowli.
Nazwa hiacynt wywodzi się od greckiego imienia Hiakintos, które w mitologii nosił królewicz spartański, ukochany bogów Apolla i Zefira. Poniósł on śmierć w walce,
która wybuchła o jego względy pomiędzy oboma bogami. Z jego rozlanej krwi wyrósł kwiat przez skruszonych bogów nazwany hiacyntem.
Hiacynt wschodni jest jednym z wielu gatunków hiacyntu, które głównie uprawiane są ze względu na walory dekoracyjne. Różnią się one między sobą przede wszystkim kolorem kwiatów, który może zmieniać się od białego poprzez żółty, różowy
i czerwony do ciemnoniebieskiego. Poza tym kwiaty hiacyntów mają intensywny zapach. Hiacynt wschodni uprawiany jest również ze względu na swoje właściwości
terapeutyczne. Ekstrakty otrzymane z niego mają silne właściwości uspokajające,
przeciwzapalne, antybakteryjne i antyseptyczne. Przydatne są w leczeniu i łagodze121
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Rys. 67. Występowanie hiacyntu wschodniego na świecie

niu podrażnień skóry oraz w gojeniu ran. Ponadto mają właściwości regeneracyjne komórek, co czyni je pomocnymi w gojeniu blizn.
Absolut hiacyntu wschodniego pozyskiwany jest z kwiatów, które zbierane są
w okresie od marca do maja. Materiał roślinny poddaje się dwuetapowej ekstrakcji
realizowanej z zastosowaniem n-heksanu, a następnie etanolu. W wyniku takiej obróbki powstaje absolut. Jest on jednym z najrzadszych. Największym jego producentem jest Holandia. Z tego kraju pochodzi 90% absolutu dostępnego na rynku światowym. W 1958 roku światowa produkcja omawianego absolutu wynosiła 175 ton.
W tym okresie na rynku obecny był również tzw. syntetyczny absolut hiacyntu,
którego używano w przemyśle perfumeryjnym od lat 20. XX wieku. Spowodowało
to zahamowanie w latach 30. produkcji prawdziwego absolutu hiacyntu. Jak wspomniano powyżej, prawdziwy absolut z hiacyntu wschodniego występuje w handlu
bardzo rzadko, a jego cena może osiągać tysiące dolarów za 1 kg (nawet 12 tys.).
Wytwarzany jest on zwykle przez małe lokalne wytwórnie. Większość dostępnego
absolutu to produkt syntetyczny powstały na podstawie danych uzyskanych dzięki
technice headspace, która umożliwia określenie, jakie składniki odpowiedzialne są
za zapach generowany przez konkretne rośliny. Informacja ta umożliwia mniej lub
bardziej umiejętną rekonstrukcję aromatu [216].
Otrzymany absolutu hiacyntu wschodniego ma kolor od bladożółtego do czerwonobrązowego i charakterystyczny słodki kwiatowozielony zapach. Zapach ten
zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca) [217]. Głównymi jego składnikami
są: octan benzylu, β-fenyloetanol, β-ocymen, α-farnezen, benzoesan benzylu, eugenol, octan β-fenyloetanolu, alkohol cynamonowy, myrcen oraz cis-heks-3-en-1-ol
(rys. 68) [218]. Oprócz wspomnianych związków w jego składzie występują również:
aldehyd cynamonowy, alkohol benzylowy oraz metyloeugenol.
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Rys. 68. Wybrane składniki absolutu hiacyntu wschodniego

Przykładowy chromatogram handlowego absolutu hiacyntu wschodniego przedstawiono na rys. 69. Wykonane analizy wykazały w omawianym absolucie obecność między innymi: cis-heks-3-en-1-olu (niewiele ponad 3%), alkoholu benzylowego (około 5%), porównywalnych ilości limonenu i linalolu (po około 7%) oraz
β-fenyloetanolu i geraniolu (niewiele powyżej 10% każdego z nich), a także benzoesanu benzylu w ilości dochodzącej do 12%. Poza wspomnianymi związkami w absolucie tym stwierdzono występowanie niewielkich ilości cytronelolu oraz nerolu
i octanu geranylu.
Absolut ten miesza się z wieloma olejkami eterycznymi i absolutami. Są to między
innymi olejki z: galbanum, ylang-ylang, balsamu peru, szafranu, plumerii, kewdy,
champaka, kolendry, drzewa kadamba oraz wiśni hiszpańskiej. Natomiast najczęstszymi absolutami są te pozyskane z: ylang-ylang, osmantusa, plumerii, balsamu peru,
szafranu, akacji farnesa, jaśminu, kwiatów pomarańczy, narcyza, fiołka, aglai pachnącej, mimozy, irysa, tuberozy i wiśni hiszpańskiej.
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Rys. 69. Przykładowy chromatogram absolutu hiacyntu wschodniego
(kraj pochodzenia: Holandia)

Omawiany absolut stosowany jest tylko w przemyśle kosmetycznym i chemii gospodarczej. Można go znaleźć w takich produktach jak: żele pod prysznic, perfumy,
płyny oczyszczające do twarzy, kremy, mydła oraz świece. Jest doskonałym dodatkiem do produktów do pielęgnacji skóry, które pomagają ją odżywiać i zmiękczyć.
Największym beneficjentem spośród wymienionych powyżej jest część przemysłu
kosmetycznego zajmująca się produkcją wyrobów perfumeryjnych. Są to przede
wszystkim wysokiej klasy perfumy głównie o charakterze orientalnym i kwiatowym.
Wśród nich można wymienić: Chance Eau Tendre (Chanel), Aqua Allegoria Rosa
Magnifica (Guerlain), Chance Eau de Toilette (Chanel), Cristalle Eau de Toilette
(Chanel), Orchidee (Yves Rocher), Envy (Gucci), Roma (Laura Biagiotti), Versace
(Versace), Ombre de Hyacinth (Tom Ford), A Scent by Issey Miyake (Issey Miyake),
Boss Pure (Hugo Boss), Foxfire (Avon), Zen (Shiseido), Shalimar Parfum Initial
(Guerlain), Parfum d’Été 2002 (Kenzo), Acqua di Gio (Giorgio Armani), Eternity
Summer (Calvin Klein), Chamade (Guerlain), Chanel N°19 (Chanel), A Scent Soleil
de Neroli (Issey Miyake), Giordani Gold White Original (Oriflame), Le Printemps
(Guerlain), Ophelia (Avon), Les Parfums Mythiques (Givenchy), Be Delicious
London (Donna Karan DKNY), Love Eau Intense (Chloé) i XXI Art Deco Vanilla
Orchid (Clive Christian).
W składzie chemicznym absolutu hiacyntu wschodniego występują związki uznawane za potencjalne alergeny. Są to: alkohol benzylowy (maks. <2,00%), benzoesan
benzylu (maks. <3,00%), aldehyd cynamonowy (maks. <3,00%), eugenol (maks.
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<2,00%) oraz metyloeugenol (maks. <2,00%). Z powyższego powodu zalecana zawartość absolutu hiacyntu wschodniego w koncentracie zapachowym nie powinna
przekraczać 8% [217].

7.16. Absolut gardenii
Absolut pozyskiwany jest z kwiatów gardenii jaśminowatej (Gardenia jasminoides
J.Ellis), zwanej również gardenią, różą jaśminową lub jaśminem przylądkowym, roś
liny należącej do rodziny marzanowatych (Rubiaceae). Nazwa rodzajowa upamiętnia Aleksandra Gardena, amerykańskiego botanika żyjącego w XVII wieku. Roślina
ta pochodzi z Azji. Dzięki Holendrom została rozpowszechniona na terenie Indii
Wschodnich i południowej i wschodniej Afryki. Do Europy trafiła w II połowie
XVII wieku z Kolonii Przylądkowej (obecnie RPA). Pierwszym krajem europejskim,
do którego przywieziono gardenię jaśminowatą, była Anglia. W 1754 roku kapitan
okrętu należącego do Kompanii Wschodnioindyjskiej William Hutchinson zabrał
pachnący krzew, błędnie myśląc, że ma do czynienia z jaśminem, do Anglii [219].
Obecnie gardenia jaśminowata występuje na terenie Chin (część centralna i południowo-wschodnia), Indii, Tajwanu, Bangladeszu, Kambodży, Laosu, Tajlandii,
Wietnamu oraz Japonii i Korei (rys. 70) [220]. Kwiat ten jest narodowym kwiatem
Polinezji Francuskiej i Wysp Cooka.

Rys. 70. Występowanie gardenii jaśminowatej na świecie

Gardenia jaśminowata posiada walory dekoracyjne, poza tym jej kwiaty bardzo
intensywnie pachną. Ich zapach przypomina ten uwalniany przez jaśmin, stąd też
wzięła się nazwa tego gatunku gardenii. Współcześnie jest bardzo popularną rośliną
ogrodową w ciepłych krajach. W Chinach jest również źródłem żółtego barwnika.
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Gardenii używa się w medycynie, szczególnie w krajach azjatyckich. Najpopularniejszą częścią rośliny stosowaną do celów leczniczych są owoce gardenii jaśminowatej.
Ich właściwości terapeutyczne opisane zostały w farmakopei chińskiej, koreańskiej
i japońskiej. Wynika to z wysokiej zawartości irydoidów i ich glikozydowych pochodnych: genipozydu i gardenozydu. Surowiec był stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej w postaci odwarów, mazideł i pigułek jako lek o działaniu uspokajającym, moczopędnym, przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i regulującym
wytwarzanie żółci [221]. Ponadto w Chinach gardenie używane są w produkcji leków przeciw cukrzycy oraz w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby. Kwiaty gardenii jaśminowatej są stosowane w chińskiej medycynie ludowej do kontroli urodzeń.
Na Półwyspie Malajskim liście tej rośliny są często używane jako okłady, natomiast
korzeń – podczas niestrawności i zaburzeń nerwowych [222, 223].
Surowcem do otrzymania absolutu są kwiaty gardenii jaśminowatej, które można zbierać w okresie od marca do lipca. Absolut pozyskiwany jest w dwuetapowym
procesie ekstrakcji. W pierwszym etapie stosowany jest n-heksan lub eter naftowy.
Po oddestylowaniu rozpuszczalnika z ekstraktu uzyskiwany jest konkret z wydajnością około 0,95% przy zastosowaniu jako ekstrahenta n-heksanu. Oprócz związków
lotnych konkret zawiera również substancje woskowe. W celu otrzymania absolutu
w drugim etapie konkret traktowany jest etanolem. Powstałą mieszaninę się ochładza, a następnie oddziela się roztwór alkoholowy od stałych pozostałości woskowych.
Po usunięciu etanolu z roztworu otrzymywana jest mieszanina związków zapachowych zwana absolutem. Uzyskuje się go z wydajnością 37%, natomiast w odniesieniu do zastosowanej masy kwiatów jest to 0,3% [224].
Otrzymany absolut ma kolor od bladożółtego do czerwonobrązowego i intensywny słodki kwiatowy zapach z wyraźną nutą jaśminową. Zapach ten zaliczany jest
do nuty środkowej (nuta serca). Głównymi lotnymi związkami zawartymi w kwiatach gardenii jaśminowatej są: kwasy alifatyczne i ich estry, węglowodory, ketony,
aldehydy, alkohole i laktony. Skład absolutu uzależniony jest przede wszystkim od terenu, z którego pochodzi materiał roślinny zastosowany do ekstrakcji, a także od czasu i temperatury prowadzenia procesu. Wiele niestabilnych składników, takich jak
irydoidy, może być częściowo przekonwertowanych na składniki lotne podczas obróbki w wysokiej temperaturze [225].
W przypadku najpopularniejszego obecnie dostępnego absolutu pochodzącego z Indii głównymi składnikami są: linalol, fenylooctan benzylu, fenylooctan metylu, kwas mirystynowy, benzoesan benzylu, geranyloaceton, octan benzylu, octan
β-fenyloetylu, antranilan metylu i octan p-krezylu (rys. 71) [224].
W absolutach pochodzących z terenów Chin i Japonii dominującymi składnikami są: α-farnezen, linalol, tiglinian cis-heks-3-enylu (ester cis-heksenylowy kwasu
2-metylobut-2-enowego), kwas palmitynowy i lakton jaśminowy. W jego składzie
nie stwierdzono natomiast obecności antranilanu metylu, który występuje w absolucie indyjskim [226, 227].
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Rys. 71. Wybrane składniki absolutu gardenii jaśminowatej

Absolut gardenii jaśminowatej miesza się z olejkami i innymi absolutami. Są to
przede wszystkim olejki z liści cynamonowca, pąków goździków, cytrynowy, limonkowy, nerolowy, różany, pomarańczowy oraz z kwiatów drzewa ylang-ylang. Wśród
absolutów można wyróżnić: różany, jaśminowy, z kwiatów pomarańczy i tuberozy.
Absolut gardenii jaśminowatej, jak również i inne wyciągi z niej pozyskane,
znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Są to przede
wszystkim: kremy, balsamy, maseczki, żele pod prysznic itp. Wśród wyrobów perfumeryjnych zawierających absolut z gardenii jaśminowatej można wymienić: 212 Men
(Carolina Herrera), Crystal Noir (Versace), Downtown (Calvin Klein), Lady Million
(Paco Rabanne), Jaguar for Men (Jaguar), Oxygene pour Femme (Lanvin), Obsession
Night (Calvin Klein), Zen (Shiseido), Viva la Juicy (Juicy Couture), Organza (Givenchy) i Furiosa (Fendi).

7.17. Absolut lipy
Absolut otrzymywany jest z kwiatów lipy holenderskiej (Tilia vulgaris Hill syn.
Tilia x europaea L.), zwanej również lipą zwyczajną lub europejską, rośliny należącej
do rodziny ślazowatych (Malvaceae). Jest ona starą krzyżówką dwóch europejskich
gatunków lipy, a mianowicie: drobnolistnej (Tilia cordata) i lipy szerokolistnej (Tilia
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platyphyllos). Obecnie znanych jest około 30 różnych gatunków lipy, która często nazywana jest matką drzew. Informacje o niej pojawiały się również w mitologii nordyckiej i germańskiej, gdzie była ona poświęcona boginiom miłości Frei lub Frigg.
Drzewo to występuje między innymi na terenie: Francji, Szwecji, Belgii, Danii,
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, Włoch oraz Rosji (rys. 72) [228].

Rys. 72. Występowanie lipy holenderskiej na świecie

Lipa holenderska jest najczęściej sadzona jako drzewo ozdobne. Już w XVII
i XVIII wieku trafiła ona do wielu parków i ogrodów tworzonych w stylu barokowym w wielu krajach Europy Środkowej i Północnej. W okresie tym tysiące drzew
zasadzono między innymi w Holandii, Danii, Anglii, Szwecji, Norwegii oraz Rosji.
Wiele z tych drzew przetrwało do czasów obecnych [229].
Lipy były szczególnie honorowane w krajach słowiańskich, ale także we Francji i Niemczech, gdzie prawie każda wioska miała centralne drzewo lipowe, które
służyło jako społeczny i kulturowy centralny punkt życia wioski. W tamtym miejscu organizowano rozmaite uroczystości świąteczne, taneczne i festiwale. Również
pod drzewem lipy pary obiecywały sobie nawzajem dozgonną miłość, a sądy na świeżym powietrzu ogłaszały wyroki.
Jednak najbardziej cenionymi elementami lipy holenderskiej są jej kwiaty. Nadają
one smak miodowi, a także są używane do przygotowywania herbatek ziołowych.
Mają one bowiem właściwości uspokajające i są stosowane w medycynie naturalnej
w leczeniu chorób, takich jak: histeria, lęk, zimno i gorączka, kołatanie serca, bóle
głowy, dolegliwości trawienne, przeziębienia, grypa, bezsenność, choroby wątroby
i pęcherzyka żółciowego, swędzenie skóry, bóle stawów i stany lękowe.
Absolut lipy europejskiej pozyskiwany jest w procesie dwuetapowej ekstrakcji
(n-heksan, a następnie etanol). Surowcem stosowanym w procesie są wysuszone
kwiaty lipy. Alternatywna metoda otrzymywania absolutu polega na zastosowaniu
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zamiast n-heksanu ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych. Różnica w sposobie
pozyskiwania konkretu przekłada się na zapach otrzymanego ostatecznie absolutu.
W przypadku pierwszym absolut ten ma żółty kolor oraz charakterystyczny świeży,
kwiatowy, zielono-ziołowy zapach z nutą przypominającą herbatę i siano (obecność
kumaryny). Natomiast gdy do uzyskania konkretu zastosuje się ditlenek węgla w warunkach nadkrytycznych, kolor absolutu jest ciemniejszy, a zapach kwiatowy, zielono-ziołowy, z bardziej intensywnymi nutami miodu, lżejszymi, ale słodszymi i mniej
przypominającymi siano. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej dolnej (nuta
serca podstawy). Głównymi składnikami absolutu z lipy europejskiej są: farnezol,
alkohol benzylowy, β-fenyloetanol, linalol, nerol, cytronelol i geraniol (rys. 73). Ponadto w jego składzie stwierdzono obecność kumaryny i kwasów karboksylowych,
między innymi kwasu heksadekanowego. Jak wspomniano powyżej, głównym składnikiem absolutu lipy jest farnezol. Związek ten wytwarza się również syntetycznie,
a dodatkowo jego cena jest niższa w porównaniu z naturalnym. W związku z tym
bardzo często może dochodzić do zafałszowań absolutu z lipy, do czego stosuje się
farnezol otrzymany syntetycznie.

Rys. 73. Wybrane składniki absolutu lipy

Przykładowy chromatogram handlowego absolutu lipy zaprezentowano na
rys. 74. Jak wykazały wyniki przeprowadzonych analiz, głównym składnikiem omawianego absolutu jest geraniol, którego zawartość w badanej próbce wynosi około 18%. W składzie tego absolutu stwierdzono obecność między innymi: alkoholu
benzylowego (prawie 13%), β-fenyloetanolu (około 12%), a także linalolu (niewiele
ponad 6%), nerolu (3,5%), cytronelolu (około 7,5%) oraz octanu geranylu (niecałe 2%).
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Rys. 74. Przykładowy chromatogram handlowego absolutu lipy (kraj pochodzenia: Francja)

Absolut z lipy europejskiej komponuje się z olejkami: pomarańczowym, cytrynowym, mandarynkowym, bergamotowym, grejpfrutowym, cytronelowym, geraniowym, z żywicy olibanowej, sandałowym, z czarnego pieprzu, goździkowym,
imbirowym, lawendowym, nerolowym, palmarozowym, paczulowym, z szałwii
muszkatołowej, z kocanki, różanym, z kwiatów pomarańczy, z drzewa herbacianego, z kwiatu immortelle oraz ylang-ylang. Ponadto tworzy kompozycję z absolutami: jaśminowym, różanym, z tuberozy, hiacyntu, kwiatów goździka, a także z żywicy benzoesowej [230]. Znajduje on zastosowanie w produktach kosmetycznych
i chemii gospodarczej. Są to przede wszystkim: wyroby perfumeryjne, odświeżacze
do skóry, preparaty nawilżające oraz do ochrony skóry i włosów, produkty do makijażu oczu, szampony, mydła, świece zapachowe, kadzidełka, odświeżacze powietrza
oraz detergenty.
W porównaniu z innymi absolutami ten otrzymany z kwiatów lipy holenderskiej
jest niezwykle rzadko stosowany w wyrobach perfumeryjnych. Są to zazwyczaj produkty niszowe, w których absolut ten dodaje miodową, zieloną, kwiatowo-zieloną
i lekko winiarską nutę i pomaga zrównoważyć nuty zapachowe pochodzące od słodkich kwiatów, takich jak jaśmin i tuberoza. Wśród wyrobów perfumeryjnych zawierających absolut lipy można wymienić: Goddess (Dawn Spencer Hurwitz), Violet
Moss (Fresh), La Chasse aux Papillons (L’Artisan Parfumeur), Frangipani Absolute
(Ormonde Jayne) i Début (Parfums Delrae).
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7.18. Absolut fiołka
Surowcem do otrzymywania absolutu są liście fiołka wonnego (Viola odorata L.),
zwanego również fiołkiem słodkim, fiołkiem ogrodowym, fiołkiem angielskim, fiołkiem zwyczajnym, rośliny należącej do rodziny fiołkowatych (Violaceae). Ten gatunek fiołka rośnie praktycznie na każdym kontynencie oprócz Australii i Antarktydy.
Jest rośliną endemiczną pochodzącą między innymi z terenów: Irlandii, Wielkiej
Brytanii, Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii, Belgii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji,
Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch,
Grecji, Cypru, Albanii, Turcji, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Algierii, Maroka, Libanu, Syrii, Tunezji, Egiptu, Iraku i Iranu. Obecnie występuje również na obszarze: Argentyny, Kolumbii, Chile, Peru, Gwatemali, Kostaryki, Ekwadoru, Salwadoru, Portoryko,
Dominikany, Haiti, Kuby, Panamy, Trynidadu i Tobago, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Tadżykistanu, Wietnamu, Mjanmy oraz Indii (rys. 75) [231].

Rys. 75. Wybrane obszary występowania fiołka wonnego na świecie

Fiołek wonny bardzo często spotykany jest w ogrodach jako roślina ozdobna. Zawdzięcza to nie tylko atrakcyjnemu wyglądowi, ale także przyjemnemu kwiatowemu zapachowi. Ma on również długą historię stosowania w medycynie naturalnej
(ajurweda oraz unani) w przypadku raka i kokluszu. Ze względu na obecność kwasu
salicylowego działa skutecznie w leczeniu bólów głowy, migreny i bezsenności [232].
Właściwości lecznicze posiadają wszystkie fragmenty rośliny, począwszy od kwiatów, poprzez liście i korzenie, a skończywszy na nasionach. Zioło ma właściwości
przeciwzapalne, napotne, moczopędne, zmiękczające, wykrztuśne, przeciwgorączkowe i przeczyszczające. Jest przyjmowane wewnętrznie w leczeniu zapalenia oskrzeli,
kaszlu, astmy i raka piersi, płuc oraz przewodu pokarmowego. Zewnętrznie jest ono
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stosowane do leczenia infekcji jamy ustnej i gardła [233]. Kwiaty mają właściwości
zmiękczające i łagodzące podrażnienia. Używa się ich w leczeniu nudności i doleg
liwości gastrycznych oraz problemów z płucami. Syrop sporządzony na bazie płatków stosowany jest w leczeniu zaburzeń dziecięcych. Olejek eteryczny otrzymywany
z kwiatów ma działanie aromaterapeutyczne w leczeniu zapalenia oskrzeli, wyczerpania i dolegliwości skórnych. Korzenie mają znacznie lepsze właściwości wykrztuśne
niż inne części rośliny, ale zawierają również alkaloidy, które w większych dawkach
są silnie bakteriobójcze i przeczyszczające. Korzenie zbiera się jesienią, a następnie
suszy do późniejszego wykorzystania. Nasiona są moczopędne i przeczyszczające.
Stosuje się je w leczeniu dolegliwości układu moczowego i są uważane za dobre lekarstwo w przypadku występowania piasku w nerkach i kamieni nerkowych. Z całej
rośliny sporządzany jest środek homeopatyczny przydatny w leczeniu spazmatycznego kaszlu i reumatyzmu nadgarstka [234].
Południowa Francja i Egipt są dziś największymi dostawcami absolutu fiołka
wonnego. Produkcję ekstraktu, a później absolutu liści fiołka rozpoczęto we Francji w 1877 roku w regionie Grasse, do dziś jest on wytwarzany w miejscowości
Tourrettes-sur-Loup. Jednak największym producentem absolutu z liści fiołka jest
Egipt [235]. Kraj ten dostarcza 90% tego produktu dostępnego na światowych rynkach [236]. Duża popularność egipskiego absolutu spowodowana jest jego niską
ceną w porównaniu do francuskiego. Jest on bowiem dwukrotnie tańszy. Na nis
ką cenę składają się dwie rzeczy. Mianowicie absolut znad Nilu jest gorszej jakoś
ci olfaktometrycznej oraz koszty jego wytwarzania są zdecydowanie niższe, co jest
między innymi konsekwencją różnic w wynagrodzeniach pracowników egipskich
i francuskich [237]. Wysoka cena naturalnego absolutu fiołka powoduje bardzo częste zastępowanie go syntetycznymi składnikami. Przykładem takiego związku jest
α-jonon [235]. Związek ten otrzymuje się syntetycznie w dwuetapowym procesie
kondensacji aldolowej cytralu i acetonu i późniejszej cyklizacji powstałego produktu (pseudojononu). Substancja ta ma charakterystyczny zapach przypominający
zapachem liście fiołka. Jednakże w przypadku produkcji wysokiej jakości produktów przemysłu perfumeryjnego nadal stosowany jest absolut pozyskany z liści fiołka wonnego.
W regionie Grasse liście fiołka zbierane są kilka razy w roku. Pierwszy zbiór odbywa się w maju, drugi w lipcu, po wcześniejszym obfitym podlewaniu, a ostatni
we wrześniu [237]. Natomiast w Egipcie sezon zbiorów rozpoczyna się w grudniu
i trwa do maja [235].
Absolut pozyskiwany jest w procesie dwuetapowej ekstrakcji ze świeżego lub wysuszonego materiału roślinnego. W drugim przypadku przed procesem ekstrakcji
liście fiołka są przez 24 godziny macerowane w n-heksanie lub w innym rozpuszczalniku służącym do uzyskania konkretu. Ma to na celu pełne uwolnienie substancji zapachowych. Dopiero po tym czasie prowadzona jest ekstrakcja lotnymi rozpuszczalnikami (n-heksan, a następnie etanol). Wydajność otrzymywania konkretu
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ze świeżych liści waha się w przedziale od 0,05 do 0,13%, w przypadku absolutu
od 45 do 70% [237]. W związku z tym, aby pozyskać 1 kg absolutu, potrzebne jest
około 1800 kg liści fiołka wonnego [236].
Otrzymany absolut ma zielony do zielonobrązowego kolor oraz łagodny kwiatowo-zielony zapach. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej (nuta serca) i po
naniesieniu na bloter wyczuwalny jest przez 400 godzin [238].
Głównymi składnikami omawianego absolutu są: kwas linolowy, linolenowy
i palmitynowy oraz ich estry [239]. Poza wspomnianymi związkami występują substancje lotne (rys. 76). Skład frakcji lotnej uzależniony jest od pochodzenia absolutu. W przypadku produktu pochodzącego z terenu Francji w tej frakcji dominują:
okt-1-en-3-ol (tzw. alkohol grzybowy), dekan, linalol, nona-2,7-dienal oraz salicylan
metylu. W egipskim absolucie dodatkowo występują: eukaliptol (1,8-cyneol), undekan, menton, dodekan i eugenol. Natomiast nie stwierdzono w nim obecności octanu
heks-3-enylu [237].
Absolut ten tworzy kompozycje zapachowe zarówno z mieszaninami związków
zapachowych pochodzenia naturalnego, jak i ze związkami syntetycznymi. Wśród
naturalnych komponentów są olejki eteryczne i absoluty. W przypadku pierwszych

Rys. 76. Wybrane składniki absolutu fiołka wonnego
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składników są to głównie olejki kwiatowe, cytrusowe, otrzymywane z roślin będących jednocześnie przyprawami, a także z szałwii muszkatołowej, lawendowy, z żywicy benzoesowej, bazyliowy, z drzewa sandałowego, z kminu rzymskiego, estragonowy oraz geraniowy. Natomiast w drugiej grupie znajdują się absoluty: tuberozy,
narcyza, liści herbaty oraz szałwii muszkatołowej. Absolut ten jest również doskonałym utrwalaczem zapachu stosowanym w wyrobach perfumeryjnych. Jest on głównie stosowany przez przemysł perfumeryjny i w niewielkich ilościach w produktach spożywczych.
Wśród wyrobów perfumeryjnych zawierających absolut fiołka można wymienić
między innymi: La Violette (Annick Goutal), Always Belong (Celine Dion),
Insolence (Guerlain), Viola del Nepal (Tesori d’Oriente), Ashlemah (Bvlgari), Tease
Rebel (Victoria’s Secret), Red Man (Bi-es), Folies de Saisons Fantaisies d’Hiver (Yves
Rocher), Hanatsubaki Kai Sumire (Shiseido), Parco Palladiano IX: Violetta (Bottega
Veneta), Couture Violet (Versace), April Violets (Yardley), Bois de Violette (Serge
Lutens), Meteorites (Guerlain), Simply Jil Sander Touch of Leather (Jil Sander),
Euphoria (Calvin Klein), Reserve Collection: Black Violet (Tom Ford), X Pose
Passion (Christina Aguilera), Kapsule Floriental (Karl Lagerfeld), Daisy Garland
(Marc Jacobs) oraz Raining Violets (Avon).
W składzie absolutu fiołka występują związki uznane za potencjalne alergeny.
Są to dwie substancje chemiczne: alkohol benzylowy (<0,1%) oraz heks-2-en-1-al
(<0,1%). Zalecana przez IFRA zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie powinna przekraczać 2% [238].
Jak wspomniano powyżej, niewielkie ilości omawianego absolutu stosowane są
jako środek aromatyzujący w wyrobach piekarniczych (maks. 24 ppm), napojach
bezalkoholowych (maks. 2,3 ppm), wyrobach mrożonych (maks. 8,4 ppm), lodach owocowych (maks. 8,4 ppm) oraz cukierkach twardych (maks. 7,7 ppm) [238].

7.19. Absoluty herbaty
Surowcem do otrzymywania absolutów są liście herbaty chińskiej (Camellia
sinensis (L.) Kuntze), rośliny z rodziny herbatowatych (Theaceae). Pochodzi ona
z centralnych i wschodnich terenów południowych Chin. Jest gatunkiem intro
dukowanym w Indiach (Andamany), Bangladeszu, Indonezji (Borneo), Kambodży,
Japonii, Korei, Laos, Mjanmie, Sri Lance, Wietnamie, Etiopii, Kenii, Ugandzie, Turcji,
Iranie, Argentynie, a także na wyspach: Reunion, Mauritiusie i Seszelach oraz Tryni
dadzie i Tobago (rys. 77) [240, 241]. Znane są dwie główne odmiany tego gatunku, a mianowicie: herbata chińska tradycyjna (Camellia sinensis var. Sinensis) oraz
herbata chińska assamska (Camellia sinensis var. Assamica). Pierwsza jest odmianą
drobnolistną, krzaczastą, pochodzącą z regionu Chin o klimacie chłodnym. Druga,
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7.19. absoluty herbaty

Rys. 77. Występowanie herbaty chińskiej na świecie

odkryta w stanie Asam w Indiach, zwana jest wielkolistną i występuje w krajach,
w których panują warunki półtropikalne [242].
Krzewy herbaty znane są od ponad 5000 lat. Jej liście posiadają różne właści
wości zdrowotne, np. chronią układ sercowo-naczyniowy i wątrobę, działają przeciwnowotworowo, przeciwcukrzycowo oraz ograniczają apatyt [243].

Rys. 78. Światowa produkcja liści herbaty w latach 2001–2018
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Herbata po wodzie należy do najpopularniejszych napojów bezalkoholowych.
Światowa produkcja liści herbaty zwiększa się corocznie. W 2018 roku jej wielkość
wynosiła niewiele ponad 6 mln ton (rys. 78). Wartość ta jest prawie dwukrotnie
większa niż w 2001 roku. Rynek zdominowany jest przez dwóch producentów – Chiny i Indie (rys. 79). Oba te kraje produkują ponad 85% liści herbaty. Od wielu lat
największym producentem herbaty na świecie są Chiny. Z kraju tego pochodzi około 50% (ponad 3 mln ton) dostępnych na rynku liści herbaty [244].

Rys. 79. Główni producenci herbaty w 2018 roku

Na podstawie stopni fermentacji herbatę można podzielić na trzy główne typy:
niesfermentowana (herbata zielona i biała), częściowo sfermentowana (herbata
ulung) i całkowicie sfermentowane (herbata czarna). Nazwa „fermentacja” nie jest
w tym przypadku poprawną nazwą procesu. Jest to reakcja utleniania, której często
towarzyszy polimeryzacja, będąca wynikiem kontaktu z powietrzem w czasie suszenia. Proces zachodzi bez udziału jakichkolwiek wprowadzonych dodatkowo składników i jest on katalizowany przez enzym zawarty w liściach herbaty zwany oksydazą
polifenolową [242].
7.19.1. Absolut zielonej herbaty
Absolut zielonej herbaty jest najpopularniejszym absolutem pozyskiwanym z liści
herbaty. Zielona herbata to tak zwana herbata niefermentowana. W tym przypadku świeże liście tuż po zerwaniu są podgrzewane (najczęściej przez gotowanie na
parze lub smażenie na patelni), a następnie ręcznie zwijane. Ogrzewanie liści w wy136
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sokiej temperaturze stosuje się, aby zapobiec rozpoczęciu procesu utleniania w obec
ności oksydazy polifenolowej, z którym mamy do czynienia w trakcie suszenia [242].
Dzięki takiemu zabiegowi liście herbaty zielonej zawierają więcej składników aktywnych [245].
Liście herbaty zielonej mają wiele zastosowań prozdrowotnych, które obejmują
profilaktykę: nowotworową i układu krążenia, przeciwzapalną, przeciwartretyczną, antybakteryjną, przeciwutleniającą, przeciwwirusową oraz neuroprotekcyjną
(neuroregeneracyjną) [246]. Prozdrowotny wpływ liści herbaty wynika z obecności wielu składników aktywnych w nich zawartych. W liściach tego rodzaju
herbaty stwierdzono obecność około 4000 różnych związków. Są to głównie polifenole, kofeina, minerały i śladowe ilości witamin, aminokwasy oraz węglowodany [247].
Najcenniejszymi składnikami zielonej herbaty z medycznego punkty widzenia
są polifenole, wśród których największą grupą są flawonoidy. Natomiast najważniejszymi związkami należącymi do flawonoidów są katechiny. Mogą one stanowić
nawet 80–90% frakcji flawonoidów i około 40% rozpuszczalnych w wodzie związków stałych zawartych w liściach zielonej herbaty. Na stężenie katechin w herbacie
wpływa przede wszystkim szerokość geograficzna, pod jaką herbata jest uprawiana,
oraz stopień sfermentowania [248]. Polifenole szybko się utleniają pod wpływem enzymu oksydazy polifenolowej. Dlatego liście herbaty zielonej zawierają więcej katechin w porównaniu do liści czarnej herbaty, w których stwierdzono większe stężenie
tanin [249]. Czterema najważniejszymi katechinami zawartymi w liściach zielonej
herbaty są: epikatechina (7%), epigallokatechina (19%), galusan epikatechiny (14%)
oraz galusan epigallokatechiny (59%) [248].
Największymi producentami absolutu zielonej herbaty są Indie, Chiny oraz Francja. W przypadku ostatniego z wymienionych krajów absolut ten otrzymywany jest
na podstawie konkretu pochodzącego z Chin.
Absolut pozyskiwany jest w procesie ekstrakcji liści zielonej herbaty z zastosowaniem lotnych rozpuszczalników. Najczęściej jest to n-heksan (konkret) oraz
etanol (absolut). Do otrzymania konkretu stosowany jest również ditlenek węgla
w warunkach nadkrytycznych. W tym przypadku pozyskany absolut może znaleźć
zastosowanie w aromaterapii.
Otrzymany absolut zielonej herbaty ma słodki herbaciany zapach z nutami drzewnymi i garbowanej skóry [250]. Zapach ten zaliczany jest do nuty środkowej górnej
(nuta serca głowy).
Głównymi składnikami absolutu zielonej herbaty są: geraniol, linalol, nerolidol,
kapronian heks-3-en-1-ylu, nonanal, β-fenyloetanol (alkohol różany), trans-heks2-enal (aldehyd liściowy) oraz jasmon (rys. 80) [251].
Omawiany absolut miesza się z wieloma olejkami eterycznymi, co umożliwia tworzenie różnorodnych kompozycji zapachowych. Wśród olejków eterycznych można
wymienić: cytrusowe, anyżowy (z anyżu gwiaździstego), różany, z kwiatów poma137
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Rys. 80. Wybrane składniki absolutu liści zielonej herbaty

rańczy, nerolowy, z gałki muszkatołowej, z bylicy, z arniki, z szałwii muszkatołowej,
palmarozowy oraz ylang-ylang.
Absolut zielonej herbaty znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym
i chemii gospodarczej oraz w aromaterapii. Jest on składnikiem: kremów, wyrobów
perfumeryjnych, a także odświeżaczy powietrza. W przypadku wyrobów perfumeryjnych jest on składnikiem nut słodko-zielonych w niektórych kwiatowych perfumach. Nuty kwiatowe obejmują przede wszystkim: jaśmin, kwiat pomarańczy, gardenię oraz frezję. Absolut ten jest również używany w kompozycjach, które nie mają nic
wspólnego z zapachami kwiatowymi. Są to najczęściej wyroby perfumeryjne z wiodącymi nutami drzewnymi lub aldehydowymi. Wśród produktów kosmetycznych
należących do tej grupy można wymienić: Absolute Green Tea (Locherber Milano),
Absolute Green Tea (Vivasan), Green Tea Tropical (Elizabeth Arden), L’Ile au Thé
(Annick Goutal) oraz Eau Parfumee au The Vert Extreme Bvlgari (Bvlgari).
Należy pamiętać, że absolut zielonej herbaty zawiera w swoim składzie związki
uznane za potencjalne alergeny. Wśród nich można wymienić chociażby geraniol
i trans-heks-2-enal. Na podstawie przeglądu wszystkich dostępnych danych dla absolutu liści herbaty Panel Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Związków Zapachowych stworzył zalecenia dotyczące limitów dla 12 różnych kategorii produktów. Są to dopusz138
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czalne bezpieczne poziomy zastosowania wyżej wymienionego absolutu w różnych
kategoriach produktów (tabela 9). Informacje te zawarte są w najnowszym standardzie IFRA przygotowanym dla tego absolutu zgodnie z 49. poprawką do kodeksu
postepowania [250].
Tabela 9
Maksymalne zawartości absolutu z liści zielonej herbaty w produkcie końcowym zgodnie
z wytycznymi IFRA [250]
Kategoria 1

0,037%

Kategoria 7A

0,42%

Kategoria 2

0,011%

Kategoria 7B

0,42%

Kategoria 3

0,22%

Kategoria 8

0,022%

Kategoria 4

0,21%

Kategoria 9

0,4%

Kategoria 5A

0,054%

Kategoria 10A

1,4%

Kategoria 5B

0,052%

Kategoria 10B

1,4%

Kategoria 5C

0,052%

Kategoria 11A

0,8%

Kategoria 5D

0,052%

Kategoria 11B

0,8%

Kategoria 6

0,12%

Kategoria 12

bez ograniczeń

Absolut ten ma również długą historię, jeśli chodzi o użycie w aromaterapii. Podczas drugiej wojny światowej żołnierze używali go do leczenia tropikalnych infekcji
i zainfekowanych ran. Działa bardzo dobrze również na trądzik, starzenie się, przebarwienia i inne choroby skóry. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem pro
mieni UV, które powodują jej uszkodzenie.
7.19.2. Absolut białej herbaty
Absolut otrzymywany jest z liści białej herbaty. Jest mniej popularny w porównaniu z tym otrzymywanym z liści zielonej herbaty. Biała herbata przygotowywana jest
z bardzo młodych liści lub pąków pokrytych drobnymi, srebrzystymi włosami, które
są tylko raz w roku – wczesną wiosną. Pąki mogą być osłonięte przed światłem słonecznym podczas wzrostu, aby zmniejszyć ilość produkowanego chlorofilu, co nadaje młodym liściom ich biały wygląd [242]. Pierwszym etapem po zbiorach jest
więdnięcie, które ma na celu redukcję wody w świeżo zerwanych, młodych liściach.
Następnie liście są suszone, a czasami dodatkowo również rolowane. Ponieważ substancje zawarte w liściach nie ulegają utlenianiu, zawierają one najwięcej przeciwutleniaczy i katechiny i najmniejszą ilość kofeiny w porównaniu z innymi typami
herbaty. Ta herbata ma jasnożółty lub zielony kolor i delikatny, słodki smak [252].
Uprawy białej herbaty znajdują się głównie w Chinach, Indiach oraz Sri Lance.
Biała herbata jest bogata w aminokwasy i ma „chłodny” charakter, dzięki czemu
może być stosowana do chłodzenia i detoksykacji organizmu. Starożytni Chińczy139
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cy używali białej herbaty do zwalczania stanów zapalnych, pocenia się i wilgotności
w lecie, a także leczenia chorób i dolegliwości, takich jak ból zęba, wysoka gorączka
i odra [253].
Biała herbata pomaga w utracie masy ciała. Jest w stanie zwiększyć tempo metabolizmu, ponieważ zawiera więcej przeciwutleniaczy niż jakakolwiek inna dostępna
herbata. Działa nawet lepiej niż zielona herbata. Zmniejsza również stężenie złego
cholesterolu we krwi, a zwiększa poziom dobrego. Umożliwiają to obecne w liściach
białej herbaty katechiny, które są naturalnymi przeciwutleniaczami. Katechiny również obniżają ciśnienia krwi. Następuje to w wyniku rozrzedzenia krwi i poprawy
funkcji tętnicy, co przyczynia się do utrzymania zdrowego stanu serca [254]. Biała
herbata ma mnóstwo przeciwutleniaczy, które pomagają wzmocnić układ odpornoś
ciowy i zapobiegać wnikaniu bakterii i wirusów [255]. Prowadzi to do mniejszego
występowania zakażeń i poprawia ogólny stan zdrowotny organizmu. Wzmocnienie
układu odpornościowego jest szczególnie ważne w przypadku osób zakażonych wirusem HIV. Opisywana herbata zmniejsza szanse na przeziębienie lub grypę [254].
Picie białej herbaty może mieć profilaktyczny wpływ w początkowej fazie cukrzycy. Obecne w niej polifenole i estry mogą promować syntezę insuliny i dzięki temu
zmniejszać poziom cukru we krwi. Picie białej herbaty w dłuższej perspektywie może
skutecznie kontrolować wydzielanie insuliny, opóźniać wchłanianie glukozy w jelitach i rozkład nadmiaru cukru we krwi [242, 253].

Rys. 81. Wybrane składniki absolutu liści białej herbaty
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Przeciwutleniacze obecne w liściach białej herbaty działają korzystnie na skórę,
zwiększając jej elastyczność, oraz łagodzą stany zapalne i reumatoidalne zapalenie
stawów [252].
Absolut białej herbaty otrzymywany jest w procesie ekstrakcji dokładnie w ten
sam sposób jak ten pozyskiwany z liści zielonej herbaty. Ma on lekko słodki herbaciany zapach, który zaliczany jest do nuty środkowej górnej (nuta serca głowy).
W składzie omawianego absolutu występują związki, które można znaleźć również w absolucie zielonej herbaty. Różnica polega na tym, że inne substancje są
składnikami dominującymi. Głównymi związkami zapachowymi występującymi
w tym absolucie są: heksanal, trans-heks-2-enal, tlenek linalolu, linalol, geraniol,
β-fenyloetanol, aldehyd benzoesowy, cis-heks-3-en-1-ol oraz aldehyd 2-fenylooctowy (rys. 81) [251].
Absolut białej herbaty tworzy kompozycje zapachowe między innymi z olejkami
cytrusowymi, olejkiem z szałwii muszkatołowej i palmarozowym, a także z absolutem z liści fiołka. Znajduje on zastosowanie w wyrobach perfumeryjnych, świecach
zapachowych, kadzidełkach oraz odświeżaczach powietrza i mydłach.

7.20. Absolut irysa
Spośród dostępnych na rynku absolutów irysa najpowszechniejszym jest ten otrzymywany z korzeni irysa dalmackiego (Iris pallida Lam.), zwanego kosaćcem bladym,
irysem włoskim albo irysem słodkim, rośliny należącej do rodziny kosaćcowatych
(Iridaceae Juss.). Kwiat ten pochodzi z terenów Włoch i byłej Jugosławii. Występuje
również w Albanii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, na Słowacji, we Francji, w Gruzji,
Libanie, Syrii, zachodnich Himalajach (Afganistan, Tadżykistan) oraz Stanach Zjednoczonych (Kalifornia, Indiana, Kentucky) (rys. 82) [256].
Innymi gatunkami irysa stosowanymi do pozyskiwania absolutów są: irys niemiecki (Iris germanica), zwany również kosaćcem niemieckim lub kosaćcem bródkowym, oraz irys florencki, będący odmianą irysa niemieckiego (Iris germanica var.
florentina).
Słowo irys pochodzi z języka greckiego i oznacza tęczę. Jest to nawiązanie do różnych kolorów, jakie mogą mieć kwiaty irysa. Roślina ta znana była już w starożytnym
Egipcie w XVI wieku p.n.e. i spekuluje się, że już wtedy stosowano ją w medycynie [257]. O znaczeniu tego kwiatu dla Egipcjan tamtych czasów niech świadczy fakt,
że za panowania faraona Tetmosa I wizerunek irysa znalazł się na ścianach świątyni
boga Amona w Karnaku [258].
Natomiast w starożytnej Grecji i Rzymie korzeń irysa stosowano jako utrwalacz
zapachu w perfumerii. Jego właściwości lecznicze były wysoko cenione przez greckiego lekarza i botanika Dioskurydesa, pracującego na dworze cesarza rzymskiego Nerona. Informacje o zastosowaniu korzeni irysa w medycynie można znaleźć
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Rys. 82. Występowanie irysa na świecie

również w pracy Historia naturalna autorstwa Pliniusza Starszego, a także w pierwszej chińskiej monografii datowanej na około 200 rok n.e. [257]. Arabowie zasadzili kwiat irysa w mauretańskiej Hiszpanii. Był on także jednym z ulubionych kwiatów w średniowiecznych ogrodach angielskich i francuskich. Znajdował się
również w herbie króla Franków, Chlodwiga I. W XII wieku we Francji zwany był
fleur-de-lys lub „kwiatem Ludwika VII”. Był też kwiatem przyjętym przez Edwarda III, syna króla Anglii, gdy ten obejmował tron francuski. Kwiatem królewskim
we Francji był aż do 1800 roku [258]. Iris po raz pierwszy został użyty na szerszą
skalę w perfumerii w XVI wieku. Jego kłącza są doskonałym utrwalaczem zapachu
i źródłem substancji zapachowych. Wysuszone korzenie irysa mielono, aby uzyskać
pachnący fiołkami proszek o właściwościach oczyszczających skórę i włosy [259].
W XIX wieku kwiat stał się ważnym surowcem włoskiego przemysłu perfumeryjnego. Korzenie irysa stosowane były również do aromatyzowania brandy i innych
napojów. W Rosji używano ich do sporządzania miodowo-imbirowego toniku [258].
Głównymi producentami absolutu irysa są: Chiny, Francja i Maroko. Jak wspomniano powyżej, surowcem do otrzymywania absolutu irysa są jego kłacza, zwane
potocznie korzeniami. Uprawa kłączy irysa i ich późniejsze przygotowanie w celu
pozyskania substancji zapachowych to bardzo długi proces. Kłącze pozyskuje się
z roślin trzyletnich. Są one zbierane, myte, suszone najczęściej na świeżym powietrzu i przechowywane w ciemnych miejscach przez okres 3 lat [260]. Czas przechowywania korzeni irysa wpływa w znaczący sposób na jakość surowca stosowanego
do pozyskiwania absolutu. W tym czasie następuje degradacja oksydacyjna triterpenoidów (iripalidalu oraz iriflorentalu), w wyniku której wytwarzane są aromatyczne związki, a mianowicie irony [261]. Pamiętać również należy, że w trakcie przechowywania wysuszonych korzeni irysa powstające irony stopniowo ulatniają się
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z materiału roślinnego [260]. Biorąc pod uwagę długi czas oczekiwania na zbiór oraz
przechowywania wysuszonych korzeni irysa, można stwierdzić, że jest to jeden z najdłuższych cykli upraw w branży, licząc od posadzenia do możliwości przeprowadzenia procesu pozyskiwania absolutu. Wysuszone kłącza są rozdrabniane i mielone.
Umożliwia to uzyskanie około 300 kg surowca do ekstrakcji z 1000 kg świeżo zebranych korzeni.
Proces pozyskiwania absolutu irysa różni się od najczęściej stosowanych metod.
W pierwszym etapie w celu otrzymania konkretu sproszkowane kłącza poddawane
są destylacji z parą wodną. W jej wyniku uzyskiwana jest półstała woskowa masa
koloru żółtego przypominająca wyglądem masło, stąd też produkt ten często nazywa się masłem irysowym lub konkretem. Nazwa „konkret” jest powszechnie używana w celu opisania tego materiału, jednak słowo to jest mylące, ponieważ materiał
nie jest produktem ekstrakcji n-heksanem. Jest ona w tym przypadku używana tylko dlatego, że konsystencja otrzymanego produktu przypomina go wyglądem. Wynika to z obecności kwasu mirystynowego, który jest jego głównym składnikiem.
Wydajność pozyskiwania tego konkretu wynosi od 0,15 do 0,25% w odniesieniu
do świeżych korzeni irysa. Otrzymane masło irysowe zawierać może 18–20% ironów.
Natomiast w handlu dostępne są jego dwa rodzaje, w których zawartość wspomnianych związków wynosi 8 lub 15%. Produkty o takich stężeniach ironów uzyskuje
się poprzez domieszkowanie do masła irysowego otrzymanego w procesie destylacji
kwasu mirystynowego będącego produktem ubocznym przy wytwarzaniu absolutu irysa.
Absolut irysa można otrzymać kilkoma metodami, których głównym celem jest
eliminacja kwasu mirystynowego i wosków. Do najpopularniejszych należą destylacja z parą wodną prowadzona w środowisku alkalicznym oraz ekstrakcja alkoholem etylowym. W pierwszym przypadku do masła irysowego dodawany jest wodny roztwór wodorotlenku, którego zadaniem jest przekształcenie wolnych kwasów
w sole. Sole te nie są lotne z parą wodną. Powtarzając kilkukrotnie proces neutralizacji i destylacji lub ekstrakcji, można otrzymać absoluty o różnej zawartości najbardziej pożądanych w nich związków aromatycznych, a mianowicie ironów [261].
Najdroższy absolut irysa zawierający 70% ironów może kosztować nawet 70 tys. dolarów za 1 kg, co czyni go jednym z najdroższych surowców stosowanych w przemyśle
kosmetycznym.
Absolut otrzymany w wyniku ekstrakcji masła irysowego etanolem może mieć
kolor od żółtego do bursztynowego i charakterystyczny ciepły, słodki, egzotyczny
fiołkowo-pudrowy zapach z nutami owocowymi i drzewnymi. Zapach ten zaliczany
jest do nuty dolnej (nuta bazy, podstawy) i po naniesieniu na bloter wyczuwalny jest
przez 297 godzin [262].
Najczęściej głównym składnikiem absolutu irysa jest kwas mirystynowy. Jego
zawartość może dochodzić nawet do 90%. Jak już wspomniano powyżej, najważniejszymi substancjami chemicznymi obecnymi w składzie absolutu irysa, które
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decydują o jego zapachu, ale również o cenie, są aromatyczne związki zwane ironami (rys. 83) [263, 264]. Wyróżniamy trzy izomery ironów, a mianowicie α-iron,
β-iron i γ-iron. Każdy z nich może występować w formie cis i trans. Jak wykazały
badania, w absolucie z irysa włoskiego są obecne tylko cis-α-iron, trans-α-iron oraz
cis-γ-iron. Dominującym składnikiem we frakcji ironów jest cis-γ-iron [264]. Poza
wspomnianym kwasem mirystynowym i ironami występują również w nim: mirys
tynian metylu, związki z grupy jononów i irydyn.

Rys. 83. Wybrane składniki absolutu z irysa

Absolut irysa miesza się z wieloma olejkami eterycznymi i absolutami. Są to olejki takie jak: z drzewa agarowego, ambretowy, z balsamu peruwiańskiego, z nasion
marchwi, z czystka, bergamotowy, sandałowy, cedrowy, kolendrowy, cyprysowy,
kolendrowy, goździkowy, z szałwii muszkatołowej, geraniowy, paczulowy, różany, z kwiatów ylang-ylang, wetiwerowy i amyrisowy. Natomiast spośród absolutów
można wymienić: ambretowy, wosku pszczelego, akacji farnesa, kakaowy, kokosowy,
siana, jaśminowy, labdanowy, osmantusa, mchu dębowego, fiołka, tonkowca won
nego oraz waniliowy.
Absolut z irysa stosowany jest głównie w przemyśle kosmetycznym. Niewielkie
jego ilości są również używane w produktach spożywczych. W produktach kosmetycznych jest składnikiem między innymi: wyrobów perfumeryjnych, świec zapachowych, kadzidełek, odświeżaczy i mydeł. Przykładowe wyroby perfumeryjne
zawierające w swoim składzie omawiany absolut to między innymi: Dior Homme
Intense 2011 (Dior), Essence Iridescent (Narciso Rodriguez), Feerie Gold (Van Cleef
& Arpels), Iris (Yardley), Dioramour (Dior), Florentine Iris (Ermenegildo Zegna),
Chanel No19 (Chanel), Prada L’Homme (Prada), Hermessence Iris Ukiyoé (Hermès),
Flor Alegria (Avon), Shalimar (Guerlain), La Femme Nacre (Giorgio Armani), Tears
Of Iris (Gucci), Attraction Summer (Lancôme), J’Adore (Dior), Étoile d’Une Nuit
(Annick Goutal) i Muse Pallida (Hermès).
W absolucie irysa nie stwierdzono obecności związków uznawanych za potencjalne alergeny. Zalecane jego stężenie w koncentracie zapachowym nie powinno przekraczać 8%. W przemyśle spożywczym absolut irysa stosowany jest w niewielkich
ilościach. Znaleźć go można w: wyrobach piekarniczych, napojach bezalkoholowych,
gumach do żucia, lukrze cukierniczym, mrożonym nabiale, lodach owocowych, galaretkach i puddingach oraz cukierkach twardych. Zgodnie z danymi FEMA największa zawartość tego absolutu wynosząca 8,8 ppm występuje w gumach do żucia [262].
144

7.21. absolut wetiwerowy

7.21. Absolut wetiwerowy
Absolut otrzymywany jest z korzenia trawy wetiwerowej, zwanej palczatką nastroszoną (Vetiveria zizanoides (L.) Nash), rośliny należącej do rodziny wiechlinowatych (Poaceae syn. Graminae). Roślina ta pochodzi z terenów Indii, Indonezji (Sumatra, Jawa, Borneo), Kambodży, Mjanmy, Laosu, Tajlandii, Filipin oraz Wietnamu.
Obecnie rośnie w krajach o klimacie podzwrotnikowym. Można ją spotkać ponadto
między innymi: w Bangladeszu, Chinach, Pakistanie, Malezji, Tajwanie, Nepalu, Sri
Lance, Papui-Nowej Gwinei, Argentynie, Brazylii, Kostaryce, Kolumbii, Salwadorze,
Stanach Zjednoczonych (Luizjana, Floryda), Meksyku, Paragwaju, Wenezueli, Gujanie, Gujanie Francuskiej, Surinamie, Hondurasie, na Kubie, Haiti, Dominikanie,
Madagaskarze, Reunion, Mauritiusie oraz w Kongo, Kamerunie, Gabonie, Ghanie,
Zambii, Demokratycznej Republice Konga i Zimbabwe (rys. 84) [265].

Rys. 84. Występowanie trawy wetiwerowej na świecie

Światowa roczna produkcja trawy wetiwerowej szacowana jest na 250 ton [266,
267]. W wielu kulturach z korzeni trawy wetiwerowej plecione są kosze, maty i zasłony. W przypadku mat i zasłon, gdy zostaną one szczelnie utkane, stają się praktycznie
wodoodporne. Natomiast na Haiti suszona trawa jest używana także jako pokrycie
dachów domów [268]. Trawa wetiwerowa jest bardzo popularna w medycynie ludowej jako antyseptyk i środek tonujący do skóry. Stosuje się ją także w leczeniu napięć nerwowych, w stanach reumatycznych, zapalnych oraz podczas napięcia i bólu
mięśni. Pomaga zwalczyć bezsenność.
Wydajność pozyskiwania korzeni trawy wetiwerowej zależy od szeregu czynników takich jak: warunki glebowe, wiek korzeni, czas zbioru, metody suszenia i destylacji. Przeciętna wydajność korzeni może wynosić 3–4 ton na hektar z plantacji
mających dwa lata [269].
145

7. charakterystyka wybranych absolutów

Trawa wetiwerowa została wprowadzona na wielu wyspach wulkanicznych i obszarach górskich jako ochrona gleby. Zabezpiecza ona glebę na zboczach górskich
przed nadmierną erozją podczas ulewnego deszczu. Związane jest to z faktem, że
roślina ta ma system korzeniowy składający się z rozległej, gęstej i szybko rozwijającej się sieci włókien, które mogą osiągnąć głębokość nawet 3 m. Głębokie korzenie pozwalają wetiwerowi wrosnąć w zbocza, zwiększając szybkość infiltracji wody,
stabilizują podłoże, zabezpieczając warstwę gleby przed obsuwaniem się. Metoda
ta została z powodzeniem wdrożona w Afryce, Azji, Australii, Ameryce Środkowej,
Ameryce Łacińskiej i południowej Europie w celu stabilizacji dróg i linii kolejowych.
W ryzosferze trawy wetiwerowej gromadzą się substancje, które są zwykle toksyczne
dla innych roślin i zwierząt, takie jak metale ciężkie i ropa naftowa [270].
Absolut wetiwerowy pozyskiwany jest w klasyczny sposób. Jako surowiec stosowane są wysuszone i rozdrobnione korzenie trawy wetiwerowej. W pierwszym etapie
w procesie ekstrakcji n-heksanem i po usunięciu rozpuszczalnika z roztworu otrzymywany jest konkret. Ze względu na swój żywiczy wygląd jest on najczęściej nazywany rezynoidem wetiwerowym. Produkt ten ma półstałą konsystencję oraz ciemnobrązowy lub ciemny bursztynowy kolor i słaby, ale niezwykle trwały słodko-drzewny,
korzeniowy zapach z nutami balsamicznym. Jego woń przypomina najlepsze gatunki
olejku wetiwerowego. Konkret ten jest doskonałym utrwalaczem zapachu, a równie
często można go spotkać w wyrobach perfumeryjnych typu orientalnego, paprociowego czy też szyprowego [216].
W kolejnym etapie w procesie ekstrakcji z konkretu pod wpływem etanolu wyodrębniana jest mieszanina substancji zwana absolutem. Otrzymany absolut ma
ciemnobrązowy kolor oraz intensywny ciepły ziemisto-korzenny zapach z nutami dymnymi [271]. Jest on zaliczany do nuty dolnej (nuta bazy, podstawy). Głównymi składnikami absolutu wetiwerowego są: wetiwerol, α-wetiwon, β-wetiwon
i β-wetiwen (rys. 85).

Rys. 85. Wybrane składniki absolutu wetiwerowego
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Absolut wetiwerowy tworzy kompozycje zapachowe z wieloma olejkami eterycznymi, absolutami roślinnymi i syntetycznymi związkami zapachowymi. Spośród
olejków można wymienić: pomarańczowy, grejpfrutowy, mandarynkowy, cytrynowy, bergamotowy, z werbeny egzotycznej, z trawy cytrynowej, sandałowy, cedrowy,
ylang-ylang, kardamonowy, cynamonowy, lawendowy, lawandynowy, geraniowy,
ambretowy, z szałwii muszkatołowej, z eukaliptusa cytrynowego, z żywicy olibanowej, różany, rumiankowy, paczulowy, imbirowy, kolendrowy, melisowy, z czarnego
pieprzu oraz nardowy. Natomiast do drugiej grupy zaliczamy absoluty: tuberozy,
jaśminu, wanilii, liści fiołka, róży, mimozy, kwiatów pomarańczy, akacji, goździkowy,
labdanowy, ambretowy, plastra miodu, tonkowca wonnego i mchu dębowego.
Absolut wetiwerowy stosowany jest tylko do produkcji kosmetyków. Są to przede
wszystkim: wyroby perfumeryjne, płyny po goleniu, mleczka i balsamy do ciała,
kremy i sera do twarzy oraz olejki do pielęgnacji skóry. W tym przypadku również
głównym beneficjentem jest przemysł perfumeryjny. Dzięki dużej różnorodności
tworzenia kompozycji z wieloma surowcami pochodzenia naturalnego i syntetycznego absolut wetiwerowy jest składnikiem wielu różnych rodzajów produktów z tej
grupy. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w męskich perfumach i wodach
toaletowych z wiodącymi nutami zapachowymi takimi jak: szyprowe, paprociowe,
drzewne i rozmaite orientalne. Jest również utrwalaczem zapachu w kwiatowych wyrobach perfumeryjnych [271].

7.22. Absolut kakaowy
Absolut pozyskiwany jest z prażonych ziaren kakaowca właściwego (Theobroma
cacao L.), rośliny należącej do rodziny ślazowatych (Malvaceae). Kakaowiec właściwy wywodzi się z terenów obecnej Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Gujany,
Gujany Francuskiej, Peru, Surinamu oraz Wenezueli. Obecnie poza wspomnianymi
lokalizacjami rośnie między innymi w: Meksyku, Gwatemali, Salwadorze, Hondu
rasie, Portoryko, Boliwii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kamerunie, Nigerii, Demo
kratycznej Republice Konga, Ghanie, Chinach (część południowo-centralna), Wietnamie, Laosie, Sri Lance oraz na Kubie, Dominikanie, Haiti, Jamajce i w Trynidadzie
i Tobago (rys. 86) [272]. Nazwa botaniczna Theobroma pochodzi z języka greckiego
i oznacza „pokarm bogów”.
Drzewo kakaowe rośnie na terenach nizinnych (najczęściej poniżej 300 met
rów n.p.m.) o klimacie tropikalnym. Optymalne warunki do wzrostu to temperatura w zakresie od 18 do 28,5°C, maksymalna temperatura to 30–33,5°C, a minimalna 13–18°C. Natomiast poniżej 10°C roślina ulega uszkodzeniu. Najczęściej
kakaowiec właściwy sadzony jest na plantacjach bananowców oraz pomiędzy palmami kokosowymi lub kauczukowcami.
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Rys. 86. Występowanie kakaowca na świecie

Obok herbaty i kawy kakao jest najbardziej popularnym surowcem stosowanym
szczególnie przez przemysł spożywczy, ale również kosmetyczny i farmaceutyczny.
Światowa produkcja ziaren kakao zwiększa się corocznie. W 2018 roku jej wielkość
przekraczała 5 mln ton (rys. 87) i była ona tylko o kilkanaście procent mniejsza niż
w przypadku liści herbaty.

Rys. 87. Światowa produkcja ziaren kakao w latach 2001–2018
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Rynek od wielu lat zdominowany jest przez Wybrzeże Kości Słoniowej, które
w 2018 roku wyprodukowało prawie 2 mln ton ziaren kakao (rys. 88), co stanowi
ponad 40% światowej produkcji [244]. Według nieoficjalnych danych w 2019 roku
było to ponad 2 mln ton [273].
Wzrost produkcji ziaren kakao miał wpływ na ich cenę, która stopniowo spadała. W 2014 roku wynosiła ona około 3,1 dolara, natomiast w 2018 roku było to już
2,3 dolara za 1 kg (rys. 89). Prognozy na najbliższe lata podają, że cena ta będzie
wzrastać corocznie o kilka procent, aż osiągnie w 2025 roku wartość około 2,7 dolara
za 1 kg [274]. Autorzy raportu nie podają powodów takich prognoz, ale można domyślić się, że związane będzie to ze wzrostem popytu.

Rys. 88. Główni producenci ziaren kakao na świecie w 2018 roku

Właściwości kakaowca doceniali już Majowie i Aztekowie, którzy czcili kakao
ze względu na jego niezwykłe i wszechstronne właściwości. Stosowali je w celach
spożywczych, medycznych, jako afrodyzjak, a także ważny element w obrzędach i rytuałach religijnych. W Europie kakao pojawiło się po raz pierwszy na dworze króla
hiszpańskiego Karola V. Ciekawostką jest to, że pierwotnie zaprezentowane zostało
ono jako broń chemiczna. Wynikało to z faktu, że wojownicy przyjmujący napój kakaowy byli w stanie walczyć non stop przez cały dzień [275].
Ziarna kakaowca stosuje się do produkcji sproszkowanego kakao, czekolady
i masła kakaowego, które na dużą skalę stosowane są w przemyśle cukierniczym do
produkcji wyrobów czekoladowych, ciast, lodów, napojów itp. Nieco gorzki smak
kakao jest zwykle łagodzony przez dodanie cukru lub innych substancji słodzących.
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Rys. 89. Średnia cena ziaren kakao w latach 2014–2018

Ziarna kakaowca zawierają nawet do 50% tłuszczu. W celu otrzymania sproszkowanego kakao i tłuszczu kakaowego używa się wysuszonych, sfermentowanych
i uprażonych ziaren lub nasion. W pierwszym przypadku są one mielone na proszek, natomiast w drugim na gorąco wytłaczany jest z nich tłuszcz przypominający masło (zwany również masłem kakaowym) [276].
Owoc drzewa kakaowego zawiera około 20–40 nasion otoczonych cienką warstwą
soczystego miąższu o lekko słodkim smaku. Miazga ta spożywana jest jako słodka
przekąska. Mogą być z niej również wytwarzane soki i galaretki. Z nasion można
także pozyskać barwnik znajdujący zastosowanie w produktach spożywczych.
Chociaż większość kakao zużywa się w przemyśle spożywczym, jego ziarna mają
również właściwości lecznicze. Związane jest to z szeregiem składników aktywnych
w nich obecnych. Mają one właściwości pobudzające, moczopędne oraz stymulujące działanie układu nerwowego, obniżają również ciśnienie krwi, a także rozszerzają
tętnice wieńcowe [275].
Mieszkańcy Ameryki Środkowej i Karaibów z drzewa kakaowca pozyskują włókna, z których wytwarzane są nici, tkaniny i papier. Służy ono im również jako drewno budowlane, wykonuje się z niego pokrycia domów i wiele innych przedmiotów.
Drewno jest lekkie, miękkie, ale niestety nietrwałe. Ma ono również niewielką wartość opałową i rzadko stosuje się je jako paliwo do celów energetycznych lub do produkcji węgla drzewnego [276].
Absolut kakaowy otrzymywany jest w wyniku ekstrakcji alkoholem etylowym
prażonych i sproszkowanych ziaren kakaowca. Otrzymany w procesie produkt po
150

7.22. absolut kakaowy

usunięciu rozpuszczalnika ma charakterystyczny ciemnobrązowy kolor oraz głęboki
czekoladowy zapach, który zaliczany jest do nuty środkowej dolnej (nuta serca podstawy) [277]. Absolut ten w swoim składzie zawiera wiele substancji lotnych. Są to aldehydy, estry, kwasy karboksylowe oraz związki heterocykliczne, wśród których dominują te zawierające w strukturze azot. Głównymi składnikami lotnymi obecnymi
w omawianym absolucie są: 3-metylobutanal, 2-metylopropanal, octan 3-metylobutylu, trimetylopirazyna, tetrametylopirazyna, kwas octowy oraz kwas 3-metylobutanowy (rys. 90) [278–280]. Oprócz składników lotnych zawiera on przeciwutleniacze i zasady purynowe (np. teobrominę).

Rys. 90. Wybrane składniki absolutu kakaowego

Absolut kakaowy tworzy kompozycje zapachowe zarówno ze składnikami syntetycznymi, jak i tymi pochodzenia naturalnego. Do drugiej grupy należą olejki eteryczne i absoluty pozyskane z takich roślin jak: bergamotka, woniawiec balsamiczny,
goździkowiec, czarna porzeczka, cynamonowiec, kawowiec, imbir, jaśmin, czystek,
gałka muszkatołowa, pomarańcza, cytryna, mimoza, osmantus, paczula, mięta pieprzowa, róża, drzewo sandałowe, tytoń, tonkowiec wonny, wanilia, wetiwer i ylang-ylang. Omawiany absolut stosuje się w produktach kosmetycznych i spożywczych.
Przemysł kosmetyczny używa tego absolutu do produkcji: wyrobów perfumeryjnych, mleczek, balsamów i olejków do ciała, preparatów do demakijażu, szamponów i odżywek do włosów oraz kremów do twarzy. Wśród wyrobów perfumeryjnych można wymienić: The Scent Private Accord for Him (Hugo Boss), The Scent
Private Accord for Her (Hugi Boss), Bad Boy (Carolina Herrera), Good Girl (Caro
lina Herrera) oraz Anima Dulcis (Arquiste).
Absolut kakaowy nie zawiera w swoim składzie związków uznanych za potencjalne alergeny, jednakże zalecana jego zawartość w koncentracie zapachowym nie
powinna przekraczać 2% [277].
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7.23. Absolut waniliowy
Absolut pozyskiwany jest z owoców wanilii płaskolistnej (Vanilla planifolia Jacks. ex
Andrews), rośliny należącej do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Roślina ta
wywodzi się z lasów tropikalnych Ameryki Południowej i Środkowej. Są to obszary: Meksyku, Gwatemali, Salwadoru, Kostaryki, Hondurasu, Nikaragui, Belize oraz
Kolumbii. Obecnie wanilia płaskolistna rośnie również na terenie: Madagaskaru,
Reunion, Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy, Zimbabwe, Kenii, Indonezji
(wyspa Jawa), Papui-Nowej Gwinei, Nowej Kaledonii, Wysp Cooka, Tonga, Malezji,
Chin, Bangladeszu, Turcji, Panamy, Ekwadoru, Brazylii, Wenezueli, Paragwaju, Peru,
Dominikany, Kajmanów, Seszeli, Portoryko, Jamajki, Gujany, Gujany Francuskiej,
Trynidadu i Tobago oraz Surinamu (rys. 91) [281, 244].

Rys. 91. Uprawy wanilii na świecie

Wanilia jest owocem delikatnej winorośli. Skręcona, mięsista łodyga owija się wokół wybranego podparcia i porusza się w kierunku światła z korzeniami powietrznymi, podobnie jak pieprz. Optymalna temperatura uprawy znajduje się w przedziale 24–30°C. Wanilia w naturalnych warunkach zapylana jest przez odmianę pszczoły
bezżądłowej (melipona) występującej wyłącznie w Ameryce Środkowej. Roślina ta
znana była Aztekom, służyła między innymi do aromatyzowania królewskiego napoju xocolatl (mieszanki zawierającej ziarna kakao, wanilię i miód). Na początku
XVI wieku została ona odkryta przez konkwistadorów i sprowadzona do Europy
przez Hernana Corteza około 1510 roku [282]. Zapoczątkowało to hiszpański monopol na wanilię, który trwał przez następne 350 lat, ponieważ pomimo usilnych starań
wszystkie próby uprawy tej rośliny poza terenami endemicznymi nie powiodły się
z powodu braku owadów zdolnych zapylić kwiaty wanilii.
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W 1841 roku profesor Charles Morren z Liege opracował sztuczną metodę zapylania wanilii i stał się pierwszym, który produkował strąki wanilii poza Meksykiem.
Pięć lat później Edmond Albins, który był zatrudniony na plantacji na wyspie Reunion, opracował praktyczną metodę ręcznego zapylania za pomocą bambusowego
kijka. Dopiero wtedy komercyjna produkcja wanilii stała się możliwa. Korzystając
z tej metody, Francuzi wkrótce rozpoczęli uprawy na wielu wyspach zlokalizowanych na Oceanie Indyjskim, w Indiach Wschodnich i Zachodnich oraz we fran
cuskiej części Oceanii. Najważniejszym obszarem produkcji były północno-wschodnie wybrzeże Madagaskaru, wyspa Reunion (dawniej zwana Bourbon) oraz pobliskie
wyspy Komory. Były to trzy najważniejsze francuskie terytoria produkujące wanilię,
którą nazywa się również wanilią typu Bourbon [283]. Wanilia należy do najpopularniejszych na świecie naturalnych materiałów do aromatyzowania. Znajduje szerokie
zastosowanie w przemyśle spożywczym, jest przydatna między innymi do przygotowywania lodów, czekoladek, ciast, napojów bezalkoholowych czy likierów, a ponadto do tworzenia farmaceutyków oraz wyrobów perfumeryjnych [284]. Światowa
produkcja wanilii w 2018 roku osiągnęła wartość około 8000 ton/rok i była o kilka
tysięcy ton większa w porównaniu z początkiem bieżącego stulecia, natomiast niższa
od rekordowych w 2007 i 2008 roku (rys. 92) [244].
Obecnie najwięcej upraw wanilii znaduje się na Madagaskarze (powierzchnia
upraw: ponad 25 tys. ha) i Indonezja (prawie 10 tys. ha) [285]. Z krajów tych pochodzi ponad 70% wanilii dostępnej na rynkach światowych. Ponadto wśród innych

Rys. 92. Wielkość produkcji wanilii na świecie w latach 2001–2018
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Rys. 93. Główni producenci wanilii w 2018 roku

ważnych producentów można wymienić: Meksyk, Papuę-Nową Gwineę, Chiny, Turcję, Ugandę i Tonga (rys. 93) [244].
Nadmienić należy, że prawie 40% z dostępnej na rynku wanilii pochodzi z upraw
na Madagaskarze. Ten wiodący dostawca produkuje dwa rodzaje wanilii. Są to czerwona wanilia, powszechnie znana jako red fox, i czarna. Czerwona wanilia jest używana głównie do ekstrakcji, natomiast czarna w postaci lasek przeznaczona jest dla
przemysłu spożywczego [286]. W tym miejscu należy wspomnieć, że na Madagaskarze znajdują się plantacje oraz instalacje wytwarzające tzw. ekstrakt waniliowy. Należą one do wielkich koncernów zajmujących się produkcją związków zapachowych:
Symrise, Givaudan czy też Firmenich.
Cena wanilii na przestrzeni lat zmieniała się w zauważalny sposób (rys. 94).
Obecnie ceny pozostają bardzo wysokie. W 2018 roku było to prawie 400 dolarów za
kilogram, a w 2019 już 450 dolarów. Niestety odbija się to również na jakości wanilii.
Dodatkowo amerykańscy i europejscy producenci ekstraktów waniliowych stworzyli duży rynek niskiej jakości ziaren wanilii, aby obniżyć koszty produkcji. Wysokie
ceny spowodowały masowe nasadzenia wanilii na Madagaskarze, dominującym
globalnym dostawcy, a także w Ugandzie, Papui-Nowej Gwinei, Indonezji i innych
krajach. Powinno to doprowadzić do znacznego spadku cen i jednocześnie może rozwiązać wiele destrukcyjnych praktyk, które nękają przemysł waniliowy [287].
Od czasów Azteków wanilia była uważana za afrodyzjak oraz środek pobudzający i wiatropędny. Wenezuelczycy często używają strąków w leczeniu gorączki
i skurczów. Wanilia jest stosowana jako środek przeciwskurczowy i afrodyzjak w Ar154
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gentynie. W Palau wanilia służy do leczenia bolesnego miesiączkowania, gorączki
i histerii. Istnieją doniesienia, zgodnie z którymi wanilia jest znana z ochrony skóry
przed wolnymi rodnikami. Ze względu na właściwości, oprócz tego, że jest wysoko
cenionym środkiem aromatyzującym, wanilia ma ogromne znaczenie jako konserwant żywności i środek do ochrony zdrowia [284].

Rys. 94. Średnia cena wanilii na świecie w latach 2001–2018

Surowcem do pozyskiwania absolutu są nie w pełni dojrzałe zielone owoce
w kształcie strąków, które po zbiorach nie mają aromatu. Rozwija się je tylko podczas procesu utwardzania, który powinien rozpocząć się natychmiast po zbiorze,
aby zapobiec pękaniu strąków (rozszczepianiu). W tym celu są one umieszczane
w koszach (po 25–30 kg) i parzone poprzez zanurzanie w gorącej wodzie w temperaturze 70°C przez 2 min. Po osuszeniu wciąż gorące strąki umieszczane są w skrzyniach wyłożonych kocami wełnianymi, w których pocą się przez 24 godziny i tracą część nadmiaru wilgoci. Wysuszone strąki umieszcza się na tacach i wystawia
na działanie promieni słonecznych w godzinach od 10–15. W procesie fermentacji, który trwa około 8 dni, zaczyna się tworzyć aromat, a strąki zmieniają kolor na
czekoladowo-brązowy. Następnie wanilia jest suszona na stojakach w jasnym i przewiewnym magazynie przez okres do 3 miesięcy, a po upływie tego czasu pakowana
w drewniane skrzynie i sezonowana przez kolejne 2–3 miesiące, podczas których
rozwija się zapach [288].
Absolut otrzymywany jest w procesie ekstrakcji rezynoidu etanolem. Istnieją dwie
metody wyodrębniania konkretu (w tym przypadku zwanego rezynoidem). Mia155
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nowicie ekstrakcja z rozpuszczalnikiem węglowodorowym, takim jak na przykład
n-heksan, oraz ekstrakcja CO2 w warunkach nadkrytycznych. W drugim przypadku
otrzymana oleożywica nie zawiera pozostałości rozpuszczalnika. Ponieważ ekstrakcja ditlenkiem węgla wymaga zaawansowanego sprzętu i wysoko wykwalifikowanego personelu, tego typu proces rzadko wykonywany jest w miejscu zbiorów [286].
Otrzymany absolut ma czerwonobrązowy kolor oraz słodki waniliowo-balsamiczny zapach. Zapach ten po naniesieniu na bloter wyczuwalny jest przez 400 godzin [289]. Jest on zaliczany do nuty dolnej (nuta bazy, podstawy). Ze względu na
to, że absolut ten jest bardzo lepką substancją, trudną do rozpuszczenia, najczęś
ciej jest on dostępny w formie roztworów w alkoholu etylowym lub DPG (glikol
dipropylenowy). W przypadku dalszego użycia roztwory te są dodatkowo rozcieńczane. Głównymi składnikami absolutu waniliowego są: wanilina, kwas wanilinowy,
aldehyd p-hydroksybenzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy oraz aldehyd anyżowy i alkohol anyżowy (rys. 95) [282].

Rys. 95. Wybrane składniki absolutu waniliowego

Absolut waniliowy miesza się z olejkiem pomarańczowym, cytrynowym, grejpfrutowym, mandarynkowym, bergamotowym, rumiankowym, lawendowym, kolendrowym, paczulowym, sandałowym, cedrowym (typu Atlas), cynamonowym, olibanowym, wetiwerowym oraz ylangowym. Ponadto również z absolutem różanym,
jaśminowym, kawowym, z kwiatów pomarańczy oraz z tuberozy.
Absolut waniliowy znajduje zastosowanie w produkcji wyrobów perfumeryjnych, szczególnie o nucie orientalnej, szamponów, żeli pod prysznic, odżywek do
włosów, mleczek i balsamów do ciała, preparatów do demakijażu oraz kremów
do twarzy. Olejek posiada właściwości regenerujące skórę, przeciwdziała jej wysuszeniu i starzeniu się. Preparaty zawierające absolut wanilii zmiękczają i wygładzają skórę, pozostawiając ją gładką i miękką w dotyku. Wśród wyrobów perfumeryjnych zawierających omawiany absolut można wymienić: Absolu de Vanille (La Maison de
la Vanille), Vanille Absolu (Montale), Black Vanilla Absolute (Perry Ellis), Alien
Essence Absolue (Mugler), Vanille Noire Secrets d’Essences (Yves Rocher), Sauvage
(Dior), Liaisons dangereuses (Kilian) i Hypnose Woman (Lanôome).
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Przy tworzeniu różnych kompozycji zapachowych należy wziąć pod uwagę to,
że w absolucie waniliowym występują związki uznane jako potencjalne alergeny.
Są to: alkohol anyżowy (<7,7%) oraz aldehyd anyżowy (<0,3%).
Z tego powodu zalecana zawartość powyższego absolutu w koncentracie zapa
chowym nie powinna przekraczać 5% [289].

7.24. Absolut labdanum
Surowcem do otrzymywania absolutu jest wonna, gęsta żywica gromadząca się
na młodych gałązkach i świeżych listkach czystka ladanowego (Cistus ladanifer L.),
zwanego również czystkiem białym, rośliny należącej do rodziny czystkowatych
(Cistaceae). Czystek ladanowy pochodzi z terenów dzisiejszej Francji, Portugalii,
Hiszpanii i Maroka. Ponadto występuje w Stanach Zjednoczonych (stan Kalifornia),
Nowej Zelandii oraz na Cyprze i portugalskiej wyspie Madera (rys. 96) [290]. Na terenie południowej Afryki czystek ladanowy uważany jest za roślinę inwazyjną [291].

Rys. 96. Występowanie czystka ladanowego na świecie

Roślina produkuje wonną żywicę głównie w lecie, kiedy temperatury są najwyższe. Chroni ona roślinę przed nadmiernym parowaniem wody, które mogłoby
spowodować jej więdnięcie, a w konsekwencji uschnięcie [292]. Czystek ladanowy
stosowany jest w medycynie ludowej od czasów starożytnych jako lekarstwo na trudno gojące się rany [293]. Dopiero wyniki dokładnych badań przeprowadzonych
w ubiegłym wieku wykazały, że za właściwości lecznicze tej rośliny odpowiedzialne
są polifenole, które mają działanie przeciwutleniające oraz wspierają układ immunologiczny organizmu [294].
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Produkty otrzymane z czystka ladanowego są bardzo popularne. Znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale także spożywczym, kosmetycznym i higienicznym, gdzie coraz częściej środki przeciwdrobnoustrojowe pocho
dzące z roślin zastępują substancje syntetyczne [293].
Wśród produktów pozyskanych z tej rośliny można spotkać: olejek eteryczny,
konkret oraz rezynoid i absolut. Różnica pomiędzy wymienionymi grupami polega
na tym, że pierwsza z nich obejmuje produkty otrzymane z całej nadziemnej części
rośliny, a druga z żywicy. Największym producentem olejku eterycznego, konkretu, rezynoidu oraz absolutu z czystka ladanowego jest Hiszpania, a dokładnie gmina
Almaden de la Plata w prowincji, której stolicą jest Sewilla.
Gałązki krzewów czystka zbierane są w lipcu i sierpniu. Aby odzyskać labdanum,
gałązki są zanurzane w gorącej wodzie, zawierającej sodę, przez kilka minut, a następnie usuwane. Po wysuszeniu mogą służyć jako surowiec energetyczny. Dodanie
do zbiornika kwasu umożliwia uzyskanie „surowej” żywicy, która nadal zawiera około 35% wody. Po wysuszeniu zawartości wilgoć spada poniżej 10% [295].
Absolut otrzymywany jest w drodze wieloetapowej ekstrakcji. W pierwszym etapie rozpuszczalnikiem jest najczęściej n-heksan lub n-pentan. Usunięcie ich z powstałego ekstraktu umożliwia otrzymanie konkretu, który następnie przekształcany
jest do absolutu w procesie ekstrakcji etanolem. Po oddestylowaniu alkoholu etylowego pozostała substancja nazywana jest absolutem. Absolut, który wysoko ceni się
w perfumerii, jest najbardziej skoncentrowaną formą naturalnego zapachu. Nawet
po usunięciu alkoholu etylowego zawiera on niektóre woski i pigmenty wraz z innymi składnikami rośliny. Jednak składa się on głównie ze skoncentrowanej mieszaniny substancji aromatycznych [296].
Otrzymany absolut ma charakterystyczny ciemnobrązowy kolor oraz słodki,
balsamiczno-ambrowy zapach, z wyraźną nutą skórzaną, który po naniesieniu na
bloter wyczuwalny jest przez 400 godzin [297]. Głównymi składnikami absolutu
labdanowego są tlenowe pochodne węglowodorów diterpenowych, głównie labdanów. Największą grupę stanowią kwasy (labdenowy i labdanowy) oraz alkohole diwodorotlenowe, wśród których dominuje labd-14-en-8,13-diol (rys. 97) [298, 299].
W składzie absolutu labdanum stwierdzono obecność jednego związku, który uznawany jest za potencjalny czynnik alergiczny. Jest to aldehyd benzoesowy (<0,6%).
Zalecana zawartość tego absolutu w koncentracie zapachowym nie powinna przekraczać 4%.
Absolut ten dobrze łączy się z wieloma innymi absolutami i olejkami eterycznymi. Otrzymywane są one głównie z: woniawca balsamowego, czarnego pieprzu,
kardamonu, drzewa cedrowego, różowej michelii champak, kory drzewa cynamonowego, kakao, cypriolu, geranium, jaśminu sambac, jaśminu wielkokwiatowego,
różowego lotosu, mirry, paczuli, róży stulistnej, irysa, drzewa sandałowego, tuberozy, wanilii, trawy wetiwerowej, ylang-ylang, szałwii muszkatołowej, cyprysa, jałowca
oraz lawendy.
158

7.25. absolut mchu dębowego

Rys. 97. Wybrane składniki absolutu labdanum

Absolut labdanum znajduje głównie zastosowanie w produktach przemysłu
kosmetycznego. Tylko niewielkie ilości stosowane są w wyrobach spożywczych.
W pierwszym przypadku są to głównie wodno-alkoholowe i olejowe wyroby perfumeryjne, wody po goleniu, mleczka i balsamy do ciała, kremy do twarzy, olejki
do ciała i do kąpieli oraz preparaty odstraszające owady.
Najbardziej popularną grupą produktów zawierających omawiany absolut są
rozmaite wyroby perfumeryjne. Często jest on stosowany jako nuta przewodnia wyrobu perfumeryjnego. Używa się go również do stworzenia akordu ambry, a także
nut: szyprowych, paprociowych, skórzanych, drzewnych oraz orientalnych [216].
Najbardziej znanym wyrobem perfumeryjnym zawierającym labdanum jest Chypre
opracowany w 1917 roku przez François Coty’ego. Obecnie absolut labdanum można znaleźć między innymi w takich produktach jak: Eau Sauvage Extrême (Dior),
Coco (Chanel), Eternity Flame (Calvin Klein), Essence Labdanum (Donna Karan), Labdanum de Seville (L’Occitane en Provence), Oud Flamboyant (Givenchy),
Ambre Tigré (Givenchy), Bois d’Encens (Giorgio Armani), L’Ambre des Merveilles
(Hermès), Un Jardin Sur Le Nil (Hermès) oraz Rose Oud (Yves Rocher).
W niewielkich ilościach znajduje on zastosowanie w produktach spożywczych.
Są to przede wszystkim: wyroby piekarnicze, napoje bezalkoholowe, gumy do żucia,
mrożone wyroby mleczne, lody, galaretki i puddingi oraz cukierki twarde i miękkie.
Wśród wymienionych produktów najwyższe stężenie absolutu labdanum (23 ppm)
można znaleźć w wyrobach piekarniczych [297].

7.25. Absolut mchu dębowego
Absolut mchu dębowego otrzymywany jest z mąkli tarniowej (Evernia prunastri),
porostu należącego do rodziny tarczownicowatych (Parmeliaceae). Pomimo tego,
że jest gatunkiem grzybów, ze względu na współżycie z glonami zaliczany jest do
porostów. Nie jest on zatem, w porównaniu do przedstawionych dotychczas absolutów, pozyskiwany z materiału roślinnego.
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Mąkla tarniowa należy do najbardziej rozpowszechnionych porostów na terenie
Europy. Występuje głównie w Europie Północnej, Środkowo-Wschodniej, Południowej, ale także w północnej Afryce oraz Ameryce Północnej. Mąklę tarniową można
spotkać między innymi na terenie: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej (wschodnie obszary), Holandii, Belgii, Luksemburga, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch,
Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Szwajcarii, Bułgarii, Węgier, Rumunii,
Chorwacji, Słowenii, Czarnogóry, Turcji, Azerbejdżanu, Gruzji, Maroka, Algierii,
Kanady oraz Stanów Zjednoczonych (rys. 98) [300].

Rys. 98. Występowanie mchu dębowego

Mech dębowy pozyskiwany jest głównie we Francji, w Maroku i Algierii, a także
w krajach byłej Jugosławii. W mniejszych ilościach uprawiany jest też w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Znajduje on zastosowanie przy farbowaniu tkanin, przy produkcji lakmusu
i środków zwalczających roślinożerne owady i ślimaki. Powszechnie stosowany jest
podczas leczenia kataru, kaszlu, gruźlicy, epilepsji, a nawet jako lek na porost włosów.
Największe zainteresowanie mech dębowy budzi w przemyśle perfumeryjnym.
Intensywniejsze zastosowanie porostów w perfumerii rozpoczęło się u schyłku
XVI wieku, gdy w 1597 roku B. Gerard wspominał o „mchu” stosowanym w perfumerii. W 90. latach XVII stulecia nadworny fryzjer Ludwika XIV Simon Barb wydał
książkę Perfumeur frangais, w której podane zostały recepty na przygotowanie różnych odmian pudru, tak np. w skład pudru „Chypre” wchodził sproszkowany porost. Następnie w roku 1787 Pierre Joseph Amoreux nazywał ten porost „mchem
dębowym”, Lichen prunastri. Według C. Mazuyera, autora Histoire des poudres de
la toilette, porosty wchodziły w skład najlepszych ówczesnych pudrów. Później cenne właściwości porostów zostały zapomniane i dopiero z końcem ubiegłego stulecia,
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po dłuższej przerwie, mech dębowy stał się jednym z najczęściej używanych surowców we współczesnym przemyśle perfumeryjnym [301, 302].
Ekstrakt mchu dębowego, otrzymany z zastosowaniem etanolu jako rozpuszczalnika, został spopularyzowany w perfumerii przez koncern Guerlain. W 1840 roku
pojawił się na rynku produkt o nazwie Chypre, sygnowany przez tę firmę, który dał
początek całej gamie wyrobów perfumeryjnych o wiodącej nucie zapachowej mchu
dębowego (obecnie zaliczanej do nuty drzewnej) [303]. Najpopularniejszym produktem z tej grupy są perfumy Chypre firmy Coty.
Absolut mchu dębowego wytwarzany jest głównie w Grasse we Francji, gdzie
mieści się większość firm perfumeryjnych. Jak wspomniano powyżej, surowiec pochodzi z terenów: byłej Jugosławii, Francji, Włoch, Maroka, Węgier i krajów Europy Środkowej. Przed ekstrakcją porost jest moczony często w letniej wodzie przez
24 godziny. Operacja ta nie jest konieczna, ale ułatwia późniejszą ekstrakcję.
Pozyskiwanie absolutu mchu dębowego jest procesem dwuetapowym. W pierwszym etapie otrzymuje się rezynoid, z którego następnie pozyskuje się absolut.
Rezynoid pozyskiwany jest w procesie ekstrakcji lotnymi rozpuszczalnikami.
Jako pierwszy do procesu wyodrębniania substancji aromatycznych z mchu dębowego stosowany był etanol. Miało to miejsce na początku XIX wieku. W drugiej
połowie XIX wieku zwiększył się udział eteru naftowego i benzenu. Później zaczęto stosować inne rozpuszczalniki, takie jak: n-heksan, dichlorometan lub aceton.
Najskuteczniejszym ekstrahentem był jednak benzen. Jego zastosowanie umożliwiło otrzymanie konkretu z mchu dębowego z wydajnością wynoszącą 7%. Po zakazaniu stosowania tego związku zniknął on całkowicie z zakładów produkcyjnych.
Próby zastąpienia go innymi rozpuszczalnikami, układami dwuskładnikowymi czy
też mieszaninami azeotropowymi o porównywalnej selektywności do tej pory odnosiły jedynie umiarkowane sukcesy. Obecnie stosowanymi rozpuszczalnikami są:
czysty n-heksan oraz mieszaniny n-heksanu i bardziej polarnych związków, na ogół
octanów, rzadziej alkoholi takich jak na przykład izopropanol [304]. Po usunięciu
rozpuszczalnika otrzymuje się rezynoid. Jest on lepką, brązowozieloną cieczą. Zastosowanie eteru naftowego umożliwia pozyskiwanie konkretu (rezynoidu) z wydajnością dochodzącą do 4% [17]. Natomiast w przypadku n-heksanu jest to tylko 2%.
W drugim etapie z konkretu pozyskiwany jest absolut w procesie ekstrakcji
etanolem. Otrzymywany z mchu dębowego absolut ma charakterystyczny ciemny zielonobrązowy kolor oraz ostry drzewno-ziemisty zapach z nutami ziołowymi
i zielonymi. Zapach ten zaliczany jest do nuty dolnej (nuta bazy, podstawy) i po
naniesieniu na bloter wyczuwalny jest przez 400 godzin [305]. Głównymi składnikami absolutu mchu dębowego są: 2,4-dihydroksy-3,6-dimetylobenzoesan metylu,
2,6-dihydroksy-4-metylobenzaldehyd (atranol), 3-chloro-2,6-dihydroksy-4-metylobenzaldehyd (chloroatranol), 3-hydroksy-5-metylofenol oraz 3-metoksy-5-metylofenol (rys. 99) [306, 307].
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Rys. 99. Wybrane składniki absolutu mchu dębowego

Absolut mchu dębowego dobrze łączy się z wieloma olejkami eterycznymi i absolutami. Wśród olejków eterycznych można wymienić: różany, petitgrain, nerolowy, z kocanki, czystkowy, geraniowy, ylangowy, z drzewa agarowego, bergamotowy,
grejpfrutowy, cytrynowy, pomarańczowy, mandarynkowy, cedrowy, cynamonowy,
sandałowy, goździkowy, arcydzięglowy, estragonowy, laurowy, jałowcowy, paczulowy, szałwiowy, rozmarynowy, z trawy cytrynowej, z werbeny egzotycznej, lawendowy, ambretowy, olibanowy, z żywicy benzoesowej i galbanum. Natomiast w drugim
przypadku są to absoluty: róży, kwiatów goździka, korzeni irysa, osmantusa, liści
tytoniu, tonkowca wonnego, tuberozy, wanilii, wetiweru, liści fiołka, pąków czarnej
porzeczki, jaśminu, mirry, kwiatów pomarańczy, akacji farnesa, siana, labdanum
i ambrowca.
Opisywany absolut bywa składnikiem perfum, balsamów po goleniu, świec zapachowych, kadzidełek, odświeżaczy powietrza oraz mydeł. Największą grupę z tych
produktów stanowią wyroby perfumeryjne. Absolut ten jest stosowany najczęściej
w perfumach o wiodących nutach zapachowych typu: paprociowego, szyprowego lub mchu drzewnego. Oprócz tego, że stosowany jest jako mieszanina zapachowa, pełni dodatkową rolę utrwalacza zapachu. Absolut mchu dębowego występuje
w wielu znanych wyrobach perfumeryjnych, takich jak chociażby: Paloma Picasso
(Paloma Picasso), Chanel No19 (Chanel), Miss Dior (Dior), Fougere Royale (Houbigant), Nuit Pour Femme (Hugo Boss), Aspen (Coty), Legend (Mont Blanc), Cool
Water (Davidoff), London (Burberry), Perles de Lalique (Lalique), Obsession (Cal
vin Klein), Roma Uomo (Laura Biagiotti), Active Bodies (Adidas) czy też Invictus
(Paco Rabanne).
Absolut mchu dębowego ma duży potencjał alergenny. Jest częstą przyczyną
reakcji alergicznych. Ma bardzo złożony skład chemiczny, a kilka składników zo162
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stało uznanych za odpowiedzialne za jego silne właściwości alergenne. Wykazano,
że atranol i chloroatranol, produkty degradacji odpowiednio atranoryny i chloroatranoryny, są najsilniejszymi alergenami występującymi w tym absolucie [308]. Zawartości atranolu i chloroatranolu w absolucie mchu dębowego wahają się w przedziałach odpowiednio 2,4–2,9% i 0,9–1,4% [309]. Zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (UE) 2017/1410 z dnia sierpnia 2017 roku powyższe związki nie powinny
być stosowane w produktach kosmetycznych, ponieważ są one substancjami zapachowymi mogącymi powodować alergie, które wywołały największą liczbę przypadków alergii kontaktowych w ostatnich latach (szacuje się, że nawet 1/3). Istnieje
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, zatem stosowanie tych substancji w produktach kosmetycznych powinno zostać zakazane. Od dnia 23 sierpnia 2019 roku nie
wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających powyższe związki, a od dnia 23 sierpnia 2021 roku nie będzie można udostępniać na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających je [310].
Obecnie wiele firm stosuje absolut mchu dębowego pozbawionego tych kontrowersyjnych substancji, których stosowanie jest zabronione przez IFRA. Ten nowy
materiał jest w 100% czystym i naturalnym ekstraktem, który spełnia jednocześnie
rygorystyczne normy. Używane są również jego zamienniki, takie jak chociażby
Oakmoss Givco, opracowany przez koncern Givaudan. Jest to bezpieczna, syntetyczna mieszanina imitująca zapach mchu dębowego. Produkt ten nie podlega żadnym restrykcjom ze strony IFRA. Może być stosowany w tych samych aplikacjach
i na tym samym poziomie dawkowania, co naturalny ekstrakt [311].
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Streszczenie
W niniejszej monografii zaprezentowano laboratoryjne i przemysłowe metody
otrzymywania, zastosowania oraz krótką charakterystykę wybranych absolutów.
Z wyjątkiem jednego wszystkie przedstawione są pozyskiwane z surowców roślinnych. Największą grupę stanowią te pozyskane z kwiatostanu różnych roślin. Jest to
dominujący rodzaj surowca w przypadku tego typu ekstraktów. Wynika to przede
wszystkim z ograniczeń, jakie istnieją w przypadku pozyskiwania olejków eterycznych. Nie ze wszystkich kwiatów można je bowiem otrzymać. Problemem jest przede
wszystkim niska zawartość pożądanych składników aromatycznych oraz wrażliwość
delikatnego surowca, jakim są kwiaty, na wysoką temperaturę stosowaną podczas destylacji. Dzięki procesom ekstrakcji można zatem otrzymać absoluty z materiału najczęściej pochodzenia roślinnego, z którego ze względu na wspomniane problemy nie
pozyskuje się olejków eterycznych. Scharakteryzowano również absoluty pozyskane
z innych części roślin. Wśród opisywanych można wyróżnić dwa rodzaje. Pierwszy
to absoluty bardzo dobrze znane i często stosowane w rożnego rodzaju wyrobach,
przede wszystkim przemysłu kosmetycznego i spożywczego. Natomiast druga grupa to absoluty bardziej specjalistyczne, o dużo węższym zastosowaniu, najczęściej
w przemyśle kosmetycznym do produkcji wyrobów perfumeryjnych.
Dodatkowo zaprezentowano również przykładowe chromatogramy do handlowych absolutów opisanych w monografii.
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Summary
This monograph presents laboratory and industrial methods of preparation,
application and short characteristics of selected absolutes. With the exception
of one, all presented are derived from plant raw materials. The largest group were
those derived from the inflorescence of various plants. This is the dominant type
of raw material for this type of extract. This is mainly due to the restrictions that
exist when obtaining essential oils. Not all flowers can be obtained. The problem is
first of all the low content of the desired aromatic constituents and the sensitivity of
the delicate raw material, which is the flowers to the high temperature used during
distillation. Thanks to extraction processes, absolutes can therefore be obtained
from such material most often of plant origin, from which, due to these problems,
essential oils are not obtained. Absolutes derived from other parts of plants have also
been characterized. Among the characterized absolutes, two types of absolutes can
be distinguished. The first is those very well-known and often used in various types
of products primarily of the cosmetic and food industry. The second group, on the
other hand, are more specialized absolutes with a much narrower application, most
often in the cosmetic industry for the production of perfumery.
Additionally, exemplary chromatograms for commercial absolutes described
in the monograph are presented.
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