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Zbadano jakoæ t³uszczów piekarskich dostêpnych na rynku krajowym. Oznaczone wielkoci okrelaj¹ce wie¿oæ badanych t³uszczów i ich przydatnoæ do
spo¿ycia (LK, LOO, LA, Totox) dla wszystkich badanych próbek by³y niskie
i wiadczy³y o dobrej jakoci badanego materia³u. Badane t³uszcze stanowi³y
bardzo ró¿norodny materia³ badawczy pod wzglêdem sk³adu kwasowego,
a zw³aszcza zawartoci izomerów trans i nasyconych kwasów t³uszczowych.
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WSTÊP
T³uszcze piekarskie znajduj¹ szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów ciastkarskich,
stanowi¹ równie¿ dodatek do ró¿nego rodzaju pieczywa.
Maj¹c na uwadze rosn¹ce oczekiwania nabywców, co do jakoci zdrowotnej produktów
oraz stosunkowo wysoki poziom spo¿ycia wyrobów ciastkarskich i cukierniczych (wyroby
ciastkarskie i cukiernicze 0,88, pieczywo 6,33 kg/osobê/miesi¹c) [4] celowe wydaje siê
zwrócenie uwagi na jakoæ t³uszczów stosowanych do ich produkcji. T³uszcz wp³ywa m.in.
na teksturê, walory sensoryczne czy trwa³oæ wyrobów ciastkarskich. Dodatek t³uszczu do
tego typu produktów czêstokroæ stanowi powy¿ej 25% sk³adu recepturowego. Rodzaj
i iloæ t³uszczu ma istotny wp³yw nie tylko na w³aciwoci fizyczne i sensoryczne produktów wysokot³uszczowych, ale tak¿e na w³aciwoci zdrowotne. T³uszcze i produkty wytworzone z ich udzia³em mog¹ stanowiæ istotne ród³o nasyconych kwasów t³uszczowych
i izomerów trans kwasów t³uszczowych (TFA). S¹ one postrzegane jako niepo¿¹dane
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w diecie ze wzglêdu na fakt zwiêkszania przez nie ryzyka powstawania chorób serca,
a szczególnie choroby wieñcowej [6]. Ponadto TFA mog¹ przeszkadzaæ w metabolizmie
innych istotnych kwasów t³uszczowych (NNKT) [22].
Celem pracy by³a charakterystyka i porównanie jakoci t³uszczów przeznaczonych do
pieczenia pochodz¹cych zarówno z krajowych wytwórni jak i importowanych. Jakoæ t³uszczów okrelono na podstawie wyznaczonych liczb t³uszczowych, sk³adu kwasów t³uszczowych i parametrów fizycznych oraz dokonania oceny sensorycznej t³uszczów.
MATERIA£Y IMETODY
Materia³ badawczy stanowi³o dwanacie 100% t³uszczów rolinnych i smalec (T-1). By³y to t³uszcze
wytwarzane w skali przemys³owej, pochodz¹ce z dwóch krajowych zak³adów przemys³u t³uszczowego (T-3,T-4,T-5,T-8,T-10,T-12) oraz t³uszcze importowane ze Szwecji (T-2,T-7,T-9) i Holandii
(T-6,T-10,T-13). Numeracja t³uszczów zosta³a tak dobrana, aby wy¿szy numer oznacza³ jednoczenie wy¿sz¹ zawartoæ izomerów trans kwasów t³uszczowych.
W badaniach wykonano nastêpuj¹ce oznaczenia:
l liczby kwasowej (LK) wg PN-EN-ISO [13], wyniki podano w mg KOH/g,
l liczby nadtlenkowej (LOO) wg PN-ISO [16], wyniki podano w mEq tlenu aktywnego/kg,
l liczby anizydynowej (LA) wg PN EN ISO [12]. Do pomiaru absorbancji wykorzystano spektrofotometr U-2000 firmy Hitachi, wyniki podano jako absorbancje x 100,
l wspó³czynnika Totox wykonano wed³ug Pattersona [9],
l stabilnoci oksydatywnej, wg PN-ISO [17] (aparat Rancimat, temperatura 150oC, przep³yw
powietrza 20 l/godzinê, rednie czasy indukcji podano w godzinach,
l sk³adu kwasów t³uszczowych metod¹ chromatografii gazowej wg PN-EN-ISO [13] przy u¿yciu
chromatografu firmy HP 6890,
l zawartoci fazy sta³ej (SFC) metod¹ pulsacyjnego magnetycznego rezonansu j¹drowego (pNMR) wg PN-EN ISO [14] za pomoc¹ aparatu MINISPEC pc 120 firmy Bruker, w temp. od 5 do
50°C,
l temperatury topnienia (tt), metod¹ kapilary otwartej, wg PN-ISO [18],
l oceny sensorycznej (smakowitoæ, barwa, konsystencja, struktura dla smalcu) wg PN [10, 11].
Wyniki opracowano statystycznie przy u¿yciu programu komputerowego Statgraphics plus 4.1.
Ocenê istotnoci ró¿nic pomiêdzy rednimi (n=3) wykonano testem Dukana (p<0,5).

WYNIKI I DYSKUSJA
G³ówne parametry chemiczne (LK, LOO, LA i wspó³czynnik Totox) badanych t³uszczów, wiadcz¹ce przede wszystkim o ich wie¿oci i wartoci technologicznej zamieszczono w tabeli I.
Otrzymane wartoci liczby kwasowej (LK) by³y stosunkowo niskie i waha³y siê od 0,11
do 0,18, a w przypadku smalcu LK wynosi³a 0,55 (wg PN  1,1). Porównuj¹c uzyskane
wyniki z norm¹ dla t³uszczów cukierniczych i piekarskich [10] stwierdzono, ¿e w ¿adnym
przypadku LK nie przekroczy³a wartoci dopuszczonej przez tê normê  0,5 mg KOH/g.
Oznaczone liczby nadtlenkowe (LOO) by³y stosunkowo niskie i wynosi³y od 0,11 do
0,72 mEqO/kg, jedynie smalec (T-1) charakteryzowa³ siê nieznacznie wy¿sz¹ wartoci¹
LOO  0,77. Generalnie w ¿adnym badanym t³uszczu LOO nie przekroczy³a wartoci dopuszczanych przez normy tzn.: dla smalcu  6,0 [11], a dla t³uszczów cukierniczych i piekarskich  3,0 mEq O/kg [10].
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Liczba kwasowa, nadtlenkowa, anizydynowa, wspó³czynnik Totox badanych t³uszczów
Acid, peroxide, anisidine, iodine values of fats and Totox (means, standard deviation)
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Liczba anizydynowa (LA) jest stosowana do oceny stopnia utlenienia t³uszczu i okrela
zawartoæ wtórnych produktów oksydacji, g³ównie nienasyconych aldehydów jako produktów rozk³adu nadtlenków i wodoronadtlenków [5]. Wartoci LA badanych t³uszczów by³y
niskie i wynosi³y od 0,1 (T-9) do 2,0 (T-4). W Polsce nie ma wymagañ dotycz¹cych iloci
wtórnych produktów utleniania w t³uszczach piekarskich i cukierniczych. W przypadku
olejów rolinnych rafinowanych graniczna wartoæ LA wg PN ISO wynosi 8 (absorbancja
x 100).
Oznaczone wartoci LOO i LA pozwoli³y dodatkowo okreliæ wartoæ wspó³czynnika
Totox, wyra¿aj¹cy, w sposób umowny, ogólny stopieñ utlenienia olejów i t³uszczów [9].
Graniczn¹ wartoci¹ wyznaczaj¹c¹ dobr¹ jakoæ t³uszczu do spo¿ycia jest wartoæ Totox
poni¿ej 10 [1]. W przypadku przebadanych t³uszczów najwy¿sz¹ wartoci¹ wspó³czynnika
Totox (3,2) charakteryzowa³ siê t³uszcz T-3.
Na podstawie powy¿szych analiz mo¿na wnioskowaæ o dobrej jakoci wszystkich badanych t³uszczów, które bez zastrze¿eñ mog¹ byæ stosowane jako surowiec do wytwarzania
wyrobów ciastkarskich czy pieczywa.
Test przyspieszonego utleniania t³uszczu przeprowadzono w aparacie Rancimat (150°C),
w którym wyznaczono czasy indukcji wybranych, sporód badanych, t³uszczów. Czas indukcji jest miar¹ szybkoci zmian oksydacyjnych. Na jego podstawie mo¿na wnioskowaæ
o stabilnoci oksydacyjnej t³uszczów, która jest wa¿nym wskanikiem jakociowym. rednie wartoci czasu indukcji badanych t³uszczów waha³y siê od 1,79 h dla T-8 do 4,29 h dla
T-9 (ryc. 1). Oznacza to, ¿e t³uszcz T-8 ulega³ utlenianiu najszybciej i dlatego charakteryzowa³ siê najni¿sz¹ trwa³oci¹, natomiast t³uszcz T-9 wykazywa³ najwiêksz¹ odpornoæ na
procesy oksydacyjne, co jest cech¹ po¿¹dan¹. T³uszcz ten charakteryzowa³ siê najmniejsz¹
iloci¹ wtórnych produktów utleniania (LA=0,1).
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redni czas indukcji wybranych t³uszczów (Rancimat 150°C)
Induction time choosen of fats (Rancimat 150°C)

Dokonana analiza badanego materia³u wskazuje na du¿e zró¿nicowanie pod wzglêdem
zawartoci izomerów trans (TFA) t³uszczów piekarskich. Na podstawie sk³adu kwasowego
mo¿na stwierdziæ, ¿e na rynku krajowym dostêpne s¹ zarówno t³uszcze o wysokiej zawartoci TFA, nawet powy¿ej 50% (T-12, T-13) jak i takie, które zawieraj¹ ma³e, od 4,7 do
16,2% (T-3 do T-7), rednie od 24,3 do 35,6% (T-8 do T-10) iloci tych form, b¹d nie
zawieraj¹ ich prawie wcale (T-1, T-2)  tabela II. W ostatnim czasie ukaza³o siê wiele publikacji na temat TFA, ich udzia³u w diecie cz³owieka, w³aciwoci fizjologicznych i ich negatywnego wp³ywu na zdrowie cz³owieka [3, 6]. Z tego powodu FDA (Food and Drug Administration, USA) postanowi³a, ¿e od stycznia 2006r na etykietach produktów spo¿ywczych
oraz dodatkach nale¿y umieszczaæ deklaracjê o zawartoci kwasów t³uszczowych o konfiguracji trans. Informacja taka musi byæ umieszczana w oddzielnej linii, pod informacj¹
o nasyconych kwasach t³uszczowych. Deklaracja ta ma dotyczyæ produktów zawieraj¹cych
0,5% i wiêcej izomerów trans [23].
Z drugiej strony TFA pe³ni¹ wa¿n¹ rolê technologiczn¹ przy wytwarzaniu ciast wysokot³uszczowych [7]. To w³anie one obok SFA s¹ odpowiedzialne za wysok¹ temperaturê
topnienia (tt) t³uszczów. Kryszta³ki t³uszczu o wy¿szej tt na skutek dostarczonej energii
cieplnej podczas wypieku, topi¹ siê powoli zwil¿aj¹c pêcherzyki powietrza na granicy faz
gaz-ciecz. Proces ten prowadzi do zwiêkszenia odpornoci pêcherzyków powietrza, a tym
samym umo¿liwia wiêkszy wzrost ich objêtoci. Efektem tego jest uzyskanie wyrobów
o wiêkszej objêtoci, lepszej porowatoci i delikatniejszej strukturze [2].
Badane t³uszcze piekarskie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie pod wzglêdem zawartoci
SFA (p<0,05). Obecnoæ SFA w sposób istotny decyduje o konsystencji t³uszczów w temp.
pokojowej, a tak¿e mo¿e wp³ywaæ na jakoæ gotowych wyrobów otrzymanych z udzia³em
tych t³uszczów. Stwierdzono, ¿e sumaryczna zawartoæ SFA w badanych t³uszczach waha³a
siê od 14,1 do 60,2%. Wród grupy SFA najwiêksz¹ zawartoæ stanowi³y dwa kwasy: palmitynowy i stearynowy. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e t³uszcze o najwiêkszej zawartoci kwasu
palmitynowego (T-4  45,51%, T-9 35,63,1%, T-6  33,1, T-3 32,7%) by³y otrzymane na
bazie oleju palmowego. Zawartoæ kwasu stearynowego wynosi³a od 3,7% w t³uszczu T-2
do 15,8% w t³uszczu T-7 (tabela II).
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Ta b e l a I I . Zawartoci g³ównych grup kwasów t³uszczowych KT [%]
Content of main various fatty acids categories in fats [%]
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* wartoci rednie oznaczone tymi samymi literami nie ró¿ni¹ siê statystycznie, p<0,05,
* the averages denoted by the same letters are not significantly different of p<0,05.

Procentowa zawartoæ rednio³añcuchowego kwasu laurynowego w badanych t³uszczach
wynosi³a od 0,0% w T-5 do 16,2% w t³uszczu (T-2), który zawiera³ najmniej TFA. Zawartoæ kwasu laurynowego by³a niska w porównaniu do iloci SFA o d³u¿szych ³añcuchach
wêglowych. Zawartoæ kwasu mirystynowego najbardziej negatywnego ¿ywieniowo (sporód SFA) mieci³a siê w przedziale od 0,1 dla T-5 do 6,2% dla T-2 (tabela II).
Przemiany t³uszczów spowodowane utlenianiem s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ niepo¿¹danych
zmian w ¿ywnoci. Wiêkszoæ t³uszczów rolinnych u¿ywanych do pieczenia zawiera pewne iloci NNKT (kw. linolowy i linolenowy). Stanowi¹ one orodek rekcji chemicznych
zachodz¹cych pod wp³ywem wysokiej temp. i tlenu atmosferycznego [19]. Zawartoci sumy
kwasów linolowego i linolenowego by³y bardzo zró¿nicowane i wynosi³y od 0,5% do 10,4%
(tabela II). W zawartoci NNKT, z wyj¹tkiem dwóch t³uszczów wszystkie pozosta³e ró¿ni³y
siê istotnie statystycznie (p<0,05).
Wspóln¹ cech¹ wiêkszoci badanych t³uszczów by³a wysoka zawartoci¹ kwasów grupy
C18, zw³aszcza z jednym wi¹zaniem podwójnym (tabela II). T³uszcze, które zawiera³y najwiêcej kwasów z tej grupy odznacza³y siê jednoczenie najwy¿szymi zawartociami TFA.
Na podstawie powy¿szych wyników badañ nale¿y zwróciæ uwagê na fakt bardzo du¿ego
zró¿nicowania materia³u dowiadczalnego pod wzglêdem sk³adu kwasowego.
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Technologiczna rola t³uszczów piekarskich zale¿y od wzajemnych proporcji i sk³adu
kwasowego triacylogliceroli, czego konsekwencj¹ s¹ ró¿ne zawartoci fazy sta³ej [19]. Zawartoæ fazy sta³ej (SFC) jest miar¹ plastycznoci, podstawowej cechy jak¹ powinny siê
odznaczaæ t³uszcze piekarskie (szorteningi) [21]. Bardzo wa¿na jest zawartoæ fazy sta³ej w
temp. 20 i 25°C (ryc. 2), poniewa¿ w takiej temp. najczêciej s¹ sporz¹dzane ciasta surowe.
Zawartoæ SFC w temp. 20°C dla poszczególnych t³uszczów by³a bardzo zró¿nicowana
i wynosi³a od 5,10 do 76,50%. Podobne zró¿nicowanie pod wzglêdem SFC wystêpowa³o
w temp. 25°C. Zdaniem widerskiego [20] optymalna zawartoæ fazy sta³ej w t³uszczach do
ciast francuskich powinna wynosiæ: dla temp. 25°C  oko³o 27%. Niska zawartoæ fazy
sta³ej w temp. 25°C t³uszczu T-5  3,3%, mo¿e wp³ywaæ na ³atwoæ miesienie ciasta surowego. Jednak t³uszcz taki nie nadaje siê do ciast francuskich, gdy¿ podczas wa³kowania
mo¿e wyciekaæ i nie zapewniaæ warstwowej struktury wyrobom wypieczonym [24].
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Zawartoæ fazy sta³ej badanych t³uszczów w temp. 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50°C
Solid fat content (SFC) at temperature from 5° to 50°C

Temperatura topnienia (tt) jest bardzo wa¿nym parametrem charakteryzuj¹cym t³uszcz,
okrelaj¹cym przydatnoæ badanego t³uszczu do wyrobów ciastkarskich i piekarskich. Uzyskane wartoci tt mieci³y siê w zakresie dopuszczanym przez PN dla t³uszczów piekarskich i cukierniczych [10]. Ich tt by³y wy¿sze od 10°C. Temperatury topnienia wiêkszoci
badanych t³uszczów ró¿ni³y siê istotnie statystycznie jedynie tt t³uszczów T-3 i T-11 oraz
T-2, T-6, T-8 utworzy³y dwie odrêbne grupy jednorodne, przy p<0,05 (rys. 3). T³uszcze
T-10 i T-12 sporód badanych t³uszczów zawiera³y najwiêksze iloci w sumie TFA i SFA,
odpowiednio 79,65 i 71,3% st¹d tak wysokie ich tt. Zastosowanie t³uszczów o bardzo wysokiej tt powy¿ej 43°C mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania nieprzyjemnej woskowatoci
w ustach podczas jedzenia np. ciastek francuskich na zimno [8]. Najni¿sz¹ temperatur¹
topnienia charakteryzowa³ siê t³uszcz T-5, który zawiera³ najmniej TFA i SFA (25,5%).
Wyniki punktowej oceny sensorycznej poszczególnych cech jednostkowych jak i oceny
koñcowe, bêd¹ce sum¹ poszczególnych cech zamieszczono w tabeli III. Ogólnie stwierdzono, ¿e oceny koñcowe badanych t³uszczów by³y bardzo zró¿nicowane, i wynosi³y od 2,97
(T-4) do 4,9 pkt. (T-11). Najni¿sze noty koñcowe uzyska³y t³uszcze o ma³ych zawartociach
TFA (do oko³o 10%).
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* wartoci rednie oznaczone tymi samymi literami nie ró¿ni¹ siê statystycznie istotnie, p<0,05, NIR=0,50
* the averages denoted by the same letters are not significantly different of p<0,05, LSD=0,50

Ryc. 3.

Temperatury topnienia badanych t³uszczów
SMP of examined fats

Ta b e l a . I I I . Ocena sensoryczna t³uszczów metod¹ punktow¹ (wartoci rednie i odchylenia
standardowe)
Results of sensory assessment of fats (means, standard deviation) [grades]
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* struktura (dotyczy smalcu)  3,3 pkt., SD=0,05

Sporód wszystkich wyró¿ników jakoci sensorycznej na szczególn¹ uwagê zas³uguje
smakowitoæ, gdy¿ to w³anie ona mo¿e mieæ bardzo istotny wp³yw na akceptacjê przez
konsumenta wyrobów ciastkarskich i piekarskich otrzymanych z udzia³em takiego surowca
t³uszczowego. Poza jednym t³uszczem (T-4) wszystkie pozosta³e uzyska³y noty powy¿ej
3,5pkt. Najni¿ej by³y oceniane t³uszcze o najmniejszej zawartoci TFA (od 0,1 do 9,9%).
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Drug¹ wa¿n¹ cech¹ sensoryczn¹ jest konsystencja, od której zale¿y m.in. przydatnoæ t³uszczu do okrelonego rodzaju wyrobu i ³atwoæ wyrabiania ciasta surowego. Oceny punktowe
za konsystencjê waha³y siê od 2,8 do 4,7. Najni¿ej by³y ocenione t³uszcze T-3 i T-4, których
konsystencja by³a niejednorodna z wyciekiem oleju. Konsystencja innego t³uszczu krajowego (T-10) na tle innych by³a niezadowalaj¹ca, ze wzglêdu na wysok¹ twardoæ. T³uszcz
ten by³ pozbawiony plastycznoci, ³ama³ siê i kruszy³, co mo¿e stanowiæ problem podczas
³¹czenia sk³adników recepturowych przy wytwarzaniu ciast surowych.
W przypadku smalcu nisko oceniono jego strukturê (3,3 pkt), poniewa¿ by³a ona niejednorodna i charakteryzowa³a siê znaczn¹ kaszkowatoci¹, co jest typowe dla tego rodzaju
t³uszczu. Jest to zwi¹zane z faktem, ¿e w smalcu dominuje asymetryczny triacyloglicerol  OPS (z kwasem palmitynowym w drugiej pozycji), który odpowiada za formê krystaliczn¹ b, powoduj¹c¹ piaszczystoæ i ziarnistoæ smalcu. Natomiast t³uszcze piekarskie
powinny charakteryzowaæ siê form¹ krystaliczn¹ b`[21].
Barwa zdecydowanej wiêkszoci t³uszczów uznawana by³a za dobr¹, jedynie dwa t³uszcze (T-3 i T-4) otrzyma³y nisk¹ notê ze wzglêdu na zbyt intensywny, niew³aciwy ¿ó³ty
odcieñ.
Na podstawie przeprowadzonych analiz mo¿na stwierdziæ, ¿e badane t³uszcze by³y ogólnie
dobrej jakoci i charakteryzowa³y siê du¿¹ ró¿norodnoci¹ w sk³adzie kwasowym, szczególnie w zawartoci izomerów trans. W odniesieniu do charakterystyki fizycznej badanych
t³uszczów mo¿na stwierdziæ, ¿e stanowi³y one i pod tym wzglêdem bardzo ró¿norodny
materia³. Tak wiêc, producenci wyrobów ciastkarskich i piekarskich maj¹ du¿y wybór surowców t³uszczowych, przy wyborze których powinni kierowaæ siê nie tylko wzglêdami
technologicznymi ale tak¿e ¿ywieniowymi.
PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych analiz mo¿na stwierdziæ, ¿e badane t³uszcze w zdecydowanej wiêkszoci zawieraj¹ du¿e iloci izomerów trans kwasów t³uszczowych, ale bywaj¹ równie¿ takie, które zawieraj¹ ma³o lub nie zawieraj¹ prawie wcale tych niekorzystnych ¿ywieniowo form. Tak wiêc, wychodz¹c naprzeciw postulatom ¿ywieniowców powinno d¹¿yæ siê, poprzez zmiany technologiczne i surowcowe, do maksymalnego zmniejszenia
zawartoci izomerów trans kwasów t³uszczowych w krajowych t³uszczach przeznaczonych
do pieczenia. Ze wzglêdu na du¿¹ zawartoæ izomerów trans kwasów t³uszczowych w wiêkszoci badanych t³uszczów piekarskich produkcji krajowej mo¿na przypuszczaæ, ¿e s¹ one
oparte g³ównie na olejach i t³uszczach modyfikowanych poprzez uwodornienie. T³uszcze
piekarskie, w których podstawowym surowcem jest olej palmowy charakteryzuj¹ siê mniejsz¹
zawartoci¹ izomerów trans.
T³uszcze piekarskie o konsystencji sta³ej zawieraj¹ bardzo ma³e iloci niezbêdnych nienasyconych kwasów t³uszczowych, co czyni je odpornymi na procesy oksydacyjne.
W zwi¹zku z coraz silniejsz¹ konkurencj¹ na polskim rynku, nowymi mo¿liwociami
technologicznymi oraz zaleceniami ¿ywieniowców, t³uszcze piekarskie mog¹ podlegaæ ci¹g³ym zmianom sk³adu i z tego wzglêdu niezwykle istotne jest ledzenie tych zmian, a uzyskane wyniki s¹ w tym bardzo pomocne.
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QUALITY OF SHORTENINGS AVAILABLE ON THE HOME MARKET
Summary
The aim of this work was to examine the quality of shortenings available on Polish market, produced home or imported. The quality of twelve 100% vegetable fats and lard was estimated. Both
chemical (fatty acids composition, especially trans isomers content, acid value, peroxide value, anisidine value, Totox, iodine value and oxidative stability  Rancimat test) and physical (melting point, solid fat content  at temperatures from 5 to 50°C) properties were measured. The fats were
subject to sensoric examination.
The parameters defining the freshness of examined fats and their shelf life for all examined samples were good and proved the good quality. Induction time (150°C) for examined fats varied from
1,79 to 4,29h.
Examined fats differed significantly in saturated fatty acids content (from 14,0 do 60,2%) and
trans isomers (from 0,1 to 56,6%). Fats produced from palm oil are also present and there are fats
with smaller trans fat acids content.
Examined shortenings contained very small content of essential fatty acids (from 0,5 to 10,4), and
they showed very different melting points (from 19,6 to 42,1°C) and solid phase contents.
In general the examined fats were of good sensoric value.
Summing up the received results, it should be underlined that large disparity in the content of
trans isomers in analysed samples was observed and definitely TFA content should be lowered.
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