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w marketingu danej firmy – mog³oby to przyci¹gn¹æ klientów WPROWADZENIE
dbaj¹cych o zdrowie, lub martwi¹cych siê o swoj¹ sylwetkê,  

Epidemiczny charakter nadwagi i oty³oœci, zw³aszcza            
co skutkowa³oby zwiêkszeniem obrotów firmy.

w krajach uprzemys³owionych, stanowi powa¿ny problem 
zdrowotny i spo³eczny. W Stanach Zjednoczonych, Europie            

CHARATERYSTYKA  PROCESU i Australii ponad 40% doros³ej populacji cierpi z powodu 
nadwagi lub oty³oœci. W ci¹gu ostatnich 20 lat czêstoœæ jej SMA¯ENA
wystêpowania wzros³a o 50%. Szczególny typ oty³oœci, tzw. Po wprowadzeniu do gor¹cego oleju surowca jego 
oty³oœæ trzewna (lub brzuszna), stanowi niezale¿ny czynnik temperatura gwa³townie wzrasta, co powoduje natychmia-
ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, nadciœnienia stowe wrzenie wody znajduj¹cej siê na powierzchni materia³u. 
têtniczego, udaru mózgu, cukrzycy typu 2, dyslipidemii, Olej bezpoœrednio otaczaj¹cy surowiec ulega och³odzeniu, co 
niektórych nowotworów oraz zaburzeñ czynnoœci nerek,                   jednak szybko jest kompensowane poprzez konwekcyjn¹ 
a w zwi¹zku z tym wybitnie zwiêksza ryzyko przedwczesnego wymianê ciep³a z dalszymi warstwami oleju. Jedynie, gdy iloœæ 
zgonu [14]. dodanego surowca przekroczy wartoœæ krytyczn¹, temperatura 

Oty³oœæ powstaje w wyniku predyspozycji genetycznych, oleju zmieni siê znacz¹co. Po rozpoczêciu wrzenia konwekcja 
zbyt ma³ej aktywnoœci fizycznej oraz z powodu bêdzie dalej intensyfikowana przez burzliwe parowanie wody. 
nieodpowiedniej diety. Przeprowadzone w Polsce badania Parowanie wody wi¹¿e siê oczywiœcie z wysychaniem 
epidemiologiczne wykazuj¹, ¿e 50% doros³ych Polaków cierpi powierzchni, powoduje kurczenie siê tkanki roœlinnej, 
z powodu nadwagi lub oty³oœci, a dieta wiêkszoœci z nich zwiêkszenie porowatoœci i chropowatoœci. Im gwa³towniejszy 
charakteryzuje siê wysok¹ zawartoœci¹ t³uszczu [13]. i intensywniejszy jest proces parowania, tym powstaj¹ wiêksze 

pory. Im d³u¿ej prowadzimy proces sma¿enia, tym zawartoœæ W odpowiednio zbilansowanej diecie iloœæ energii 
wilgoci w skórce zmniejsza siê, a co za tym idzie mniejsza jest pochodz¹cej z t³uszczów nie powinna przekraczaæ 30 % 
iloœæ pêcherzyków pary opuszczaj¹cych powierzchniê. energii ca³kowitej dostarczanej do organizmu, z czego nie 
Temperatura powierzchni wzrasta wtedy powy¿ej temperatury wiêcej ni¿ 30 % powinny stanowiæ t³uszcze nasycone. 
wrzenia wody. Zachodz¹ zmiany fizykochemiczne takie jak: Powstawanie oty³oœci w wyniku stosowania diety bogatej             
retrogradacja skrobi, reakcje Maillarda i przejœcie szkliste – w t³uszcze spowodowane jest nie tylko przekroczeniem 
procesy te powoduj¹ zmiany organoleptyczne i ciemnienie optymalnej wartoœci kalorycznej spo¿ywanych posi³ków, ale 
skórki. Podczas ca³ego procesu sma¿enia frytek temperatura te¿ ³atwoœci¹ ich magazynowania. W badaniach wykazano, i¿ 
rdzenia nie przekracza 100°C, ale ju¿ dla cienkich pasków nadmiar wartoœci kalorycznej pochodz¹cej z t³uszczów 
ziemniaczanych (chipsy) temperatura rdzenia bêdzie wy¿sza powoduje wiêkszy przyrost masy cia³a ni¿ taki sam nadmiar 
ni¿ 100°C [7].energii dostarczonej do organizmu z wêglowodanami [13].

W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat zwiêkszy³o siê spo¿ycie 
produktów typu „fast food”, czêsto bogatych w t³uszcze. 
Nale¿y do nich równie¿ ca³a gama produktów ziemniaczanych, 
miêdzy innymi frytek. Produkty te, równie chêtnie spo¿ywane 
w domach, co w lokalach gastronomicznych, g³ównie                   
w restauracjach szybkiej obs³ugi ciesz¹ siê wœród Polaków 
ogromnym powodzeniem. Popularnoœæ swoj¹ zawdziêczaj¹ 
korzystnym cechom organoleptycznym, krótkiemu czasowi 
przygotowania oraz ³atwoœci przyrz¹dzenia [12].

Maj¹c na uwadze ogromny problem zdrowotny, jakim sta³y 
siê nadwaga i oty³oœæ, warto poszukiwaæ mo¿liwoœci 
ograniczenia zawartoœci t³uszczu w sma¿onych produktach. 
Mog³oby siê okazaæ, ¿e zmniejszenie zawartoœci t³uszczu             
w ¿ywnoœci sma¿onej na „g³êbokim” oleju mia³oby du¿y 
wp³yw na poprawienie stanu zdrowia wielu ludzi. 
Ograniczenie wnikania t³uszczu do wnêtrza sma¿onego 
materia³u mo¿e te¿ daæ du¿e korzyœci zak³adom gastrono-
micznym przygotowuj¹cym tego typu produkty. W skali roku 
zaoszczêdzona iloœæ oleju mog³aby siê okazaæ znacz¹ca, co 

Rys. 1.Schematyczny przekrój surowca w trakcie sma¿enia na zmniejszy³oby koszty ponoszone przez lokal gastronomiczny. 
„g³êbokim” t³uszczu [7].Zmniejszon¹ zawartoœæ t³uszczu mo¿na by te¿ wykorzystaæ         
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Wa¿nym zagadnieniem w dobie epidemii oty³oœci jest ograniczenie zawartoœci t³uszczu w ¿ywnoœci. Badano ró¿ne metody 
ograniczenia wnikania t³uszczu do sma¿onych produktów, w tym równie¿ frytek. Analizowano wp³yw wstêpnej obróbki osmotycznej, 
powlekania, powlekania poprzedzonego blanszowaniem, nasycania chlorkiem sodu, i podsuszania. Wszystkie metody okaza³y siê 
skuteczne w ograniczeniu zawartoœci t³uszczu we frytkach przy jednoczesnym zachowaniu po¿¹danej jakoœci.
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Równania (3) i (4) mo¿na sca³kowaæ do postaci:CZYNNIKI  WP£YWAJ¥CE  NA 
ZAWARTOŒÆ  T£USZCZU                      (X – X )/(X  – X ) = exp(–K !! ) (5)e 0 e X

W  PRODUKCIE
Y = Y  [1 – exp(–K !! )] (6)e YParuj¹ca z surowca woda pozostawia w tkankach puste 

przestrzenie, które mog¹ byæ nastêpnie wype³nione przez X  – pocz¹tkowa zawartoœæ wilgoci przed sma¿eniem 0
t³uszcz. Pobór t³uszczu w procesie sma¿enia jest w du¿ym [kg/kg s.s.]
stopniu zale¿ny od pocz¹tkowej zawartoœci wilgoci w sma¿o-
nym surowcu. Niektórzy badacze twierdz¹ nawet, ¿e ca³kowita Krokida [17] przedstawi³ ten model w postaci diagramu 
objêtoœæ wnikaj¹cego t³uszczu jest równa ca³kowitej objêtoœci (rys.2):
usuniêtej z tkanek wody. Je¿eli olej mo¿e wype³niaæ tylko 
wolne przestrzenie powsta³e po odparowaniu wody, to wynika 
z tego, ¿e mo¿e wnikaæ tylko na tak¹ g³êbokoœæ, na której 
temperatura jest wystarczaj¹co wysoka, czyli do skórki 
surowca. W sma¿onych ziemniakach skórka zawiera 6 razy 
wiêcej oleju ni¿ czêœæ wewnêtrzna. Poza bilansem masowym 
jest jeszcze jeden powód, dla którego olej kumuluje siê na 
powierzchni – obecnoœæ t³uszczów sta³ych. T³uszcz do 
sma¿enia w czêœci sk³ada siê z t³uszczów, które zestalaj¹ siê 
podczas ch³odzenia. Taki zestalony t³uszcz trudniej jest usun¹æ 
z powierzchni produktu. Wynika z tego, ¿e na ca³kowity pobór 
t³uszczu sk³adaj¹ siê: penetracja do skórki oraz krystalizacja 
t³uszczu na powierzchni produktu [7].

Wymianê masy w czasie sma¿enia na g³êbokim t³uszczu 
mo¿na opisaæ w pe³ni dwiema wielkoœciami: zawartoœci¹ 
wilgoci i t³uszczu w trakcie trwania procesu [7,17].

Zawartoœæ wilgoci (X) i zawartoœæ t³uszczu (Y) w paskach 
ziemniaczanych po czasie sma¿enia !  mo¿na zdefiniowaæ 
nastêpuj¹co:

X = m  / m (1)w s

Y = m  / m (2)t s

gdzie: m – masa wody pozosta³ej w próbce po czasie w 

sma¿enia ! ,
m – masa suchej substancji w próbce po czasie s Rys. 2.Diagram przedstawiaj¹cy tworzenie modelu opisuj¹-

sma¿enia ! , cego wymianê masy podczas sma¿enia [17].
m – masa zaabsorbowanego t³uszczu po czasie t 

sma¿enia ! .
WP£YW  WARUNKÓW  SMA¯ENIA           

Model opisuj¹cy zjawiska wymiany masy w trakcie 
NA  JAKOŒÆ  PRODUKTUsma¿enia jest oparty na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:

Warunki sma¿enia (czas i temperatura) bez w¹tpienia – temperatura oleju jest sta³a w trakcie trwania ca³ego procesu,
wp³ywaj¹ na ocenê sensoryczn¹ gotowego produktu.– przep³ywy wody z ziemniaków do oleju i oleju do tkanek 

Garcia i wsp. [5] sma¿yli frytki o wymiarach 0,7 x 0,7 x 5 cm ziemniaka s¹ rozwa¿ane jako niezale¿ne od siebie,
w oleju s³onecznikowym i badali miêdzy innymi wp³yw – pocz¹tkowa zawartoœæ wody w paskach ziemniaczanych 
warunków prowadzenia procesu na ocenê organoleptyczn¹ jest sta³a.
produktu. Zakres optymalizacji warunków sma¿enia 

Model kinetyczny zmian zawartoœci wilgotnoœci przyjmuje obejmowa³ temperatury od 170±0,5 do 190±0,5°C i czas sma-
postaæ: ¿enia od 2 do 5 minut. Jakoœæ gotowych frytek i  co za tym idzie 

dobór optymalnych warunków sma¿enia oceniana by³a poprzez d(X) / d!  = – K  (X – X ) (3)x e

analizê sensoryczn¹. Panel sensoryczny z³o¿ony z nieprzeszko-
lonych osób ocenia³ barwê, smak, strukturê i wygl¹d ogólny Model kinetyczny zmian zawartoœci oleju przyjmuje 
próbek. Najwy¿ej ocenione zosta³y próbki sma¿one w tempera-postaæ:
turze 180°C w czasie 4 minut.d(Y) / d!  = – K  (Y – Y ) (4)Y e

Rimarc-Brnciæ i wsp. [3] badali wp³yw obróbki wstêpnej i 
gdzie: X – zawartoœæ wilgoci [kg/kg s.s.], warunków sma¿enia na absorpcjê oleju przy produkcji frytek. 

Wykazali, ¿e rodzaj u¿ytego oleju (stosowano oleje:palmowy, Y – zawartoœæ oleju [kg/kg s.s.],
s³onecznikowy i warzywny) nie wp³ywa w znacz¹cy sposób na !  – czas [min],
zawartoœæ t³uszczu w koñcowym produkcie.

X ,Y  – wartoœci równowagowe [kg/kg s.s.],e e Wa¿nym zagadnieniem jest jakoœæ u¿ytego do sma¿enia 
K , K  – wielkoœci sta³e [1/min],X Y oleju, który bezpoœrednio wp³ywa na ocenê sensoryczn¹ 

sma¿onego produktu oraz na jego cechy prozdrowotne. Na pocz¹tku procesu zawartoœæ wody wynosi X , a zawar-0 Oksyfitosterole s¹ zwi¹zkami wywieraj¹cymi toksyczny efekt 
toœæ oleju wynosi 0. 

na tkanki jelit, wiêc ich iloœæ w ¿ywnoœci powinna byæ w miarê
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mo¿liwoœci ograniczana. Rudziñska i wsp. [18] badali zmiany wykazywa³y istotnych ró¿nic w stosunku do próby kontrolnej 
zachodz¹ce w zawartoœci fitosteroli podczas sma¿enia frytek w pod wzglêdem tekstury i parametrów barwy [5].
oleju rzepakowym. Stwierdzono, ¿e w trakcie sma¿enia Rimac-Brnciæ i wsp. [3] analizowali wp³yw powlekania 
zmniejsza³a siê zawartoœæ fitosteroli w oleju, natomiast karboksymetyloceluloz¹ (CMC) i blanszowania na wnikanie 
wzras ta ³a  zawar toœæ  produktów ich  u t len ian ia  oleju w trakcie sma¿enia i na jakoœæ gotowych frytek. Paski 
(oksyfitosteroli). Sma¿enie jednej 150 g porcji frytek trwa³o 1 ziemniaczane o wymiarach 8 x 8 x 60 mm podzielili na 3 
minutê i 45 sekund. Po 14 turach sma¿enia zawartoœæ fitosteroli porcje. Czêœæ blanszowano w wodzie w temperaturze 85°C 
w oleju zmniejszy³a siê od pocz¹tkowej zawartoœci 5,4 mg/g do przez 6 minut, czêœæ w 0,5% wodnym roztworze chlorku 
2,0 mg/g, natomiast zawartoœæ oksyfitosteroli zwiêkszy³a siê wapnia oraz w 1% roztworze kwasu cytrynowego. Po blanszo-
od pocz¹tkowej wartoœci 25,1! g/g do koñcowej 197,1 ! g/g. waniu próbki zanurzano w 1% wodnych roztworach CMC 

(YO-EH, HVEP,YO-M) w temperaturze pokojowej na 2 
minuty, nastêpnie suszono w suszarce konwekcyjnej w 150°C METODY OGRANICZENIA WNIKANIA 
przez 3 minuty w celu usuniêcia wody powierzchniowej. T£USZCZU
Ziemniaki sma¿ono w temperaturze 180±10°C przez 6 minut. 

1. POWLEKANIE Najwy¿sz¹ zawartoœæ t³uszczu odnotowano w próbkach 
Pow³oki jadalne sta³y siê w ostatnich latach obiektem niepowlekanych, b¹dŸ powlekanych YO-M i blanszowanych 

zainteresowania wielu badaczy. Spowodowane jest to ogromn¹ w wodzie. Najni¿sz¹ zawartoœci¹ t³uszczu odznacza³y siê 
iloœci¹ potencjalnych zastosowañ powlekania jako obróbki produkty powlekane HVEP oraz YO-EH i blanszowane               
wstêpnej surowca w przemyœle spo¿ywczym lub jako swego w 0,5% roztworze chlorku wapnia.
rodzaju opakowania do gotowych produktów. Mallikarjunan i wsp. [1] badali wp³yw pow³ok z zeiny 

Jako potencjalne substancje pow³okotwórcze przebadano kukurydzianej i pochodnych celulozy na wymianê masy               
miêdzy innymi: w czasie sma¿enia produktów skrobiowych. W oleju z 

orzechów ziemnych, w temperaturze 175°C, w czasie 4 minut – pochodne celulozy, takie jak: MC, HPMC i CMC,
sma¿ono kulki z puree ziemniaczanego o œrednicy 47 mm. – bia³ka serwatki, bia³ka orzechów ziemnych, kazeina, 
Przed przeprowadzeniem dalszych analiz próbki zamra¿ano            ¿elatyna,
w temperaturze –20°C. Oznaczano osobno zawartoœæ wody           

– zeina kukurydziana, w rdzeniu produktu i w warstwie powierzchniowej. Zawartoœæ 
– alginiany, wody przy powierzchni zmienia³a siê od 26g/100g produktu 
– zwi¹zki t³uszczowe, woski. dla prób niepowlekanych do 55g/100g dla prób powleczonych 

hydroksypropylometyloceluloz¹ (HPMC). Wyniki poœrednie 
Dodatkowo do takich pow³ok stosuje siê czêsto plastyfika- uzyskano dla zeiny i metylocelulozy. Powlekanie nie mia³o 

tory: sorbitol lub glikol polietylenowy. Substancje te poprawiaj¹ wp³ywu na zawartoœæ wody w rdzeniu. Zawartoœæ oleju               
w³aœciwoœci mechaniczne pow³ok oraz zapewniaj¹ ci¹g³oœæ w warstwie powierzchniowej waha³a siê w granicach od 
struktury, co powoduje zmniejszenie wymiany masy miêdzy 13g/100g dla produktów powlekanych MC i HPMC do 28 
powlekanym produktem, a œrodowiskiem zewnêtrznym. g/100g dla próby kontrolnej. Zawartoœæ t³uszczu w rdzeniu 

Garcia i wsp. [5] badali wp³yw pow³ok z pochodnych by³a nieco wy¿sza w próbie kontrolnej, ni¿ w próbach                    
celulozy na obni¿enie zawartoœci oleju w sma¿onej ¿ywnoœci. z pow³okami. Miêdzy zawartoœci¹ t³uszczu w rdzeniu prób 
Materia³em by³y paski ziemniaczane o wymiarach 0,7 x 0,7 x            powlekanych nie by³o istotnych statystycznie ró¿nic.
5 cm oraz dyski ciasta z m¹ki pszennej o œrednicy 3,7 cm                       Khalil [2] analizowa³ wp³yw powlekania hydrokoloidami 
i wysokoœci 0,3 cm. Badacze do ograniczenia wymiany masy   na jakoœæ frytek. Paski ziemniaczane o wymiarach 1 x 1 x 6 cm 
w badanym materiale zastosowali roztwory metylocelulozy. podzielono na 5 porcji i blanszowano w temperaturze 85°C 
Próbki powlekano 1% roztworem metylocelulozy z dodatkiem przez 6 minut w wodzie i roztworach chlorku wapnia o stê¿e-
sorbitolu jako plastyfikatora (0,25; 0,50; 0,75 i 1%) poprzez niach 0,1, 0,3, 0,5, 0,7%, a nastêpnie suszono w suszarce kon-
zanurzenie w roztworze na 10 s i natychmiastowe sma¿enie. wekcyjnej w temperaturze 150°C przez 10 minut. Powlekanie 
U¿yto oleju s³onecznikowego w iloœci 1,5 l. sma¿ono 6 próbek prowadzono przez nasycanie pasków ziemniaczanych 
ziemniaków lub 4 dyski ciasta. Równolegle sma¿ono i badano wodnymi roztworami pektyny lub alginianu sodu w ró¿nych 
próby kontrolne niepowlekane. Optymaln¹ temperaturê i czas stê¿eniach: 1, 2, 3, 4, 5, i 6% w 37°C przez 3 minuty. Próbki 
sma¿enia ustalono na podstawie analizy sensorycznej sma¿ono w oleju s³onecznikowym w temperaturze 170°C 
przeprowadzonej przez panel, który ocenia³ barwê, smak, przez 3 minuty. Wykazano pozytywny wp³yw powlekania na 
teksturê i wygl¹d produktów. Stwierdzono, ¿e najlepsze jakoœæ frytek. Pow³oki powodowa³y ograniczenie wymiany 
warunki sma¿enia to 180°C i 4 minuty dla ziemniaków oraz masy w trakcie sma¿enia. Uzyskano ni¿sze zawartoœci t³uszczu 
150°C i 3 minuty dla ciasta pszennego. (rys. 3), a wy¿sze zawartoœci wody w gotowym produkcie.

W obrazie uzyskanym ze skaningowego mikroskopu 
elektronowego widaæ by³o wyraŸnie, ¿e dodatek plastyfikatora 

2. SUSZENIEby³ niezbêdny do uzyskania ci¹g³oœci pow³oki po sma¿eniu. 
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wch³anianie t³uszczu podczas Sorbitol poprawia³ równie¿ w³aœciwoœci barierowe pow³ok 

sma¿enia zale¿ne jest od pocz¹tkowej zawartoœci wody w suro-oraz ich w³aœciwoœci mechaniczne. Najbardziej efektywn¹ 
wcu. Zatem uzasadnione s¹ badania maj¹ce na celu kombinacj¹ okaza³a siê pow³oka powsta³a przez zanurzenie         
sprawdzenie czy zastosowanie obróbki wstêpnej polegaj¹cej w 1% roztworze MC z 1 i 0,75% dodatkiem sorbitolu dla 
na wczeœniejszym usuniêciu czêœci wody z tkanki roœlinnej dysków ciasta oraz 1% roztwór MC z 0,5% dodatkiem 
wp³ynie w istotny sposób na zawartoœæ t³uszczu w koñcowym, sorbitolu dla pasków ziemniaczanych. Dla tych pow³ok 
usma¿onym produkcie. Zmniejszenie zawartoœci wilgoci mo¿-stwierdzono redukcjê wch³aniania oleju o 35,2% dla dysków 
na uzyskaæ stosuj¹c podsuszanie, odwadnianie osmotyczne lub ciasta i 40,6% dla ziemniaków. Wzrost zawartoœci wody 
nasycanie chlorkiem sodu.wyniós³ odpowiednio 25,7% i 6,3%. Zastosowanie pow³ok nie 

zmieni³o tekstury gotowego produktu ani nie mia³o wp³ywu na 
ocenê sensoryczn¹. Frytki powlekane filmami jadalnymi nie 
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wstêpnej, blanszowanych w wodzie           
w temperaturze 85°C w czasie 3,5 minuty 
oraz blanszowanych w tych samych 
warunkach, a nastêpnie suszonych w su-
szarce konwekcyjnej  w temperaturze 
60°C do uzyskania zawartoœci wilgoci 
60g/100g s.s. Frytki sma¿ono w oleju 
s³onecznikowym w temperaturze 120, 150 
i 180°C do zawartoœci wilgoci 1,8 %. 
Stwierdzono, ¿e wnikanie t³uszczu wzra-
sta³o we wszystkich przypadkach wraz ze 
wzrostem temperatury sma¿enia. Efekt ten 
by³ najbardziej widoczny w przypadku 
próby kontrolnej. Odwrotnie ni¿ oczeki-
wano blanszowane próbki zaabsorbowa³y 
tyle samo, b¹dŸ wiêcej t³uszczu od próby 
kontrolnej. Najni¿sz¹ zawartoœæ oleju            
w gotowym produkcie odnotowano              
w ziemniakach blanszowanych, a nastêp-
nie  podsuszanych.

W danych literaturowych nie znale-
ziono informacji o badaniach, które 
mog³yby potwierdziæ mo¿liwoœæ obni¿a-

Rys. 3.Zale¿noœæ zawartoœci t³uszczy we frytkach od rodzaju 
nia zawartoœci t³uszczu w sma¿onych produktach przy zastoso-obróbki wstêpnej i rodzaju pow³oki [2].
waniu blanszowania jako samodzielnej obróbki wstêpnej. 1 – bez pow³oki, blanszowana w wodzie;
Blanszowanie stosuje siê w po³¹czeniu z innymi rodzajami 2 – bez pow³oki, blanszowana w 0,7% CaCl ;2

obróbki wstêpnej, jak np. suszenie.3 – blanszowana w wodzie i powlekana 1% roztworem 
pektyny;

4 – blanszowana w 0,7% CaCl  i powlekana 1% roztworem 3. ODWADNIANIE  OSMOTYCZNE2

pektyny; Odwadnianie osmotyczne jest procesem, w którym 
5 – blanszowana w wodzie i powlekana 6% roztworem zachodzi dyfuzja ropuszczalnika (wody) poprzez b³onê 

pektyny; komórkow¹ do stê¿onego roztworu substancji osmotycznej. 
6 – blanszowana w 0,7% CaCl i powlekana 6% roztworem 2 Si³¹ napêdow¹ procesu jest ró¿nica potencja³ów chemicznych 

pektyny;
po obu stronach b³ony pó³przepuszczalnej. Woda wchodz¹ca  7 – blanszowana w wodzie i powlekana 1% roztworem 
w sk³ad soku komórkowego oraz niskocz¹steczkowe substan-alginianu;
cje rozpuszczone przenikaj¹ przez b³onê i œcianê komórkow¹ 8 – blanszowana w 0,7 % roztworze CaCl  i powlekana 1% 2

do roztworu o wy¿szym ciœnieniu osmotycznym. Jednoczeœnie roztworem alginianu;
9 – blanszowana w wodzie i powlekana 6% roztworem zachodzi przeciwkierunkowe przenikanie substancji osmo-

alginianu; tycznej do odwadnianego materia³u [15].
10 – blanszowana w 0,7 % roztworze CaCl  i powlekana 6% 2 Stosuje siê g³ównie 3 rodzaje roztworów hipertonicznych: 

roztworem alginianu. chlorku sodu, sacharozy i syropu skrobiowego. Im wiêksze 
zastosowane stê¿enie roztworu, tym wy¿szy uzyskuje siê Krokida i wsp. [16] badali wp³yw podsuszania jako obróbki 
przyrost suchej masy w odwadnianej ¿ywnoœci [15].wstêpnej na jakoœæ frytek. Badano próbki ziemniaków o wy-

Odwadnianie ziemniaków mo¿na przeprowadziæ poprzez miarach 5 x 5 x 40 mm, blanszowane w wodzie w temperaturze 
zanurzenie w roztworze osmotycznym lub poprzez jego 70°C przez 10 minut, a nastêpnie osuszone na bibule. Suszenie 
natryskiwanie na powierzchniê produktu [4].prowadzono w suszarce konwekcyjnej w 70±0,2°C. 

Wilgotnoœæ powietrza wynosi³a 15±3%, a czas suszenia 20, 40, Krokida i wsp. [4] badali wp³yw wstêpnego odwadniania 
60, 90 i 120 minut. Tak przygotowane ziemniaki sma¿ono              osmotycznego ziemniaków na procesy wymiany masy 
w mieszaninie rafinowanego oleju z nasion bawe³ny i oleju zachodz¹ce podczas ich póŸniejszego sma¿enia. Paski 
utwardzonego w stosunku 1:1, w temperaturze 170°C w czasie ziemniaczane o wymiarach 5 x 5 x 40 mm blanszowano przez 
0,3 do 20 minut. Po usma¿eniu próbki osuszano na bibule. Na zanurzenie w wodzie o temperaturze 70°C przez 10 minut. 
podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ¿e podsu- Nastêpnie ziemniaki osuszono i zanurzono w: 40% roztworze 
szanie ziemniaków mia³o du¿y wp³yw na wymianê masy sacharozy, 20% roztworze NaCl, 20% roztworze maltodekstry-
podczas póŸniejszego sma¿enia: zmniejsza to pocz¹tkow¹ ny-12, 20% roztworze maltodekstryny-21. Odwadnianie 
zawartoœæ wody, a im d³u¿szy by³ czas podsuszania, tym mniej prowadzono w temperaturze 40°C przez 3 godziny.
niezwi¹zanej wody by³o dostêpnej do usuniêcia podczas sma- Tak przygotowane ziemniaki sma¿ono w mieszaninie 
¿enia. Równowagowa zawartoœæ wody mala³a wraz z wyd³u¿a- rafinowanego oleju z nasion bawe³ny i utwardzonego oleju            
niem czasu suszenia wstêpnego. Podsuszanie redukowa³o z nasion bawe³ny w stosunku 1:1. Temperatura sma¿enia 
zawartoœæ oleju w gotowych frytkach i równowagow¹ wynosi³a 170°C, a czas sma¿enia miêdzy 0,3 a 15 minut.            
zawartoœæ oleju. Okaza³o siê, ¿e mia³o ono pozytywny wp³yw Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e dla 
nie tylko na ograniczenie wch³aniania t³uszczu przy sma¿eniu, tych samych czasów sma¿enia uzyskano ni¿sze zawartoœci 
ale równie¿ na barwê (bardziej br¹zow¹) i strukturê frytek wody i t³uszczu w próbach wczeœniej odwadnianych. 
(zwiêkszenie gêstoœci i porowatoœci). Najni¿sz¹ zawartoœæ wody uzyskano w ziemniakach odwa-

Moyano i wsp. [8] badali wnikanie t³uszczu podczas dnianych przed sma¿eniem w roztworze sacharozy, nastê-  
sma¿enia pasków ziemniaczanych o gruboœci 2,5 mm. Badano pnie w roztworze NaCl, maltodekstryny-21 i malto-     
wymianê masy w ziemniakach nie poddawanych obróbce dekstryny-12. Najwiêksz¹ zawartoœæ wody uzyskano w próbce
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nieodwadnianej wstêpnie. Dehydracja spowodowa³a równie¿ [3] Rimac-Brnciæ S., Lelas V., Rade D., Simundiæ B.: 
obni¿enie zawartoœci oleju w sma¿onych ziemniakach. Decreasing of oil absorption in potato strips during deep fat 
Najni¿sz¹ zawartoœæ równowagow¹ (60% zmniejszenie) frying, Journal of Food Engineering, 2004, 64, 237-241.
zaobserwowano w próbach odwadnianych w sacharozie, [4] Krokida M.K., Oreopoulou V., Maroulis Z.B., Marinos-
natomiast próbki wstêpnie odwadniane w roztworach NaCl            Kouris D.: Effect of osmotic dehydration pretreatment on 
i maltodekstryn wykaza³y wy¿sz¹ równowagow¹ zawartoœci¹ quality of french fries, Journal of Food Engineering, 
oleju (15–35% zwiêkszenie). Ogólnie wykazano, ¿e zjawiska 2001, 49, 339-345.
wymiany masy zachodzi³y mniej intensywnie w próbach 

[5] Garcia M.A., Ferrero C., Bertola N., Martino M., wstêpnie odwodnionych.
Zaritzky N.: Edible coatings from celluose derivatives to 

Bunger i wsp. [10] badali wp³yw nasycania ziemniaków reduce oil uptake in fried products, Innovative Food 
chlorkiem sodu jako obróbki wstêpnej przed sma¿eniem frytek Science & Emerging Technologies, 2002, 3, 391-397.
na ich jakoœæ koñcow¹. Paski ziemniaczane o wymiarach 7 x 7 

[6] Nazan Turhan K., Sahbaz F.: Water vapour permeability, x 70 mm zanurzano w 0,75 % roztworze kwasu pirofosforo-
tensile properties and solubility of methylcellulose-based wego (V) w celu ograniczenia reakcji enzymatycznego 
edible films, Journal of Food Engineering, 2004, 61, 459-br¹zowienia, nastêpnie próbki blanszowano w tym samym 
466.roztworze w temperaturze 75°C przez 8 minut, a nastêpnie 

[7] Mellema M.: Mechanism and reduction of fat uptake in ch³odzono do temperatury 25°C. Tak przygotowane próbki 
deep–fat fried foods, Trends in Food Science & nasycano roztworami NaCl o stê¿eniach 3, 5 i 7% w tempe-
Technology, 2003, 14, 364-375.raturze 25°C w czasie 20 – 50 minut. Stosunek roztworu NaCl 

do pasków ziemniaczanych wynosi³ 8:1 w/w. Po procesie [8] Pedreschi F., Moyano P.: Oil uptake and texture 
nasycania próbki by³y w krótkim czasie p³ukane (10s)                    development in fried potato slices, Journal of Food 
i osuszane na bibule. Nastêpnie ziemniaki suszono w suszarce Engineering, 2004, 70, 557-563.
konwekcyjnej do zawartoœci wilgoci 60±0,1%. Sma¿ono je         [9] Moyano P.C., Pedreschi F.: Kinetics of oil uptake during 
w rafinowanym nieutwardzanym oleju s³onecznikowym             frying of potato slices: Effect of pre-treatments, LWT, 
w temperaturze 180°C i czasie 4 minut. Po usma¿eniu próbki 2006, 39, 285-291.
osuszano przez 5 minut owijaj¹c je bibu³¹. Za najlepsze 

[10] Bunger A., Moyano P., Rioseco V.: NaCl soaking warunki nasycania NaCl uznano proces prowadzony w czasie 
treatment for improving the quality of french-fried 50 minut w 3 % roztworze soli. Uzyskano zmniejszenie 
potatoes, Food Research International, 2003, 36, 161-wch³aniania t³uszczu o 22,2%. Warunki te najlepiej wp³ywa³y 
166.te¿ na strukturê frytek. Nasycanie nie wp³ynê³o w stopniu 

znacz¹cym na barwê, zawartoœæ wody i ocenê sensoryczn¹, [11] Sanches-Silva A., Rodriguez-Bernaldo de Quiros A., 
zmniejszy³o natomiast zawaroœæ oleju w produkcie. Lo pe z- He rn an de z J. , Pa se ir o- Lo sa da  P.:  Ga s 

Chromatographic Determination of Glycerides in Potato 
Crisps Fried in Different Oils, Chromatographia, 2003, PODSUMOWANIE
58, 517-521.

Istnieje wiele metod stosowanych w celu ograniczenia [12] „Popularne ziemniaczki”, Cool Biznes.
wnikania t³uszczu do produktów sma¿onych. Powlekanie, 

[13] M. Bia³kowska: „Oty³oœæ a spo¿ycie t³uszczu”, ¯yjmy zw³aszcza przy zastosowaniu pochodnych celulozy jako 
D³u¿ej, 1999, 6.substancji pow³okotwórczych, wydaje siê najbardziej 

obiecuj¹c¹ metod¹. Bardzo dobre wyniki ograniczenia [14] McMillan-Price J., Brand-Miller J.: Dietary Approaches 
wnikania t³uszczu uzyskano przy powlekaniu frytek to Overweight and Obesity, Clinics in Dermatology, 
metyloceluloz¹ z dodatkiem sorbitolu jako plastyfikatora oraz 2004, 22(4), 310-314.
karboksymetylocelulozy i hydroksypropylometylocelulozy, [15] Janowicz M.: „Studia nad wp³ywem odwadniania 
dodatkowo blanszowanych przed powlekaniem. osmotycznego na przebieg suszenia konwekcyjnego 

Nie bez znaczenia s¹ te¿ metody polegaj¹ce na wstêpnym jab³ek”, Praca doktorska wykonana w Katedrze 
zmniejszeniu zawartoœci wody w surowcu. Ich skutecznoœæ In¿ynierii ¯ywnoœci i Organizacji Produkcji, Wydzia³ 
wynika z silnej zale¿noœci, jaka istnieje miêdzy zawartoœci¹ Technologii ̄ ywnoœci SGGW, Warszawa, 2000.
wody w surowcu a intensywnoœci¹ wymiany masy podczas [16] Krokida M.K., Oreopoulou V., Maroulis Z.B., Marinos-
procesu sma¿enia. Kouris D.: Effect of pre-drying on quality of french fries, 

Podsuszanie oprócz ograniczenia wnikania t³uszczu da³o Journal of Food Engineering, 2001, 49, 347-354.
pozytywne zmiany w cechach organoleptycznych gotowego [17] Krokida M.K., Oreopoulou V., Maroulis Z.B.: Water loss 
produktu: zwiêkszenie gêstoœci, porowatoœci i przyciemnienie and oil uptake as a function of frying time, Journal of 
barwy. Food Engineering, 2000, 44, 39-46.

Zjawiska wymiany masy podczas sma¿enia mo¿na te¿ [18] Rudziñska M., Korczak J., W¹sowicz E.: Changes in 
ograniczyæ poprzez odwadniane osmotyczne. Najlepsze phytosterols and their oxidation products during frying of 
wyniki uzyskano stosuj¹c roztwór sacharozy. french fries in rapeseed oil, Polish Journal of Food and 

Stosuj¹c nasycanie chlorkiem sodu mo¿na uzyskaæ Nutrition Sciences, 2005, 14/55(4), 381-387.
znaczne zmniejszenie zawartoœci t³uszczu w sma¿onym 
produkcie.
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