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Celem pracy było obniżenie zawartości tłuszczu w wyrobach biszkoptowo–
tłuszczowych przez zastosowanie węglowodanowego zamiennika tłuszczu. W ba-
daniach zastosowano zamiennik Tex Design fi rmy Cargill. Zawartość tłuszczu 
obniżono o 10, 20, 30 i 50%. Stwierdzono, że zastosowanie zamiennika umożli-
wiło korzystne żywieniowo obniżenie zawartości tłuszczu w badanych wyrobach 
polepszając jednocześnie właściwości fi zyczne ciasta.
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czowe, żywność niskokaloryczna.
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Coraz szersza grupa konsumentów interesuje się swoją dietą, dostrzega jej wpływ 
na zdrowie. Liczne zalecenia prawidłowego żywienia wskazują jak się odżywiać, 
aby uniknąć chorób wynikających ze złej diety. Nadwaga i otyłość stanowią je-
den z poważniejszych problemów zdrowotnych w wielu krajach świata (1, 2, 3). 
Ryzyko ich wystąpienia można zmniejszyć między innymi przez zmianę sposobu 
odżywiania. Ułatwić to może coraz szerszy wachlarz produktów o obniżonej ka-
loryczności, w tym przede wszystkim o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru (4, 
5, 6, 7).

Jedną z możliwości zmniejszenia energetyczności produktów jest redukcja zawar-
tości tłuszczu lub całkowita jego eliminacja z wyrobów (4, 5). Jest to szczególnie 
istotne w przypadku wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, bowiem tłuszcze uży-
wane do ich produkcji zawierają stosunkowo dużo kwasów nasyconych i izomerów 
trans kwasów tłuszczowych (6, 7).

Ograniczenie zawartości tłuszczu może być realizowane poprzez wprowadzenie 
do produktów spożywczych tak zwanych zamienników tłuszczu. Stanowią one gru-
pę dodatków do żywności, które pod względem funkcjonalnym (tworzenia teks-
tury, konsystencji), jak również sensorycznym (wrażenia smakowe) przypominają 
tłuszcze, choć pod względem chemicznym w przeważającej liczbie przypadków do 
tłuszczów nie należą (8, 9, 10). Cel jaki jest im stawiany, to osiągnięcie pożądanych, 
unikalnych cech danego produktu spożywczego, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej, niezmienionej jakości wyrobu takiej, jak w analogicznych wyrobach 
z normalną zawartością tłuszczu (11, 12, 13, 14).
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Produkcja żywności o obniżonej zawartości tłuszczu jest trudna, ze względu na 
specyfi czne właściwości organoleptyczne i funkcjonalne jakie ma tłuszcz w trady-
cyjnym produkcie spożywczym. Ważne jest więc zbadanie w jakim stopniu możliwe 
jest ograniczanie zawartości tłuszczu w produktach cukierniczych i ciastkarskich 
bez pogorszenia jakości wyrobów końcowych (8, 10, 12).

MATERIAŁ I METODY

W badaniach wykorzystano handlowy preparat węglowodanowy (zamiennik 
tłuszczu fi rmy Cargill – Tex Design) w dawkach (%): 10; 20; 30 i 50 w stosunku do 
tłuszczu.

Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe przygotowano metodą „na zimno”, używając: 
mąkę pszenną poznańską typ 500, tłuszcz (margaryna Palma ZPT Warszawa, zaw. 
tłuszczu: 80%), cukier, jaja (w stosunku 1:1:1:0,6). Wypiek prowadzono w temp. 
180°C w ciągu 50 min. Ocenę wyrobów przeprowadzono 24 h po wypieku. Jakość 
mąki oceniono na podstawie PN – 91/A-74022. W tłuszczu oznaczono zawartość 
substancji tłuszczowej wg PN-A-86933, skład kwasów tłuszczowych wg PN-EN-
ISO 5508, liczbę kwasową (LK) wg PN-ISO 660:1998, liczbę nadtlenkową (LOO) 
wg PN-ISO 3960:1996.

W celu oceny wyrobów wykonano:
– pomiar objętości w urządzeniu Sa-Wy oraz pomiar masy upieczonych ciast, co 

pozwoliło na wyliczenie masy objętościowej,
– pomiar masy właściwej i objętościowej miękiszu,
– pomiar tekstury za pomocą aparatu Texture Analyser (Stable Micro Systems), 

wykorzystując test ściskania,
– ocenę sensoryczną wg ISO 4121:1987 oraz PN-A-74252, oceniając wygląd ze-

wnętrzny, smak, zapach, barwę i teksturę.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Ocena ciasta biszkoptowo-tłuszczowego obejmowała zbadanie charakterystycz-
nych cech i właściwości gotowego wyrobu. Przeanalizowano wpływ zamiennika 
tłuszczu Tex Design w dawkach 10, 20, 30 i 50% na cechy ciasta. Uśrednione wyni-
ki oznaczeń poszczególnych cech wyrobów zamieszczono w tabeli I.

Masa objętościowa ciasta kontrolnego wynosiła 499,0 g/dm3, co stanowiło wynik 
najwyższy (tab. I). Natomiast najmniejszą masą objętościową, a tym samym naj-
wyższą jakością – 387,5 g/dm3, odznaczało się ciasto z 50% dodatkiem zamiennika 
Tex Design. Ciasta z dodatkiem 10, 20 i 30% Tex Design były pod względem tego 
parametru także lepsze od wypieku kontrolnego. Po przeprowadzeniu analizy wa-
riancji z otrzymanych wyników wydzielono trzy grupy jednorodne. Między ciasta-
mi z poszczególnych grup występowały istotne statystycznie różnice masy objętoś-
ciowej (p < 0,05). Stwierdzono, że zastosowanie zamiennika Tex Design w każdej 
z analizowanych dawek powodowało istotną statystycznie poprawę jakości gotowe-
go wyrobu pod względem ocenianego parametru – masy objętościowej.
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Oceniając miękisz badanych ciast określono jego masę objętościową oraz twar-
dość. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli I. Niska masa objętościowa mię-
kiszu jest parametrem bardzo pożądanym w ciastach biszkoptowo-tłuszczowych. 
Najmniejszą masą objętościową miękiszu, a zarazem najwyższą jakością pod tym 
względem, odznaczało się ciasto z 50% dodatkiem zamiennika – 400,00 g/dm3. Naj-
większą wartość masy objętościowej miało ciasto z 20% dodatkiem Tex Design – 
516,05 g/dm3. Masa objętościowa ciasta kontrolnego miała wartość pośrednią w sto-
sunku do pozostałych ciast. Podobne zależności stwierdzono oznaczając twardość 
miękiszu. Miękisz ciasta z 50% dodatkiem zamiennika cechował się najmniejszą 
twardością, co jest cechą pożądaną w tego typu wyrobach. Na możliwość poprawy 
cech fi zycznych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych przy zastosowaniu zamien-
ników węglowodanowych wskazują też niektórzy autorzy (8, 12).

Ta b e l a  I. Cechy ciasta z zastosowaniem zamiennika tłuszczu Tex Design

Ta b l e  I. The characteristics of the cake with fat replacer Tex Design

Cechy

Zawartość 
zamiennika 
w stosunku 
do tłuszczu

(%)

Masa 
wyrobu

(g)

Objętość 
wyrobu
(cm3)

Masa
objętościowa 

wyrobu
(g/dm3)

Masa
objętościowa 

miękiszu
(g/dm3)

Twardość 
miękiszu

(N)

Próba
kontrolna  0 419,1  840 499,0 465,80 8,479

Tex Design

10 416,9  930 448,4 447,53 8,660

20 421,8  920 458,6 516,05 9,632

30 422,2  913 462,4 429,38 8,713

50 417,0 1077 387,5 400,00 6,876

Ocenę organoleptyczną ciast przeprowadzono metodą punktową. Uśrednione oce-
ny punktowe za poszczególne cechy ciasta biszkoptowo-tłuszczowego z dodatkiem 
zamiennika Tex Design przedstawiono w tabeli II.

W ocenie smaku i zapachu najlepiej oceniono wypiek kontrolny, czyli przygo-
towany wg tradycyjnej receptury, bez zamiennika. Został on najwyżej oceniony 
pod względem zapachu typowego (7,4) i słodkiego (6,3). Pozostałe ciasta uzyskały 
wartości tych parametrów poniżej 5. W cieście tradycyjnym bardzo nisko ocenio-
no wyczuwalność obcych smaków (0,2) i zapachów (0,0). W ocenie smaku, jako 
najbardziej typowy, został oceniony wypiek kontrolny (6,8). Smak słodki oceniono 
w przedziale od 5,1 dla ciasta o 20% dodatku zamiennika do 6,9 dla wypieku kon-
trolnego i ciasta z 50% dodatkiem Tex Design. W cieście kontrolnym najsłabiej 
wyczuwano mdły smak (0,4) i zapach (0,8), natomiast w cieście z 50% dodatkiem 
zamiennika mdły smak (2,4) i zapach (1,9) wyczuwano najintensywniej. Pod wzglę-
dem pozostałych wyróżników smaku i zapachu wszystkie ciasta oceniono podobnie. 
Zespół oceniający pod względem wyglądu najwyżej ocenił ciasto z 50% dodatkiem 
zamiennika, jednak analizując teksturę wyraźnie wyczuwano w nim piaskowatość 
i gumowatość.
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Ta b e l a  II. Wyróżniki oceny sensorycznej ciasta z dodatkiem Tex Design

Ta b l e  II. Sensory evaluation of cake with the Tex Design

Wyróżnik oceny Wypiek
kontrolny

Zawartość zamiennika Tex Design (%)

10 20 30 50

Zapach

Typowy 7,4 4,9 4,7 4,6 4,1

Obcy 0,0 0,2 0,7 0,2 0,6

Olejowy 3,7 3,1 3,0 3,0 2,8

Słodki 6,3 4,4 2,7 4,1 3,0

Mdły 0,8 1,0 1,2 1,0 1,9

Smak

Typowy 6,8 4,9 5,3 5,2 6,6

Obcy 0,2 0,3 0,3 0,2 1,0

Olejowy 3,0 3,2 2,1 3,1 3,0

Słodki 6,9 5,5 5,1 6,5 6,9

Mdły 0,4 1,1 2,3 1,0 2,4

Wygląd

Barwa 5,8 4,9 5,4 5,6 7,3

Puszystość ciasta 5,1 4,8 4,0 5,0 5,2

Jednolitość struktury miękiszu 7,2 6,6 5,2 6,5 7,9

Jednolitość barwy miękiszu 8,5 7,4 8,1 7,5 9,2

Tekstura

Porowatość 5,9 5,1 4,8 5,3 5,3

Wilgotność 5,6 5,5 5,7 4,8 4,4

Piaskowatość 3,7 4,0 2,7 6,8 7,0

Kruchość 4,9 3,5 4,1 3,3 3,2

Gumowatość 2,4 3,8 3,7 5,5 5,5

Jakość ogólna 7,9 5,2 4,3 5,8 7,2

Najwyższą ocenę jakości ogólnej (tab. II) otrzymał wypiek kontrolny (7,9) oraz 
ciasto z 50% dodatkiem zamiennika (7,2). Najniższą ocenę ogólną otrzymało ciasto 
z 20% dodatkiem Tex Design – 4,3. 

Ciasta z dodatkiem zamiennika Tex Design pod względem cech fi zycznych
miękiszu miały korzystniejsze wartości tych parametrów w porównaniu z wypie-
kiem kontrolnym. Najlepszymi cechami odznaczało się ciasto z 50% dodatkiem 
zamiennika.

WNIOSKI

1. Wykazano możliwość poprawy jakości żywieniowej ciast biszkoptowo-tłusz-
czowych poprzez zastosowanie zamiennika tłuszczu Tex Design. 

2. Zastosowanie zamiennika, w każdej z analizowanych dawek (10, 20, 30 i 50%), 
istotnie poprawiło właściwości fi zyczne badanych ciast: masę objętościową gotowe-
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go ciasta oraz miękiszu, a także twardość miękiszu. Najlepszymi wartościami tych 
parametrów odznaczało się ciasto z 50% dodatkiem Tex Design. 

3. W ocenie organoleptycznej najwyższe noty uzyskało ciasto tradycyjne. 

K.  R a t u s z,  M.  W r o n i a k

TRIALS OF THE REDUCTION OF THE FAT CONTENT IN SPONGE-CAKES

S u m m a r y

The aim of this work was trail of reduction of fat content in dough, without deterioration the quality of 
products. Reduction of fat was realized by using carbohydrate–based fat replacer Tex Design – Cargill. 
Amount of fat replacers used 10, 20, 30 and 50% of fat.

In sensory characteristic best notes for taste and fl avor achieved classic recapture cake. But for outlook 
best backed was cake with 50% of Tex Design. However most desired for sensory preference was classic 
cake. For physical characteristic unluckily classic recapture cake had the worst properties against cakes 
with a content of fat replacer.
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