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Spożycie tłuszczów w Polsce 
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1950 2011 

11,2 kg/osobę 32,3 kg/ osobę 



Znaczenie żywieniowe tłuszczów  
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  skoncentrowane źródło energii dla tkanek i narządów 

 umożliwiają gromadzenie energii  

 odczuwanie smaku i przełykanie pokarmu 

 hamują skurcze żołądka i wydzielanie soku żołądkowego 

 budulec błon komórkowych i białek masy mózgu 

 tłuszcz podskórny – ochrona przed nadmierną utratą ciepła 

 tłuszcz okołonarządowy - stabilizuje nerki i inne narządy 

 Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) – do 

produkcji hormonów tkankowych i regulacji procesów w komórkach 

różnych części ciała (organizm człowieka nie posiada zdolności ich syntezy) 

 Wpływ na stan skóry i włosów 

 Nośnik witamin A, D, E, K 

 

 

 



Tłuszcze 
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Ze względu na 

pochodzenie: 

 roślinne 

 zwierzęce 

 

Ze względu na 

konsystencję: 

 stałe 

 ciekłe 



Kwasy tłuszczowe 
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Nasycone 

Nienasycone: 

 jednonienasycone (1 wiązanie podwójne) 

 wielonienasycone (2 lub więcej podwójnych 

wiązań) 



Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe 
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Kwas linolowy (C18:2, n-6) 

Kwas alfa-linolenowy (C18:3, n-3) 

Związki należące do ich rodzin:  

np. kwas gamma-linolenowy (C18:3, n-6),  

kwas arachidonowy (C20:4, n-6) 

pochodne kwasu alfa-linolenowego (tłuszcze i oleje  

rybie): 

Kwas eikozapentaenowy EPA (C20:5, n-3) 

Dokozaheksaenowy DHA (C22:6, n-3) 

 
 



Spożycie w porównaniu  

z zaleceniami WHO z 2003 roku 

Składnik Polska WHO 

Tłuszcz 35%  15-30%  energii 

Kwasy tłuszczowe 

nasycone 

15% <10% energii 

 

Wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe 

n-6 kwasy tłuszcz. 

n-3 kwasy tłuszcz. 

6% 

 

>5% 

1% 

6-10% energii 

 

5-8% energii 

1-2% energii 

Izomery trans 3-15% <1% energii 
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Niektóre choroby i zaburzenia w stanie 

zdrowia związane z żywieniem w Europie 

Niedobór Choroby Nadmierne 

spożycie 

K, Ca Nadciśnienie sól, tłuszcz 

Fluorki Próchnica cukier 

Jod Wole 

Rak piersi tłuszcz 

NNKT Choroby serca tłuszcze nasycone 

Wątroba alkohol 

Wit. C Rak żołądka sól 
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Niedobór Choroby Nadmierne spożycie 

Błonnik Kamica żółciowa 

Rak odbytnicy 

Dieta o dużej gęstości 

energetycznej, cukier, 

tłuszcz, alkohol, mięso, 

piwo 
Cukrzyca 

Kwas foliowy Rak okrężnicy 

Wapń, Fluorki 

Wit. D 

Osteoporoza 

Osteomalacja 

Żelazo 

Kwas foliowy 

Niedokrwistość 
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WNKT i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach  

i ich wpływ na zdrowie 

Składnik 

bioaktywny 

Wpływ na zdrowie 

Wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe 

Zapobieganie chorobom układu krążenia,  

↓ poziomu cholesterolu,  

prawidłowy rozwój układu nerwowego (ważne 

karmienie piersią – DHA z mlekiem matki 

niemowlęta) 

Nadmierne spożycie (n-6)  silne reakcje 

zapalne i alergiczne, szczególnie gdy mało 

(n-3) 

Witaminy Regulacja procesów metabolicznych 
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W wyniku starzenia organizmu spada aktywność enzymu 

prowadzącego do hamowania  

syntezy kwasu dokozaheksaenowego (DHA)  

u wzrostu zaburzeń funkcjonowania   

ośrodkowego układu nerwowego u ludzi starszych –  

dlatego ważne spożycie n-3, zwłaszcza DHA w diecie.  



Zalecenia ISSFAL (International Society for the 

Study  of Acids and Lipids) wystarczającego 

spożycia dla zdrowych osób dorosłych 
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Kwasy tłuszczowe Zalecenia (g/ dzień dla diety 

2000 kcal) 

kwas linolowy n-6 4,44 

kwas linolowy (górna granica) 6,67 

kwas alfa-linolenowy n-3 2,22 

DHA + EPA n-3 

Dokozaheksaenowy 

Eikozapentaenowy 

0,65 

Osoby z podwyższonym wskaźnikiem zakrzepowym (duże rozrzedzenie krwi) nie 

powinny spożywać więcej niż 1 g EPA +DHA na dobę, z powodu 

przeciwzakrzepowego mechanizmu działania n-3 
 



Zalecane proporcje kwasów 

tłuszczowych n-6: n-3  
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Prawidłowo 4-5:1 
Olej rzepakowy (2:1), rydzowy (lniankowy 1:2-1:3), 

lniany (1:3,4 – 1:5) 

W przeciętnej diecie 15-20:1 (powód zbyt duże 

spożycie n-6 i tłuszczów nasyconych)  

Zalecenia: 

 2-3 posiłki tygodniowo  posiłki rybne około 

300 g w celu prawidłowej podaży n-3 



Skutki działania n-3 i ich metabolitów 

Parametr diagnostyczny/ proces fizjologiczny  

lub patologiczny 

Efekt działania kwasów n-3 

Stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy ↓ 

Stężenie frakcji LDL cholesterolu w surowicy ↓↑ 

Stężenie frakcji VLDL cholesterolu w surowicy ↓ 

Stężenie triglicerydów w surowicy ↓ 

Lipemia poposiłkowa ↓ 

Ciśnienie krwi ↓ 

Rozkurcz naczyń krwionośnych ↑ 

Zakrzepy w naczyniach wieńcowych i mózgowych ↓ 

Rozwój blaszki miażdżycowej ↓ 

Arytmie komorowe mięśnia sercowego ↓ 

Włóknienie tkanek w układzie krązenia ↓ 

Wzrost guzów nowotworowych ↓ 

Źródło: Zagrodzki P.,  Starek A., Dietetyczne znaczenie olejów roślinnych, Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna, 2012, XLV, 4, 1175-1182 



Źródła kwasów tłuszczowych n-6 i n-3 
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Oleje Kwas linolowy n-6 Kwas alfa-linolenowy n-3 

słonecznikowy 70% 0,5 

wiesiołkowy 67% 

14% gamma-linolenowego 

- 

kukurydziany 57% 1 

sojowy 50% 8 

rzepakowy 20% 9 

ogórecznikowy 25% kwasu gamma- linolenowego (n-6) 

lniany nieoczyszczony 

z pierwszego tłoczenia 

na zimno 

15,82% 56,93% 

czarna porzeczka źródło kwasu gamma- linolenowego (n-6) 

Ryby (łosoś, śledź, 

makrela, pstrąg, 

tuńczyk 

Źródło kwasów n-3  
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1 porcja tłuszczu to: 

1 płaska łyżeczka masła, margaryny (5g – 

wystarczy do posmarowania 1 kromki) 

1 łyżka oleju (12-15g) 
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Rola technologiczna tłuszczów 

 Nośnik smaku: masło –  

w sosach, puree ziemniaczane, 

potrawy duszone, oleje 

sałatkowe - nośnik substancji 

smakowych, masła smakowe, 

Nośnik ciepła: tł. smażalnicze 

Nośnik struktury: ciasta 

francuskie (właściwe 

rozwarstwienie), ciasta kruche, 

mazurki (kruchość), kremy 

tortowe (ucierane żółtka, cukier, 

masa budyniowa) 

powstawanie cech smak.-zapachowych:  

reakcje Maillarda (tł.+białka+cukier),  

karmelizacji cukrów (tł.+białko+skrobia) 

ochrona witamin - zalewy w surówkach 

ochrona przed przywieraniem produktu 

do nagrzanej powierzchni urządzenia 

grzewczego 

dekoracja - emulsje (majonezy), 

dodatek do potraw (okrasa) 

ochrona przed zepsuciem -obniżenie aw , 
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Żywieniowy punkt widzenia 

Podatność na jełczenie wzrasta 10x wraz z dodatkowym 

wiązaniem podwójnym w łańcuchu kwasu tłuszczowego. 

Oleje roślinne (zaw. kwasów tłuszczowych 

wielonienasyconych, NNKT) – wysoka 

wartość odżywcza 

Proces kulinarny 

(obróbka cieplna) 
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Tłuszcze nasycone 

 i kwasy tłuszczowe  

Izomery trans 

 poziomu HDL-cholesterolu  

w surowicy krwi 

 poziomu LDL-cholesterolu w 

surowicy krwi 

 poziomu lipoproteiny (niezależny 

czynnik ryzyka choroby 

niedokrwiennej serca) 

zaburz. syntezy długołańcuchowych  

wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych 

 ryzyka nieżytów śluzówki nosa, 

choroby atopowej, astmy, rozwoju 

raka piersi i jelita grubego, cukrzycy 

typu II 

rozwój chorób 

dietozależnych: 

m.in. choroby układu 

krążenia, nowotwory 
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Czy tłuszcze stosowane do 

przemysłowego smażenia są 

korzystne dla zdrowia, 

bezpieczne? 
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Cechy tłuszczów smażalniczych 

 

 

niska zaw. kwasów wielonienasyconych 

wysoka zawartość kwasu oleinowego 

punkt dymienia >200C 

niska zawartość WKT (<0,1%) 

dopasowanie do produktu (cechy smak.-zapach.) 

odporne na utlenianie i stabilne termicznie , trwałe : prod.przech. 

wzbogacone w substancje przeciwutleniające, środki chelatujące 

(wychwyt. jonów metali katalizujących procesy utleniania), środki 

ogranicz. pienienie - przedłużenie trwałości frytur 
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Idealne medium grzewcze 
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1. Jak najmniej kwasów tłuszczowych nasyconych (SFA) – < 15% 

2. Znaczna ilość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 

(MUFA) ->75% (głównie kwasu oleinowego C18:1 cis) 

3. Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) - 

<15% (C18:2), <1,5 % PUFA (C18:3) 

4. Nie posiadać izomerów trans 

Tłuszcze o zwiększonej stabilności oksydatywnej: 

Wysoka zawartość odpornych na utlenianie MUFA, ograniczone 

zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych i izomerów trans 

Kwas linolenowy – utlenia się 40x szybciej niż kwas oleinowy 
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1. Poszukiwanie frytur, odpornych na ogrzewanie, o 

ograniczonej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych.  

 

2. Ograniczenie zawartości izomerów trans we fryturach z ok. 

10% do 1-2% (zmniejszenie wykorzystania tłuszczów 

uwodornionych).  

3. Przepisy określające dozwoloną ilość izomerów trans w 

tłuszczu  w Danii - 2%, w Kanadzie 2-5% (zależnie od 

produktu), w USA informowanie na opakowaniu gdy ich 

zawartość przekracza 0,5 mg na porcję.  
W Holandii modyfikacja składu tłuszczów do smażenia, frytki miały <4% 

izomerów trans kwasów tłuszczowych i 24% tłuszczów nasyconych,  

podczas gdy w USA w tej samej korporacji 21% izomerów trans i 21% 

tłuszczów nasyconych (olej sojowy).  



Tłuszcze piekarskie 
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wykorzystywane do przemysłowego wytwarzania ciast 

biszkoptowo-tłuszczowych (piaskowych) 

 Celem dodawania do nich izomerów trans i tłuszczów 

nasyconych jest: 

 uzyskanie odpowiedniej temperatury mięknięcia i 

topnienia tłuszczów,  

 plastyczności tłuszczów,  

 uzyskanie większej objętości (nawet do 27%),  

 bardziej delikatnej struktury i lepszej porowatości 

wyrobów.  
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Do produkcji margaryn twardych  

stosowane oleje: 

sojowy, rzepakowy, palmowy, tłuszcze rybie 

uzyskane na drodze ich katalitycznego 

uwodornienia  



Skład tłuszczów w wybranych margarynach 

twardych na polskim rynku 
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Produkt Zawa. 

tłuszczu (%) 

Procentowa zawartość w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych (%) 

Kwasy nasycone Kwasy 

jednonienasycone 

Kwasy 

wielonienasycone 

Izomery 

trans 
Maryna 80 26,3 62,31 11,39 21,60 

Palma z 

Kruszwicy 
80 43,24 38,68 18,08 5,81 

Palma z 

murzynkiem 
80 46,41 42,45 11,14 26,63 

Kasia 75 47,42 41,43 11,15 0,40 

Tortowa 70 47,59 41,04 11,37 0,36 

Dobrej 

Gospodyni 
70 22,36 53,18 24,46 0,28 

Mleczna 60 47,08 41,01 11,91 0,38 

Palma 60 47,55 41,25 11,20 0,33 

Delma do 

pieczenia 
60 30,66 53,80 15,54 0,27 

Źródło: Paszczyk B., Łuczyńska J. Bromat. Chem. Toksyk., 2013, XLVI, 2, 234-240. 



Jakie tłuszcze stosować do 

smarowania pieczywa? 
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Margaryny do smarowania pieczywa 
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Obecnie producenci dążą do zminimalizowania 

zawartości tłuszczów nasyconych i izomerów trans.  

W tym celu stosując tłuszcze stałe nieuwodornione, bez 

izomerów trans, np. stearynę palmową (stałą frakcję 

oleju palmowego)  oraz ciekłe oleje roślinne 

przeestryfikowane (słonecznikowy, rzepakowy, 

sojowy).  
 

Dodatek witaminy A 
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Produkt 

Margaryny 

miękkie 

Zaw. 

tłuszczu 

(%) 

Procentowa zawartość w ogólnym składzie kwasów tłuszczowych (%) 

Kwasy nasycone Kwasy 

jednonienasycone 

Kwasy 

wielonienasycone 

Izomery 

trans 

Benecol 60 32,20 52,45 15,35 0,74 

Daria 55 35,46 32,10 32,44 4,32 

Pani domu 40 30,20 54,82 14,98 0,68 

Rama Idea 39 25,48 56,26 18,26 0,86 

Vita 30 29,99 54,16 15,85 0,82 

Miss Figura 30 31,63 53,64 14,73 2,15 

Adela 25 29,83 56,58 13,59 0,71 

Ola 25 34,31 52,32 13,37 0,67 

Delma do 

kanapek 

20 30,92 54,08 15,00 0,35 

Masło roślinne 80 29,42 54,36 16,22 11,04 

Ekstra roślinne 30 21,88 64,62 13,50 12,02 

Wyborne 75% 75 19,61 66,49 13,90 15,46 

Roślinne  75 33,70 52,09 14,21 0,60 

Wyborne 

roślinne 

75 40,59 46,45 12,96 0,33 

Źródło: Paszczyk B., Łuczyńska J. Bromat. Chem. Toksyk., 2013, XLVI, 2, 234-240. 



Tłuszcze dietyczne do smarowania pieczywa 
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Sterole i stanole roślinne mają budowę chemiczną zbliżoną do cholesterolu, zmniejszają one 

stężenie osoczowe cholesterolu całkowitego i LDL poprzez częściowe hamowanie absorpcji 

jelitowej cholesteroli. Obniżenie cholesterolu : 1-3 g steroli lub stanoli dziennie. Produkowane są 

również masło i margaryny o obniżonej zawartości tłuszczu o około 40-60% tłuszczu.  

Produkt Zawierają  Zawartość tłuszczu 

Benecol roślinne stanole (uwodornione 

sterole) 

Benecol Klasyczny (60%) 

Benecol Lekki (35%) 

Benecol z oliwą z oliwek (50%) 

Flora Proactiv roślinne sterole Flora Standard (60%) 

Flora Light (40%) 

Flora Proactiv (35%) 

Optima Cardio roślinne sterole (margaryna na 

bazie oleju rzepakowego) 

60% 

Masło  

(mleczarnie 

Turek) 

------ 60% (Masło ekstra 82%) 

Omega 3 



Masło  
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Tłuszcz mleczny zawiera wiele składników o 

właściwościach antykancerogennych, np. CLA 

– skonjugowany kwas linolowy cis 9, trans 11; 

a także w dużej ilości fosfolipidy (0,8-1%).  
 



Zawartość cholesterolu 

33 

Produkt Cholesterol  
(mg/ 100 g 

produktu) 

Porównanie masła  

i smalcu 

Tłuszcze roślinne  
(w tym margaryny roślinne) 

0 

Smalec 92 2 x więcej jedno- i 3 x więcej 

wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych niż masło 

Łój wołowy 109 

Masło śmietankowe 220 Witamina A, więcej kwasów 

nasyconych i cholesterolu  

niż smalec 

Źródło: Krygier K. (red.), Współczesna margaryna, aspekty technologiczne i żywieniowe, 

WNT, Warszawa, 2010.  



Czy małym dzieciom podawać margarynę 

zamiast masła? 
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Dieta dzieci powinna dostarczać cholesterolu, 

niezbędnego w tym okresie do rozwoju 

centralnego układu nerwowego. 

Powyżej 3 roku życia można wprowadzać 

margaryny miękkie wysokiej jakości  



Miksy tłuszczowe  
(np. Masmix, Dalina) 
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Połączenia olejów roślinnych lub uzyskanych na ich 

bazie margaryn w różnych proporcjach z masłem. 

Zalety w stosunku do samego masła: 

 mniej kwasów tłuszczowych nasyconych 

 więcej kwasów tłuszczowych jednonienasyconych 

i wielonienasyconych 

 mniej cholesterolu (w produktach roślinnych nie 

występuje) 
 



Produkty niskoenergetyczne 
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W produktach niskoenergetycznych takich jak: 

niskoenergetyczne ciasta, herbatniki, desery mleczne, lodowe, 

wyroby ciastkarskie, margaryny niskotłuszczowe, sosy, 

dresingi sałatkowe, majonezy, jogurty,  

stosowane są również zamienniki tłuszczu: 

  substytuty tłuszczu (np. poliestry sacharozy - Olestra), 

  tłuszcze niskokaloryczne,  

 emulgatory (np. lecytyna)  

  mimetyki tłuszczu (substancje upodobnione do tłuszczów, 

pochodne węglowodanów oraz białek, np. inulina, 

polidekstroza) 



 
 

Jakie tłuszcze wybierać  
do  smażenia w warunkach 

domowych? 

37 



38 

Rodzaj tłuszczu Temperatura 

topnienia 

[C] 

Temperatura 

rozkładu 

[C] 

słonina i sadło 

smalec 

łój wołowy 

łój barani 

masło 

masło sklarowane 

oleje 

margaryna 

38-42 

38-42 

42-46 

44-55 

28-33 

 

0-12 

20-25 

221-250 

221-250 

250-270 

270-300 

120-208 

252 

220-232 

ok.200 
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Masło klarowane ghee 
Khanum, 0.5 kg – 30 zł 
Do smażenia warzyw, ryb, 
delikatnych mięs, placków, 
naleśników 



Sklarowane masło 

Klarowanie – oczyszczenie z resztek białka 

zwierzęcego i innych zanieczyszczeń.  

Ilość masła po procesie klarowania silnie się 

redukuje. Wydłużony czas przechowywania. 

Wykonanie: masło podgrzewa do całkowitego 

rozpuszczenia, zmniejsza się ogrzewanie do min. i cały 

czas ogrzewając zbiera z powierzchni zawiesistą 

szumowinę, aż do uzyskania złotego płynu. Przelewa 

się do 2 naczynia (przez sitko o drobnych oczkach).  

 
40 
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Dobór tłuszczu 

• Smażenie na patelni - smażenie w olejach o 

dużych walorach odżywczych 

(kukurydziany, rzepakowy, sojowy, 

słonecznikowy (oleje bogate w NNKT - po 

smażeniu olej wylewać), 

• Smażenie we frytownicy - olej palmowy, 

oliwa z oliwek (tj. oleje o dużej odporności 

na utlenianie), przemysłowo uwodornione 

frytury (Ceres, Planta), smalec 



42 

Dobór tłuszczu 

• Oleje typu „Virgin” - surowe oleje tłoczone na 

zimno wiele substancji towarzyszących 

(fosfolipidy, śluzy, barwniki, witaminy) - 

korzystne smakowo i żywieniowo   -  zalewy 

sałatkowe, 

• Tłuszcze dietetyczne - o obniżonej 

kaloryczności, niskotłuszczowe masło i 

margaryny, obniżona o 40-60% zawartość 

tłuszczu, 
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Olej rzepakowy a oliwkowy 
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Skład kwasów 

tłuszczowych 

30 lat temu Obecnie Olej 

oliwkowy 

Kwas erukowy 48 - 54%  0 – 2% polifenole 

Kwas palmitynowy 

Kwas stearynowy 

3 - 4% 4 – 6% 

 

17% 

Kwas linolowy 13 – 15% 18 – 22% 8-9% 

Kwas linolenowy 9 – 11% 10 – 13% 1% 

Kwas oleinowy 14 – 16% 56 – 68% 75% kwasów 

jednonienasyco

nych z 

przewagą 

oleinowego 

Kwas eikozenowy 7  - 9% 1 – 2% 

Inne Glukozynolany – 

nieprzyjemny 

zapach 

Zapach i 

smak 

neutralne  

Witamina E – tokoferol – brassikasterol  
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Oleje  Temp. rozkładu Stabilność 

rzepakowy 242°C 14,3 h 

słonecznikowy 240°C 6,7 h 

sojowy 234°C 11,2 h 

Olej stołowy (50% słonecznikowego, 50% rzepakowego) 

Olej złocisty (50% sojowego, 50% rzepakowego) 



Szybkość utleniania kwasów tłuszczowych 
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Kwas tłuszczowy 

charakterystyczny  

dla produktu 

Produkt Liczba wiązań 

podwójnych 

Szybkość 

utleniania 

stearynowy łój, smalec 0 1 

oleinowy n-9 oliwa z oliwek 1 10 

linolowy n-6 olej słonecznikowy 2 100 

linolenowy n-3 olej lniany 3 250 

eikozapentaenowy (EPA) olej z ryb 5,6 350 

dokozaheksaenowy 

(DHA) 

Olej sojowy, z pestek winogron, rydzowy, kukurydziany również z tych względów 

podatne na utlenianie 
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Oprócz doboru tłuszczu ważna 

temperatura smażenia 

• 60 C -  soki przechodzą do tłuszczu, białko 

powoli się ścina, powierzchnia nie ulega 

zrumienieniu, wydłużony czas smażenia - 

nasiąkanie tłuszczem,  

• 170C - szybko zrumienione, skórka 

zabezpiecza przed wypływaniem soku  

z mięsa, brak przypalenia, 

• 220°C - przypalanie i rozłożenie tłuszczu, 

deformacja, gwałtowne ścinanie białka 

Panierowanie – tuż przed smażeniem 
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Wchłanianie tłuszczu do produktu 

zależy od: 

• zawartości wody w produkcie, 

• rodzaju żywności,  

• powierzchni żywności, 

• rodzaju tłuszczu i jego stabilności 

cieplnej, 

• czasu i temperatury ogrzewania, 
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Wchłanianie tłuszczu do produktu 

Produkt Tłuszcz [%] 

czipsy ziemniaczane 

filety rybne 

frytki 

kurczak uda 

pączki 

potrawy mięsne panierowane 

prażynki ziemniaczane 

ok.40 

10-15 

7-25 

do 22 

do 25 

do 20 

33-38 
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Zmiany zachodzące w tłuszczu 

smażalniczym podczas obróbki 

cieplnej produktów spożywczych 

Źródło: Stevenson i wsp., 1984 
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wodoronadtlenki 

ketony kwasy, aldehydy, alkohole, ketony, 

epoksydy, węglowodory 

Dimery, trimery 

Dehydratacja 

Oksydacja 

Napowietrzanie Absorbcja tłuszczu 

Żywność 
tlen 

Rozpuszczanie 

związki barwne, 

lipidy żywności 

Rozszczepianie Wolne rodniki 

ogrzewanie 

Hydroliza 

Parowanie 

WKT, monoglicerydy, 

diglicerydy, gliceryna 

Substancje lotne, przeciwutleniacze 

para 

Polimeryzacja termiczna 

woda 
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Intensywność zmian fiz.-chem  

w tłuszczach ogrzewanych 

• rodzaj tłuszczu 

• jakość początkowa tłuszczu 

• dostępność tlenu 

• czas i temperatura ogrzewania 

• rodzaj i ilość smażonego produktu (naturalne 

przeciwutleniacze: wit. C - dłużej, hem- 

przyspiesza 

• typ smażalnika i sposobu smażenia 

• przerwy w smażeniu 
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Intensywność zmian fiz.-chem  

w tłuszczach ogrzewanych cd. 

• dodatek świeżego tłuszczu 

• filtracja ogrzewanego tłuszczu 

• dodatek przeciwutleniaczy 

• obecność związków chelatujących  

i katalizatorów 

 



Zmiany zachodzące  
w żywności podczas  
procesu smażenia 

53 



Konsekwencje zdrowotne 
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Obniżenie wartości odżywczej tłuszczów: zmniejszenie ilości 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, fosfolipidów, NNKT, 

zmniejszenie strawności i przyswajalności tłuszczów, 

drażniące działanie na przewód pokarmowy, 

tworzenie związków niebezpiecznych dla zdrowia: 

 cykliczne monomery kwasów tłuszczowych, 

 epoksydy, 

 niektóre hydroksykwasy, 

 oksyfitosterole, 

 akryloamid. 

Produkty utleniania tłuszczów mogą być rakotwórcze i 

mutagenne. 
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Smażenie 

55 

Produkt  Warunki procesu Składniki 

odżywcze 

Straty (%) Autor (rok)  

fasola 

zielona, 

szpinak, 

kapusta 

podsmażanie w oleju ß-karoten 20 - 35 Masrizal i wsp.  

(1997) 

warzywa 

liściaste 

szybkie smażenie z 

olejem sojowym w 

woku, 1 min.  

Foliany 30 - 57 Lin & Lin  

(1999) 

olej 

rzepakowy 

używany 4-5 razy α-tokoferol 50 Gordon & 

Kourimská (1995) 
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Działanie akryloamidu 

Neurotoksyczne (uszkodzenia centralnego i obwodowego 

układu nerwowego) u ludzi i zwierząt 

Genotoksyczne i kancerogenne u zwierząt (potencjalnie 

rakotwórczy dla człowieka) 

Dzienne pobranie akryloamidu z żywnością nie powinno przekraczać  

10g/ kg m.c. 

(Naukowy Komitet ds. Żywności Unii Europejskiej) 
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Tworzenie akryloamidu 

 Procesy obróbki cieplnej: potrawy pieczone, 
smażone (w głębokim tłuszczu) 
 w wysokich temperaturach i długo, 

 Akryloamid wydalany z organizmu, wytwarza 
jednak glycidamid wchodzący w reakcję z DNA 
(prowadzi do powstawania i rozwoju raka).  

 Warunki: minimum temp. 120C,  
optimum 140 do 180C, 

 Obecność cukrów redukujących (glukozy, 
fruktozy), obecność asparaginy w białkach, niska 
zawartość wody w surowcu (<5%) 
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Tworzenie akrylamidu z akroleiny 

- mechanizm 
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Akryloamid – mechanizm tworzenia  

59 Źródło: www.heatox.org, 2007 

Warunki: temp. 140-180°C (min. 120°C) 

Cukry redukujące, Asparagina, Niewielka zaw. wody 

http://www.heatox.or/
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Mechanizm tworzenia akryloamidu w reakcji 

Maillarda 
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Powstawanie akryloamidu  

w czasie smażenia frytek  

61 

Warunki procesu Zawartość akryloamidu  

(µg/ kg) 

130°C,  10 min. 60 

150°C,    8,5 min. 248 

175°C,   6,5 min 370 

Odmiana ziemniaków Innovator 

Skład: 20,1% s.m., 15,6% skrobi, niska zaw. cukrów ogółem i cukrów 

redukujących (0,12%) 

Źródło: Tajner-Czopek  wsp. (2012) 
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Powstawanie akryloamidu w czipsach  

w  czasie smażenia 
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Metoda 

smażenia 

Temperatura 

procesu  

(°C) 

Zawartość akryloamidu (ppb) Akceptowalność 

( skala: 1- 7,  

7 – najlepsza ) 
Blanszowane 

90°C, 1 min.  

Poddane immersji 

0,25% kwas 

cytrynowy 

Tradycyjna  150 

160 

170 

6 

5 

30 

87 

233 

760 

4,3         2,1 

4,3         2,9 

4,4         2,9            

Smażenie 

pod 

ciśnieniem 

(50 mmHg)  

150 

160 

170 

Nie wykryto 

Nie wykryto 

4 

80 

218 

267 

3,3        4,6 

3,5        5,3 

3,5        5,1  

Źródło: www.heatox.org, 2007  
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Zawartość akryloamidu 

Produkt Średnia zawartość akryloamidu [g/ kg] 

Pieczywo pszenne 

Pieczywo żytnie 

34-59 

17-30 

Krakersy, paluszki 

Pierniki 

30-3200 

90-1660 

Ziemniaki gotowane 

Ziemniaki pieczone 

Frytki ziemniaczane 

Chipsy ziemniaczane 

48 

1270 

200-12000 

170-37000 

Kawa mielona 15-90 

Koncentrat zupy cebulowej 1200 

Mięso, drób 

Smażone ryby 

30-64 

30-39 

Źródło: Kot (2008) 
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Smażenie mięsa   
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Produkt  Warunki procesu Składniki 

odżywcze 

Straty 

(%) 

Autor (rok)  

jaja 

żółtko jaja 

 

Przygotowanie omletu 

Witamina A 43 Sungpuag i wsp. (1999) 

Witamina E 54,2 Murcia i wsp. (1999) 

drób: jasne/ 

ciemne mięśnie 

smażenie Witamina B2 44,2 / 

21,4 

Al.-Khalifa i Dawood 

(1993) 

mięso smażenie w panierunku Pirydoksyna 

B6 

6,5 Olds i wsp. (1993) 

wołowina  

wieprzowina 

--- 58 

45 

Bognar (1993) 

wołowina,  

jagnięcina, 

mielone mięso 

wieprzowe 

Szybkie smażenie, bez 

dodatku oleju, 150°C, 6,5 min. 

Niacyna (PP) 

B12 

22 

22-34 

Rhee i wsp. (1993) 

mięso królika  Smażenie 175°C, 3 min α-tokoferol 12 Dal Bosco i wsp. (2001) 

Smażenie mięsa:  tłuszcz – wytapia się w 4060%, ubytek masy –1625% (mniej 

panierowane),  tiamina  straty 40 50%.  



65 65 

Potrawa Straty witamin [%] 

B1 B2 PP B6 C A ß-karoten E Foliany 

Mięso, ryby - gotowanie 40 20 30 30  

20 

50 

Mięso, ryby - smażenie 25 10 10 25 30 

Mięso, ryby - pieczenie 30 10 10 30 50 

Duszone potrawy 

warzywno-mięsne 
30 20 20 30 20 20 50 

Źródło: Kunachowicz & Nadolna (2004) 

Straty witamin w procesie kulinarnym 
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Dziękuję za uwagę 


