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Przeprowadzono badania wpływu czasu ogrzewania oleju sojowego, kukury-
dzianego i ryżowego oraz obecności w nich beta-karotenu na proces peroksyda-
cji lipidów. Ocenę zachodzących zmian dokonano po oznaczeniu: właściwości 
organoleptycznych, liczby kwasowej (LK), liczby nadtlenkowej (LN), stężenia 
dialdehydu malonowego (MDA), liczby anizydynowej (AV). 
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Olej sojowy, kukurydziany i ryżowy są olejami spożywczymi, które mogą być 
stosowane jako dodatki do potraw, bądź do przetwarzania żywności, między inny-
mi w podwyższonej temperaturze oraz do smażenia produktów żywnościowych. 
Olej ryżowy i kukurydziany tłoczony na zimno są w naszym kraju sprzedawane 
od niedawna. Olej ryżowy ze względu na wysoką temp. dymienia (230°C) praw-
dopodobnie może być wykorzystywany do obróbki termicznej potraw. Natomiast 
nie ma zaleceń, czy olej kukurydziany powinien być stosowany tylko na zimno, 
czy może być również wykorzystywany do termicznej obróbki żywności. Wystę-
pujące w olejach jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, o dużej wartości 
żywieniowej (1, 2, 3, 4, 5), są podatne na utlenianie, co powoduje zmniejszenie 
wartości żywieniowej olejów jadalnych, a powstające produkty mogą być szkodli-
we lub toksyczne dla organizmu ludzkiego. Procesy utleniania olejów nasilają się 
zwłaszcza w podwyższonej temperaturze (6, 7, 8), obecnej na przykład podczas 
obróbki kulinarnej. Beta-karoten zaliczany jest do tzw. antyoksydantów rozpusz-
czalnych w tłuszczach, dlatego też interesującym jest, czy i w jakim stopniu może 
on stanowić ochronę antyoksydacyjną dla wspomnianych olejów po ich ogrza-
niu i w czasie trwania ogrzewania. Celem pracy była ocena peroksydacji lipidów 
w olejach: sojowym, kukurydzianym i ryżowym, spowodowana ich ogrzewaniem 
przez ściśle określony czas, a także ocena wpływu beta-karotenu na zmiany pro-
cesu peroksydacji w ogrzewanych olejach. 
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MATERIAŁ I METODY

Materiałem badanym były dostępne w handlu: rafi nowany olej sojowy „Zucchi” 
(producent – Oleifi cio Zucchi S.P.A., Włochy; importer – Italmex Warszawa Sp. 
z o.o.), olej z ziaren kukurydzy tłoczony na zimno (producent – Oleofarm Sp. z o.o., 
Pietrzykowice), olej ryżowy „Rizi” (producent Agro Nuvo Ltd., Bangkok, Tajlan-
dia; importer – Italmex Warszawa) oraz beta-karoten (producent – Walmark, Cze-
chy). Termin ważności olejów po ich zakupieniu i po pierwszym otworzeniu butelek 
był dłuższy niż 12 miesięcy. Do badań odważono po 50,0 ± 0,01 g oleju i 6,0 ± 0,1 
mg beta-karotenu. Oznaczenia wykonano w próbkach olejów: nie ogrzanych, ogrza-
nych do temp. 178 ± 2°C, ogrzewanych w temp. 178 ± 2°C przez 15, 30 i 60 min., 
a także w analogicznych warunkach w olejach z beta karotenem. Właściwości orga-
noleptyczne (konsystencja, klarowność, zapach, smak) oznaczono zgodnie z opisem 
zamieszczonym w Farmakopei Polskiej V (9). Liczbę kwasową (LK) oznaczono wg 
PN-EN ISO 660:2005 (10), liczbę nadtlenkową (LN) wykonano zgodnie z Polską 
Normą PN-ISO 3960:1996 (11), stężenia dialdehydu malonowego (MDA) wykona-
no w oparciu o metodę opisaną przez H. Esterbauer, R.J. Schaur i H. Zolliner (12), 
a liczbę anizydynową (AV) oznaczono zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 6885 
(13). Z uzyskanych oznaczeń obliczono wartości średnie z odchyleniem standar-
dowym (±SD). Dane liczbowe poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 
programu Statistica wersja 5. Istotność różnic między średnimi wyznaczono testem 
analizy wariancji jednoczynnikowej ANOVA, przyjmując poziom istotności 0,05. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Świeży olej sojowy „Zucchi” posiadał oleistą konsystencję, był klarowny, o żółtej 
barwie, neutralnym smaku i zapachu; po ogrzaniu praktycznie nie zmienił się. Bada-
ny olej kukurydziany po otworzeniu butelki również miał oleistą konsystencję, był 
klarowny o jasno pomarańczowym zabarwieniu, neutralnym smaku i zapachu, lecz 
po ogrzaniu do temp. 178 ± 2°C zmieniło się jego zabarwienie na ciemniejsze (po-
marańczowe). Pozostałe właściwości organoleptyczne nie zmieniły się. Olej ryżowy 
„Rizi” po otworzeniu butelki miał konsystencję oleistą, był klarowny, o barwie żół-
tej, neutralnym zapachu i smaku; po ogrzaniu do temp. 178 ± 2°C zmieniło się jego 
zabarwienie na nieco ciemniejsze. Barwa wszystkich olejów wzbogaconych beta-
karotenem przybrała ciemniejszy odcień, a pozostałe właściwości nie zmieniły się. 
Z oznaczonych wartości liczby kwasowej, liczby nadtlenkowej, stężenia dialdehydu 
malonowego i liczby anizydynowej obliczono wartości średnie wraz z odchyleniem 
standardowym, które przedstawiono w tab. I, II, III i IV.

W trakcie obróbki termicznej olejów oraz po ich wzbogaceniu beta-karotenem 
zaobserwowano niewielkie zmiany wartości liczby kwasowej (LK), niezależnie od 
tego, czy zawierały beta-karoten, czy też nie. Najwyższą liczbą kwasową cechował 
się tłoczony na zimno olej kukurydziany. Natomiast LK oleju ryżowego i sojowego 
były między sobą zróżnicowane w niewielkim stopniu. Oceniając zmiany liczby 
nadtlenkowej (LN) stwierdzono znaczne jej zmniejszenie po 15 min. ogrzewania ole-
ju sojowego i kukurydzianego, po czym ilość nadtlenków w tych olejach zwiększyła
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Ta b e l a  I. Wartości liczby kwasowej (LK) w wybranych olejach jadalnych

Ta b l e  I. Acid number (LK) in selected edible oils 

Rodzaj obróbki termicznej 
Olej sojowy 

(mg KOH/g oleju)
xśr ± SD (n = 9) 

Olej kukurydziany 
(mg KOH/g oleju) 
xśr ± SD (n = 9) 

Olej ryżowy 
(mg KOH/g oleju) 
xśr ± SD (n = 9) 

Olej nie ogrzewany 0,212 ± 0,002 1,564 ± 0,012 0,167 ± 0,002 

Olej ogrzany do temp. 178±2°C 0,223±0,006 1,610 ± 0,006 0,144 ± 0,003 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min.  0,251 ± 0,001  1,621 ± 0,006  0,145 ± 0,002 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min.  0,261 ± 0,003  1,625 ± 0,003  0,111 ± 0,001 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min.  0,258 ± 0,006  1,643 ± 0,006  0,111 ± 0,001 

Olej z beta-karotenem nie ogrzewany  0,238 ± 0,006  1,763 ± 0,012  0,180 ± 0,006 

Olej z beta-karotenem ogrzany 
do temp. 178 ± 2°C  0,261 ± 0,003  1,778 ± 0,006  0,164 ± 0,004 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min.  0,266 ± 0,003  1,572 ± 0,003  0,176 ± 0,003 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min.  0,273 ± 0,003  1,573 ± 0,003  0,155 ± 0,003 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min.  0,289 ± 0,003  1,572 ± 0,002  0,182 ± 0,003 

Ta b e l a  II. Wartości liczby nadtlenkowej (LN) w wybranych olejach jadalnych

Ta b l e  II. Peroxide number (LN) in selected edible oils

Rodzaj obróbki termicznej 

Olej sojowy 
(milirównoważnik 
akt. tlenu/kg oleju) 

xśr ± SD (n = 9) 

Olej kukurydziany 
(milirównoważnik
akt. tlenu/kg oleju) 

xśr ± SD (n = 9) 

Olej ryżowy 
(milirównoważnik
akt. tlenu/kg oleju) 

xśr ± SD (n = 9) 

Olej nie ogrzewany 2,520 ± 0,017 2,767 ± 0,029 1,967 ± 0,058 

Olej ogrzany do temp. 178 ± 2°C 2,700 ± 0,100 3,400 ± 0,173 2,150 ± 0,017 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min. 1,333 ± 0,058 1,633 ± 0,058 2,140 ± 0,017 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min. 0,697 ± 0,035 2,317 ± 0,126 1,960 ± 0,036 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min. 3,850 ± 0,017 2,917 ± 0,076 1,673 ± 0,023 

Olej z beta-karotenem nie ogrzewany 4,020 ± 0,035 2,290 ± 0,036 3,333 ± 0,058 

Olej z beta-karotenem ogrzany 
do temp. 178 ± 2°C 4,220 ± 0,035 1,483 ± 0,040 3,773 ± 0,023 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min. 0,573 ± 0,023 0,307 ± 0,040 0,777 ± 0,040 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min. 0,887 ± 0,196 0,477 ± 0,040 3,577 ± 0,040

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min. 5,287 ± 0,023 1,040 ± 0,035 7,420 ± 0,035 
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Ta b e l a  III. Stężenia dialdehydu malonowego (MDA) w wybranych olejach  jadalnych

Ta b l e  III. Malondialdehyde concentration (MDA) in selected edible oils 

Rodzaj obróbki termicznej 
Olej sojowy 
(μmol/dm3) 

xśr ± SD (n = 9) 

Olej kukurydziany 
(μmol/dm3) 

xśr ± SD (n = 9) 

Olej ryżowy
(μmol/dm3) 

xśr ± SD (n = 9)

Olej nie ogrzewany 0,855±0,048 2,303±0,050 1,176±0,037 

Olej ogrzany do temp. 178 ± 2°C 1,942±0,085 4,006±0,082 2,036±0,119 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min. 2,946±0,105 4,891±0,064 2,767±0,041 

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min. 3,570±0,129 5,739±0,091 3,246±0,055

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min. 5,231±0,058 7,300±0,092 5,094±0,182 

Olej z beta-karotenem nie ogrzewany 1,227±0,073 2,497±0,143 1,112±0,121 

Olej z beta-karotenem 
ogrzany do temp. 178 ± 2°C 2,282±0,150 2,985±0,114 1,800±0,055 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min. 2,755±0,122 3,239±0,088 2,573±0,121 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min. 3,076±0,144 3,864±0,033 2,988±0,086 

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min. 5,715±0,220 4,097±0,074 4,730±0,064 

Ta b e l a  IV. Wartości liczby anizydynowej (AV) w wybranych olejach jadalnych

Ta b l e  IV. Anisidine value (AV) in selected edible oils 

Rodzaj obróbki termicznej Olej sojowy 
xśr ± SD (n = 9) 

Olej kukurydziany 
xśr ± SD (n = 9) 

Olej ryżowy 
xśr ± SD (n = 9) 

Olej nie ogrzewany 3,592±0,040 3,235±0,266 4,953±0,050

Olej ogrzany do temp. 178 ± 2°C 9,653±0,050 7,586±0,060 8,227±0,025

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min. 13,553±0,050 10,877±0,067 15,566±0,041

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min. 24,015±0,090 15,017±0,110 20,259±0,40

Olej ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min. 48,015±0,077 24,559±0,040 32,747±0,050

Olej z beta-karotenem 
nie ogrzewany 3,927±0,046 0,629±0,026 5,859±0,060

Olej z beta-karotenem 
ogrzany do temp. 178 ± 2°C 5,582±0,035 4,297±0,138 7,173±0,025

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 15 min. 10,702±0,045 9,940±0,040 14,703±0,046

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 30 min. 13,473±0,041 13,085±0,341 20,476±0,038

Olej z beta-karotenem ogrzewany 
w temp. 178 ± 2°C przez 60 min. 30,469±0,060 16,300±0,322 31,029±0,071
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się. Badając stężenie dialdehydu malonowego (MDA) we wszystkich olejach, zaob-
serwowano jego zwiększanie w miarę wydłużania czasu ogrzewania, niezależnie od 
obecności beta-karotenu. Zmiany wartości LN i stężenia MDA były zróżnicowane 
we wszystkich badanych olejach. Zwiększanie się stężenia MDA i liczby anizydy-
nowej w badanych olejach, niezależnie od obecności w nich beta-karotenu, w miarę 
wydłużania czasu ogrzewania, wskazuje na nasilanie się peroksydacji tych olejów. 
Zmieniające się stężenie nadtlenków w niektórych przedziałach czasu ogrzewania, 
wskazuje na dynamikę procesu peroksydacji olejów, podczas którego nadtlenki 
wchodzą w reakcje wtórne i powstają z nich pochodne ketonowe i aldehydowe, 
których reprezentantem jest MDA. Dłuższe ogrzewanie oleju ryżowego i sojowego 
(60 min.), wzbogaconych beta-karotenem przynosiło skutek odwrotny od pożąda-
nego, tj. podwyższyło znacząco wartość LN.

WNIOSKI

1. Obecność beta-karotenu w badanych olejach nie miała większego wpływu na 
hydrolityczny rozpad ich glicerydów podczas obróbki termicznej, czego dowodem 
były niewielkie zmiany wartości liczby kwasowej.

2. Ogrzewanie badanych olejów w różnym stopniu wpływało na procesy two-
rzenia nadtlenków, czego dowodem był spadek wartości liczby nadtlenkowej oleju 
sojowego i kukurydzianego w początkowym etapie ogrzewania, a następnie wzrost 
tej wartości w miarę wydłużania czasu ogrzewania.

3. Wydłużanie czasu ogrzewania nasilało peroksydację olejów, na co wskazuje 
wzrost stężenia dialdehydu malonowego i liczby anizydynowej.

4. Dodatek beta-karotenu do oleju, poddanego obróbce cieplnej, lepiej chronił 
przed zmianami olej sojowy i kukurydziany, a słabiej olej ryżowy, na co wskazują 
zmiany wartości liczby anizydynowej i stężenia dialdehydu malonowego. Olej ry-
żowy w mniejszym stopniu ulegał peroksydacji podczas ogrzewania niż pozostałe 
oleje. 

5. Beta-karoten był skutecznym antyoksydantem przeciwdziałającym tworzeniu 
się aldehydów, jako wtórnych produktów utleniania lipidów w badanych olejach.

M. S t e c, E. K u r z e j a, K. G a j k o w s k a, M. Wa r d a s

ASSESSMENT OF LIPID PEROXIDATION 
IN BETA-CAROTENE ENRICHED SOYBEAN, CORN AND RICE OILS 

S u m m a r y 

Both soybean, corn and rice oils are edible oils used for food processing or as additives to dishes. 
Mono- and polyunsaturated fatty acids, present in oils, induce their oxidation, which results in reducing 
their nutritional value. Moreover, oxidation products produced during oil processing may be toxic for 
a human organism. Lipid peroxidation increase in the higher temperature which is generated cooking and 
frying. The aim of our study was to evaluate lipid peroxidation in soybean, corn and rice oils, resulting 
from heating the oils for a defi nite period of time, as well as to estimate the infl uence of beta-carotene 
on lipid peroxidation in the heated oils. The aim was achieved by determining changes in organoleptic 
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 characteristics acid value (LK), peroxide value (LN), malondialdehyde concentration (MDA) and ani-
sidine value (AV) after heating the oils to 178±2ºC for 15, 30 and 60 minutes, respectively, and, fi nally 
changes in the same parameters in the heated beta-carotene-enriched oils. In the heated oils, changes in 
organoleptic characteristics were almost not observed, while acid number was slightly different. Prolon-
gation of the heating time increased lipid peroxidation in the oils, which suggests increase in both malon-
dialdehyde concentration and anisidine value. When heated, soybean and corn oils were better protected 
by beta-caroten than the than rice oil.
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