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Smażenie produktów przekąskowych w różnych typach olejów może wpływać 
na ilość powstającego akrylamidu. Chrupki smażone w oleju kukurydzianym
tłoczonym na zimno charakteryzowały się o ponad 20% większą zawartością 
akryloamidu w porównaniu z frytkami smażonymi w oleju rafi nowanym. Rów-
nież barwa tych produktów była ciemniejsza.
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Do popularnych smażonych produktów przekąskowych zaliczane są między inny-
mi: czipsy, frytki oraz różnego rodzaju chrupki (snacks) – otrzymywane z ekstrudo-
wanych półproduktów typu pellety (ang. pellets) (1). Frytki spożywane są w dużych 
ilościach, w barach typu „fast-food” oraz chętnie przygotowywane są w domach. 
Chrupki typu pellety, cieszą się natomiast rosnącą popularnością wśród dzieci i mło-
dzieży, a możliwość wysmażenia półproduktu w domu, na patelni, czyni je jeszcze 
bardziej atrakcyjnymi. 

Gotowe frytki otrzymywane są najczęściej po usmażeniu w oleju półproduktu, 
który stanowią mrożone frytki po I° smażenia, natomiast chrupki otrzymywane są 
z pelletów. W oleju podgrzanym do temperatury około 175°C–180°C smażone są 
frytki (2), natomiast pellety w około 180–185°C (1). W wyniku przebiegu powyż-
szego procesu termicznego, powstaje akrylamid, zaklasyfi kowany jako związek
„o potencjalnie kancerogennym działaniu dla człowieka” (grupa 2A) (3). Substan-
cja ta powstaje w wysokoskrobiowych produktach poddanych obróbce termicznej,
tj. smażenie, pieczenie lub prażenie podgrzewanych powyżej 120°C (4). 

Ważne jest dlatego stosowanie odpowiedniej temperatury i czasu smażenia oraz 
rodzaju użytego oleju, które to mają wpływ na zawartość tłuszczu w gotowym pro-
dukcie i jego ocenę sensoryczną (5), mogą mieć również wpływ na kształtowanie 
zawartości akrylamidu (6). Wymagania konsumentów dotyczące barwy produktów 
przekąskowych smażonych z ziemniaka są wysokie i ściśle określone. Ostatnio, na-
tomiast wzrosło również zainteresowanie akrylamidem, aspektem zagrożenia tym 
związkiem dla zdrowia człowieka oraz możliwością określenia jego ilości w smażo-
nych produktach przekąskowych. 

* Praca wykonana w ramach grantu MNiSW – N N312 1718 33.
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Do smażenia w warunkach domowych używane są najczęściej ogólnie dostępne 
oleje rafi nowane takie jak: rzepakowy, słonecznikowy czy sojowy. W niektórych ba-
daniach wykazano również przydatność olejów tłoczonych na zimno (między inny-
mi oleju rzepakowego) w procesach termicznych (7). Biorąc pod uwagę coraz więk-
szą dostępność i różnorodność olejów tłoczonych na zimno na rynku krajowym, 
możliwe jest, że pomimo odmiennych zaleceń producentów (specyfi kacji olejów 
jako sałatkowych i do przygotowywania posiłków bez stosowania obróbki termicz-
nej) oleje takie będą wykorzystywane przy szybkim przygotowywaniu produktów 
wymagających między innymi smażenia. 

Celem pracy było określenie wpływu oleju kukurydzianego rafi nowanego i tło-
czonego na zimno na zawartość akrylamidu oraz barwę smażonych w warunkach 
domowych z gotowych półproduktów frytek ziemniaczanych oraz chrupek.

MATERIAŁ I METODY

Materiałem użytym do badań były frytki po pierwszym stopniu smażenia (pół-
produkt) pochodzące z zakładu produkującego frytki z okolic Wrocławia, dostępne 
w supermarkecie oraz półprodukt typu pellet-snack, tzw. „Przysmak Świętokrzyski”, 
zakupiony w lokalnym hipermarkecie. Każdy z półproduktów znajdował się w opa-
kowaniu jednostkowym, oryginalnym z kolorowym nadrukiem. Do analiz pobrano 
średnią próbę laboratoryjną, sporządzoną z sześciu zakupionych opakowań. Pół-
produkty ziemniaczane do czasu rozpoczęcia analiz przechowywano w zamrażarce 
w temperaturze poniżej –20°C. Próby zostały przygotowane do spożycia według 
zaleceń producenta, sporządzone w laboratorium, jak w „warunkach domowych”. 
Wszystkie analizowane próby smażono na patelni w oleju kukurydzianym rafi nowa-
nym oraz tłoczonym na zimno. Frytki proste długie smażono w temperaturze około 
175°C przez około 2,5 minuty, do uzyskania jasnozłocistej barwy. Pellety natomiast 
smażono w temperaturze około 180°C przez około 5–10 sekund, od momentu wy-
płynięcia chrupek na powierzchnię i uzyskania barwy słomkowej. 

We frytkach oraz w chrupkach po wysmażeniu, oznaczono suchą substancję – me-
todą suszarkową (temp.105°C). Oznaczono również zawartość akrylamidu metodą 
chromatografi czną, przy użyciu aparatu HPLC/MS/MS, opracowaną przez Rosĕn 
i Hellenäs (8), a zmodyfi kowaną w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (9). W gotowym produkcie oznaczono 
barwę spektrofotometrycznie, przy użyciu aparatu pomiarowego typu Minolta CR-
200. Analizy wykonano w trzech powtórzeniach laboratoryjnych, a całość doświad-
czenia przeprowadzono w trzech powtórzeniach technologicznych.

Otrzymane wyniki badań poddano obliczeniom statystycznym przy użyciu progra-
mu Statistica v.8.1. Przeprowadzono jednokierunkową analizę wariancji i wyznaczo-
no grupy homogeniczne za pomocą testu Duncana (na poziomie istotności p≤0,05 ).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Na rycinie 1 przedstawiono wyniki oznaczenia zawartości akrylamidu w produk-
tach przekąskowych smażonych w oleju kukurydzianym rafi nowanym i tłoczonym 



Nr 3500 A. Tajner-Czopek i inni

na zimno. Stwierdzono, że frytki smażone zarówno w oleju kukurydzianym rafi no-
wanym, jak i tłoczonym na zimno charakteryzowały się zbliżoną, stosunkowo niską 
zawartością akrylamidu, kształtująca się w zakresie od 300 do 312 μg·kg–1. Zawartość 
akrylamidu w chrupkach była natomiast średnio, prawie 6 razy wyższa w porówna-
niu z frytkami. Becalski i współpr. (10) podają, że zawartość akrylamidu we frytkach 
może się kształtować w zakresie od 200 do 1900 μg·kg–1, natomiast w produktach 
przekąskowych może się ona kształtować na poziomie 1168 μg·kg–1 i powyżej (11). 
Stwierdzono również statystycznie istotną różnicę w zawartości akrylamidu w pró-
bach chrupek smażonych w oleju rafi nowanym i tłoczonym na zimno. W próbach 
smażonych w oleju rafi nowanym zawartość akryloamidu była o 22% niższa, w po-

Ryc. 1. Zawartość akrylamidu w produktach przekąskowych smażonych z ziemniaka w zależności od ty-
pu użytego oleju.
Fig. 1. Acrylamide contents in potato snacks as dependend on type of oil.
odchylenie standardowe, standard deviation (n=9).

Ryc. 2. Barwa (wartość „L”) produktów przekąskowych smażonych z ziemniaka w zależności od typu 
użytego oleju.
Fig. 2. Potato snacks colour (value “L”) as dependend on type of oil. 
odchylenie standardowe, standard deviation (n=9). 
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równaniu z próbami smażonymi w oleju tłoczonym na zimno. Mesdagh i współpr. 
(6) stwierdzili, że istnieje zależność pomiędzy rodzajem użytego do smażenia oleju 
a zawartością akrylamidu we frytkach. Natomiast Matthäus i współpr. (12) nie wyka-
zali statystycznie istotnej różnicy w zawartości akrylamidu we frytkach smażonych 
w rafi nowanym oleju słonecznikowym i tłoczonym na zimno. 

Wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach (ryc. 2) wskazują, że barwa 
frytek smażonych w oleju rafi nowanym i tłoczonym na zimno była odpowiednia, 
jasno-żółta (wartości wyróżnika „L” wynosiły odpowiednio 66,17 i 60,62). Próby 
chrupek charakteryzowały się gorszą barwą, zwłaszcza te, które smażono w ole-
ju tłoczonym na zimno (barwa zbyt ciemna). Na podstawie badań stwierdzono, 
że wraz ze wzrostem zawartości akrylamidu w badanych próbach, pogarszała się 
barwa gotowego produktu (ryc. 1 i 2). Amrein i współpr. (13) podają, że wraz ze 
zwiększającą się ilością akrylamidu w badanej próbie, jej barwa jest coraz ciem-
niejsza. Clayes i współpr., (14) uważają, że akrylamid tworzy się przede wszyst-
kim w końcowym etapie procesu termicznego, np. smażenia, gdy na powierzchni 
produktu intensywnie przebiegają reakcje brązowienia (r-r Maillarda) i wtedy też 
kształtuje się jego barwa.

Morales i współpr. (15) podaje, że smażenie produktów ziemniaczanych w wa-
runkach domowych, przy użyciu frytkownic, nie daje możliwości precyzyjnej kon-
troli czasu i temperatury smażenia, co może mieć niekorzystny wpływ na zawartość 
akrylamidu oraz pogorszenie jakości gotowego produktu. Przy smażeniu w warun-
kach domowych, łatwiej jest obniżyć zawartość akrylamidu w gotowym produkcie, 
poprzez dobór odpowiedniej odmiany ziemniaka (o niskiej zawartości cukrów redu-
kujących), niż poprzez kontrolę przebiegu procesu smażenia.

WNIOSKI

1. Frytki smażone w oleju kukurydzianym rafi nowanym i tłoczonym na zimno 
charakteryzowały się zbliżoną, stosunkowo niską zawartością akrylamidu. 

2. Zawartość akrylamidu w chrupkach była średnio, prawie 6 razy wyższa, w po-
równaniu z frytkami.

3. Chrupki smażone w oleju rafi nowanym charakteryzowały się o 22% niższą, 
zawartością akrylamidu, w porównaniu z próbami smażonymi w oleju tłoczonym 
na zimno.

4. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości akrylamidu w smażonych pró-
bach, pogarszała się barwa gotowego produktu.

A.  T a j n e r-C z o p e k,  A.  K i t a,  G.  L i s i ń s k a

EFFECT OF OIL TYPE ON ACRYLAMIDE CONTENT AND COLOUR OF FRIED SNACKS 

S u m m a r y

Fried snack products are often prepared with semi-products at home. As frying media, besides popular 
refi ned oils, could be used cold pressed oils. The aim of this work was the assessment of the effect of 
refi ned and cold pressed corn oils used as frying media on acrylamide content and colour of French fries 
and snacks prepared using semi-products at home conditions.
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The material used for investigation were frozen French fries after fi rst step of frying and pellets for 
snacks preparation by frying at home. Ready-to-eat products were prepared by frying semi-products in 
two types of corn oils (refi ned and cold pressed). In fi nal products were determined dry matter content by 
drying methods, acrylamide content according to the method with the use of HPLC/MS/MS apparatus and 
the colour by spectrofotometric methods using Minolta CR-200 apparatus.

It has been stated that French fries fried in both types of corn oils exhibited similar and rather low acry-
lamide content. The acrylamide content in snacks was about six times higher than in French fries. The type 
of oil infl uenced acrylamide content in potato snacks. Snacks fried in refi ned corn oil characterized about 
22% lower acrylamide content than in cold pressed oil. The colour of fried products was correlated with 
acrylamide content. With increase of acrylamide content darkening of products colour was observed.
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