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Nagy számú viszonylag azoknak az ételeknek a száma, amelyeket nem a víz 
vagy a levegő hőközlése segítségével, hanem forró zsiradék hőátadásával készí
tünk el, tesszük az ember számára étkezésre alkalmassá. Ilyen eljárással mind 
húsok, mind tésztafélék, mind pedig zöldség-főzelékfélék egyaránt elkészít
hetők. Ez utóbbiak csoportjába tartozik az egyik leggyakrabban fogyasztott 
élelmianyagunk a burgonya is. Mivel a burgonya tárolásának feldolgozóhelyi 
megoldása, sőt még a tisztítása is meglehetősen nehézkes a megfelelő berendezé
sek hiányában és az egyre fokozódó munkareőhiány miatt, elsősorban a különböző 
vendéglátási rendszereknél, de a munkába járó háziasszonyok háztartásában is 
az előkészített pommes frites (hasáb burgonya) felhasználása egyre nagyobb teret 
kap.

Szükséges tehát, hogy a hagyományos zsírban kisütési eljárást a ma még 
nem nagyon elterjedt gyorssütővel (Fritu) történő pommes frites készítési eljá
rással összehasonlítva, a helyes táplálkozás szempontjai szerint értékeljük.

Az ételkészítésnek e módjai — akár a hagyományos kis mennyiségű zsírban 
történő pommes frites kisütés, akár a nagy tömegű zsírt tartalmazó gyorssütési 
eljárás során — igen bonyolult, összetett anyagvándorlások és különböző halmaz- 
állapotú határfelületeken lezajló jelenségek mennek végbe.

A pommes frites sütés közben bekövetkező változások közül az alábbiakat 
emeljük ki ( 1).

a) a víz hirtelen gőzzé válásával együttjáró sejtfal feltárás,
b )  az anyag víztartalmának egyenetlenné válása (kéregképződés),
c) a sütőzsiradék behatolása a burgonyába,
d )  a sütő zsiradék hidrolitikus bomlása a burgonyából eltávozó forró gőz 

hatására,
e) a megnövekedett savszámú sütő zsiradék termikus tovább bomlása,
f )  a levegő oxidativ hatása,
g) a burgonyából a zsiradékba ju tó  anyagok, pl. a fehérjék anyagának, 

pörzsanyag képző tulajdonsága (zsiradék színének sötétedése, jellegzetes íz és 
szag keletkezése) stb.

Az említett jelenségek közül elsősorban a táplálkozási szempontból leg
fontosabb c ) —g)  pontokban foglaltakkal foglalkoztunk, különböző friss és gyors- 
fagyasztott burgonyafajták, illetve a két legfontosabb sütőzsiradék a sertészsír 
és a napraforgóolaj alkalmazása mellett. Kísérleteinkben változtattuk a zsira
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dék-pommes frites arányt, regisztráltuk a termék fogyasztásra alkalmassá válá
sáig eltelt sütési időt is. Külön vizsgálatokat végeztünk a gyorsfogyasztott bur
gonyák esetében a fagyasztás előtti elősütéshez használt repce olaj és az utósütés
nél használt sertészsír és napraforgóolaj kicserélődésének megállapítására. Sor 
került, a mások által is már részletesen vizsgált ,,fritu zsiradék” (2 ) legfontosabb 
minőségi paramétereinek, a savszámnak és a peroxidszámnak a mérésére is.

Eljárások és módszerek

Háztartási kisüzemi sütési eljárás: 180 °C-ra felhevített ötszörös mennyiségű 
zsiradékban (sertészsírban, illetve olajban) kellő színű, fogyasztásra alkalmas 
állapotig történő sütés, a sütési idő és a sütőzsír hőfokának időszakonként történt 
regisztárálása mellett.

Gyorssütő eljárás: 17 kg zsiradék befogadóképességű, nagyteljesítményű 
automatikus hőfokszabályozóval ellátott gyorssütőben (Frituban) mintegy 24- 
szeres mennyiségű zsiradékban kellő fogyasztási minőség eléréséig 180 °C-on 
végzett sütés.

A sütésre került gyorsfagyasztott burgonyatételek -1 2 °C fo kú  mélyhűtő
pultból kerültek azonnali felhasználásra.

A burgonya hasábok átlagos méretei a következők voltak:
— hosszúság 67 mm,
— keresztmetszeti méretek kb. 9 x 9  mm.

A zsír mennyiségi meghatározása Schmid-Bondzynski módszerrel, a savszám 
meghatározás az MSZ 3633., a peroxidszám meghatározás az MSZ 19823. szab
vány szerint történt. A zsiradékok zsírsav összetételének vizsgálatát pedig metil- 
észterré átalakítva (3) gázkromatográfiásán végeztük, adszorbensként Chromo- 
sorb W-re 15%-nyi mennyiségben fe lv itt DEGS-et (dietilénglykol-szukcinát) 
vivőgázként hidrogént használtunk és lángionizációs detektorral működő Aero
graph típusú gázkromatográfban végeztük. A kvantitatív értékelés integrátor 
alkalmazásával történt. Az egyes zsírsavak mennyiségét az összes zsírsav száza
lékában adtuk meg.

Eredmények
A pommes frites (hasáb burgonya) zsiradék felvételével kapcsolatban mind 

mennyiségi, mind pedig minőségi tekintetben a hazai feldolgozási módok alkal
mazására számos kérdés várt tisztázásra.

A vendéglátóiparban és a háztartásokban mind a friss nyers, mind pedig a 
gyorsfagyasztott hasáb burgonyát rendszeresen alkalmazzák húsételek körítésé
hez. A kétféle kisütési mód a burgonya zsír arányában és a sütési idő tartamában 
tér el.

Vizsgálataink szerint (1. ábra) a serpenyőben való kisütéskor mind a zsírban 
mind pedig az olajban gyorsfagyasztás előtt már egyszer elősütött burgonya 
eredeti zsírtartalma 5 — 6 -szorosára növekszik, míg frituban sütve, mindössze 
csak 1/3-ával nő meg. A végtermék energiatartalmát tekintve ez azt jelenti, 
hogy 200  g-nak véve egy adag köret súlyát a serpenyőben sült pommes frites 
egy adagja 600 — 700 kcalt tesz ki, amely csaknem eléri a könnyű munkát végző 
nők teljes ebéd kalória-szükségletét, szemben a frituban sülttel, amelynek energia- 
értéke ennek kb. a fele. A burgonya zsiradék felvétele szempontjából a sertészsír 
és a napraforgóolaj között szignifikáns különbség nincsen ugyan, de tendenciájá
ból ítélve a napraforgóolajból valamivel több zsiradékot vesz fel a gyorsfagyasz
to tt, elősütött burgonya.
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355 kcal

n y e r s  gyors fagyasztott
Desire К.rózsa Desire
3'20‘ 1 '45*

7. ábra 2. ábra
G yors fagyaszto tt burgonya zs iradékfe lvéte le  Zs írfe lvé te l fr itu b a n  (nap ra fo rgóo la j)

A gyorssütőben (fritu ) elkészített különböző fajtájú és előkészítést! burgo
nyák zsírfelvételét mutatja be a 2 . ábra.

A Kisvardai-rózsa és a Desiré burgonyafajtákkal végzett kísérletek ered
ményei azt mutatják, hogy a nyersen közvetlenül gyorssütött Desiré burgonya
fajta akár be van sugározva csírázás gátlás céljából 10 krad sugárdózissal (B), 
akár kezeletlen (K), teljesen azonos mennyiségű (5,7%) zsiradékot vesz fel gyors
sütőben. Ez ugyan valamivel több mint a két elősütött, gyorsfagyasztott fajtáé 
(Kisvárdai rózsa 3,6%, Desiré 4,9%). Az eltérések részben fajtakülönbségek, 
másrészt a sütési módok és idők különbségeinek jelentőségére is utalnak.

Mivel felmerült az elősütés során használt keményített repce zsiradék és az 
utólag alkalmazott sütőzsír kicserélődésének lehetősége, ennek mértékét az utó-

Zsírsav összetétel 7. táblázat

Zsiradék származása
A  zsírsav jele

14:0 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3 20:1
22:1
22:0 Egyéb

Friss, kem ényíte tt repce . i,6 12,1 4,8 4,0 36,3 9,7 1,6 7,2 22,6
Burgonya üzemi elősütött ny 12,1 6,7 6,0 37,6 12,1 2,0 4,0 19,5
K iindu lás i napraforgóolaj ny 6,4 3,0 2,6 21,8 57,7 2,1 1,7 4,7
S e r p e n y ő b e n

sütés után i o la j ............... ny 6,7 2,6 2,2 23,0 58,0 1,7 1,1 4,7
Bu rgonya-zsi rád ék

(o la jban) .......................... ny 5,8 2,3 3,5 22,6 57,7 1,1 1,1 6,0
K iindu lás i sertészsír . . . . 3,8 21,3 7,5 8,1 40,6 11,3 1,2 1,2 — 5,0
Sütés után i z s í r .................... 2,1 20,1 9,4 6,4 41,4 12,0 1,3 1,3 _ 6,0
Burgonya-zsiradék

(zsírban) .......................... 2,1 22,1 7,5 8,0 43,0 12,8 1,2 1,2 2,3
F r i t u b a n
Burgonya, üzemi e lősü tö tt ny 4,9 2,45 4,1 32,0 1 í ,5 2,45 8,2 34,4
Burgonya-zsi rád ék

(o la jban) .......................... ny 6,0 3,2 1,4 20,8 22,7 4,8 8,2 32,9
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4. ábra  
Sütés zsírban

E rukasav (+behénsav) aránya a kü lönböző Sütőzsír savszámának változása,
zsiradékokban.

sütésre használt zsiradékok, valamint a fogyasztásra kész burgonyából extrahált 
zsiradék zsírsavösszetételében bekövetkező változás gázkromatográfiás meghatá
rozással kíséreltük meg jellemezni. Az 1. táblázat adatai szerint a kisütő zsírnak 
döntő szerepe van a pomrnes frites zsírsav összetételének alakulásában, ha a sütés 
serpenyőben történik. Kisebb, de még mindig jelentős a hatás frituban való sütés
kor.

A jelenség, amit a napraforgó olajos utósütés esetében a linolsav tartalom 
változással (3. ábra), sertészsír esetében pedig a legjellemzőbb palmitinsavval 
(4. ábra) jellemeztünk, inkább hígításra, mint kicserélődésre utal. Emellett szól 
mind a napraforgó olajban, mind a sertészsírban utósütött burgonyából extra
hált zsiradék erukasavtartalmában bekövetkezett, egészségügyi szempontból 
kedvezőnek ta rto tt lényeges csökkenés is. (5. ábra). Sem a napraforgó olaj, sem 
pedig a sertészsír zsírsavösszetételében nem mutatkozik lényegbe vágó különb
ség, több adag kisütése után sem, a kiindulási zsiradékhoz képest.



! savszam 
1РЧ

7. ábra
G yo rs fa g ya sz to tt burgonyában levő zsiradék

zsírban n olajban 
9. ábra

A  gyors fagyaszto tt burgonyában lévő 
zsiradék peroxidszám ának alakulása

zs ir/se rp ./

óra

í  2 3 4 5 6 7 8

8. ábra
A  peroxidszám  változása (hőfok kb . 160 C°).

A termikus bomlás jelei mellett 
ugyanezt a hígulási jelenséget lehet ta 
pasztalni a sütőzsiradékok savszámá
nak és peroxidszámának alakulásából 
is. A 6 . ábra a serpenyőben való sütés 
jelentős hátrányát mutatja a savszám 
alakulás szempontjából. A 7. ábrából 
viszont a burgonyában levő zsiradék 
savszámának, a zsiradék felhígulásából 
eredő kedvező savszám változását lá t
hatjuk.

Lényegében hasonló állapítható meg 
a 8 . és a 9. ábrából is, azonban az 
utóbbi ábra (napraforgóolaj) arra is f i
gyelmeztet, hogy serpenyőben sütéskor 
fellépő 5 —6 -szoros zsírfelvétel m iatt az 
utósütésre használt zsiradék minőségére 
kell nagy figyelmet fordítani, cserélését 
megfelelő időben el kell végezni.

Megbeszélés:
Hazánkban az utóbbi időben fokozódott hasáb burgonya felhasználás, 

illetve a munkaerő problémák enyhítésére nagymértékben fellendült gyors- 
fagyasztott hasáb burgonya gyártás több technológiai, ételkészítési és táp lá l
kozási kérdést vetett fel.

A Növényolaj- és Mosószeripari Kutatóintézetben végzett gyorssütő 
zsír alapkísérletekkel (2 ) párhuzamosan végrehajtott ételkészítési technoló
giai vizsgálataink dietetikai szempontból jelentős különbséget mutattak k i a 
hagyományos módon serpenyőben és a gyorssütőben (frituban) készült pommes 
frites összetétele között. Bár az utóbbi eljárás még csak alig (20%) terjedt el a
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vendéglátásban, de terjedőben van és így lehetőség van arra, hogy a köretnek 
használt hasáb burgonya kisebb zsiradék tartalmánál fogva a korszerűbb táplá l
kozást fogja szolgálni. A több esszenciális zsírsavat tartalmazó napraforgó vagy 
egyéb növényi olajok használatánál ugyan lehetőséget nyújt a serpenyőben való 
sütés a zsiradék biológiai értékének növelésére, azonban ez az előny eltörpül a 
tú lzott energiabevitel és a fokozott zsírbomlás hátrányai mellett.

Mint vizsgálataink kimutatták, több adag elősütött, gyorsfagyasztott bur
gonya egymás utáni kisütése nem jár azzal a veszéllyel, hogy az üzemi elősütés- 
hez használt zsiradék az utósütés alkalmával a sütőzsiradékban feldúsuljon, 
viszont a már elvégzett, viszonylag kis számú vizsgálatsorozat is felhívja a 
figyelmet, hogy a kisütésre használt zsiradék termikus bomlását, oxidációs rom
lását gyakrabban kellene ellenőrizni. Ennek egyszerűen kivitelezhető módját ki 
kellene dolgozni.

Megállapítható, hogy valószínűleg a gyorsfagyasztott burgonya elősütése 
során kialakult kéregnek tulajdonítható az a kedvező hatás, hogy az a gyorssütő
ben végzett igen rövid ideig tartó utósütés alkalmával gátolja a zsír infiltrációját 
és a nyersen, nem gyorsfagyasztottan kisütött pommes fritesnél alacsonyabb 
zsírtartalmú készítményt ad.

Végül célszerűnek látszik kísérleteink alapján fajtaösszehasonlító vizsgála
tokat is végezni, hiszen a pommes frites mellett a chips (róseibni) tartósított 
csomagolt változatánál nemcsak az antioxidánsok felhasználása, hanem a kisebb 
zsírtartalom is, a zsírbomlás mértékének csökkentését szolgálhatja.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРОПОГЛОЩЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ЖИРА В ВЖАРЕЖОМ КАРТОФЕЛЕ „pommes frites”

К. Линднер -  М. Крамер -  П. Вайда

Авторы исследовали традиционное обжаривание „pommes frites”  
в небольшом количестве жира и быстрое обжаривание в большом количестве 
жира, применением разного свежего и быстрозамороженного картофея 
и два вида жира для жарки а именно, свинного жира и подсолнечного масла.

В случае обжаривания быстрозамороженного картофеля исследовали 
жирообмен при применении рапсового масла для предварительной жарки 
и в случае применения свчнного жира и подсолнечного масла для до
полнительной обжарки. С целью определения состава жирных кислот 
проводили измерение кислотности и перекисного числа Установили, что 
в случае обжарки картофеля в жаровне содержание жира, как в в жире так 
и в масле повышается в 5 - 6  раза,а при обжарке в фриту повышение содер
жания жира составляет всего только 1/3. Если обжарка осуществляется в 
жаровне то жир для жарки играет большую роль в образовании состава 
жирных кислот в „pommes frites” . Это образование незначительное в случае 
если жарение производится в фриту. Применение подсолнечного или другого 
растительного масла с высоким содержанием незаменимых жирных кислот, 
хотяы в случае жарки в жаровне предоставляет возможность для повыше
ния биологической ценности жира. Это преимущество однако незначительное 
по сравнению с использованной энергией и невыгодами повышающего разло
жения жира.
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UNTERSUCHUNG DER FETTAUFNAHME VON AUSGEBACKENEN 
KARTOFFELSTREIFCHEN (POMMES-FRITES) UND DER CHEMISCHEN 

EIGENSCHAFTEN DES BACKFETTES
K. Lindner, M. Krämer und P. Vajda

Die Ausbackung von Pommes-frites nach der traditionellen Methode in 
geringen Fettmengen und nach dem Schnellhackverfahren in grossen Fettmen
gen wurde m it verschiedenen frischen und schnellgefrorenen Kartoffelsorten 
bzw. unter Anwendung der beiden wichtigsten Backfetten: des Schweinefettes 
und des Sonnenblumenöls untersucht. Im Fall der schnellgefrorenen Kartoffeln 
wurden besondere Untersuchungen zur Feststellung des Austausches zwischen 
dem zur Vorbackung vor dem Gefrieren angewendeten Rapsöl und dem bei der 
Nachbackung verwendeten Schweinefett und Sonnenblumenöl durchgeführt. 
Dabei wurde unter anderen auch die Säurezahl und die Peroxidzahl gemessen und 
die Fettsäurezusammensetzung festgestellt. Es wurde bestätigt, dass sich der 
Fettgehalt bei der Ausbackung in Pfannen sowohl in Fett wie auch in Öl zu 
einer 5 — 6 -fachen Menge vergrössert, während bei Ausbackung im sogenannten 
„F r i tu “ die Erhöhung nur 33% beträgt. Das Ausbackfett spielt bei der Gestal
tung der Fettsäurezusammensetzung von Pommes-frites eine entscheidende 
Rolle, falls die Ausbackung in einer Pfanne durchgeführt wird. Diese Wirkung 
ist geringer bei der Ausbakkung in „F r itu “ . Obwohl bei der Verwendung von 
dem mehr essentielle Fettsäuren enthaltenden Sonnenblumenöl oder von ande
ren Pflanzenölen die Ausbakkung in einer Pfanne eine Erhöhung des biolo
gischen Wertes des Fettes ermöglicht, wird dieser Vorteil durch die übermässige 
Energieeinfuhr und durch den Nachteil der erhöhten Fettzersetzung vermindert.

INVESTIGATION OF THE FAT UPTAKE OF FRIED POTATOES AND OF 
THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE FAT

K. Lindner, M. Krämer and P. Vajda

The preparation of fried potatoes in the conventionai way in small amounts 
of fat and the quick frying method in great amounts of fat were investigated, 
using different varieties of fresh and quick-frozen potatoes and two fat varieties 
of the most important kind: pig fat and sunflower oil.

Separately, investigations were carried out w ith quick-frozen potatoes in 
order to examine the exchange of rapeseed oil applied in the prefrying before 
quick-freezing and pig fat and sunflower oil applied in the post-frying procedure. 
Acid number and peroxide numbers were measured and the composition of fa tty  
acids was established.

I t  was found that on frying in pans the fat content of the product increased 
to the 5 - 6 -fold value both with the use of pig fat and of rapeseed oil whereas 
the increase of fat content in case of frying in the so-called ,,fr itu ” is only 33%. 
The fat used for frying has a decisive role in the formation of the fa tty  acid 
composition of fried potatoes provided the frying is carried out in a pan. This 
effect is weaker on frying in fritu . Though on using sunflower oil or other vege
table oils containing greater amounts of essential fa tty  acids, frying in pans 
makes possible an increase of the biological value of the fat, this advantage is 
relatively small when compared w ith the excessive introduction of energy and 
w ith the drawbacks of an increased decomposition rate of fats.
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