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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το τηγάνισμα είναι μία από τις αρχαιότερες και συνηθέστερες μεθόδους 

μαγειρέματος που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό, τόσο για οικιακή χρήση όσο και από 

βιομηχανίες τροφίμων ή τροφοδοτικές εταιρείες. Ο βασικότερος σκοπός του τηγανίσματος 

είναι να γίνονται τα τρόφιμα αποδεκτά προς βρώση. Με το τηγάνισμα, βελτιώνονται τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, εφόσον σχηματίζονται ενώσεις ευχάριστου 

αρώματος, ελκυστικού χρώματος και τραγανής υφής.

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη, θα διερευνηθούν και θα αναλυθούν οι τρόποι με 

τους οποίους θα διεξαχθεί το τηγάνισμα με όσο το δυνατόν μικρότερες αλλοιώσεις, με τη 

μικρότερη δυνατή υποβάθμιση των ελαίων. Αρχικά, θα αναφερθούν τα είδη των εδώδιμων 

ελαίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τηγάνισμα. Αναφέρεται ο ρόλος τους, τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 

καθενός από αυτά. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μέθοδοι τηγανίσματος (βαθύ -  ρηχό 

τηγάνισμα κ.α.) και συγκρίνονται μεταξύ τους, ούτως ώστε να αποδειχτεί ποια είναι η 

καλύτερη και ασφαλέστερη μέθοδος για το τηγάνισμα.

Εν συνεχεία, προσδιορίζονται οι φυσικές και χημικές μεταβολές που συμβαίνουν στο 

έλαιο κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Στις βασικές φυσικές μεταβολές 

περιλαμβάνονται η αφυδάτωση της επιφάνειας του τροφίμου, η ανταλλαγή των λιπιδίων 

καθώς και η απόσταξη με υδρατμούς ενώσεων που προσδίδουν γεύση και άρωμα. Αυτές οι 

φυσικές μεταβολές που υφίστανται τα έλαια κατά το τηγάνισμά τους, αφορούν το ιξώδες, 

το χρώμα, τη γεύση, το άρωμα, τον αφρισμό, τα σημεία καπνού, ανάφλεξης και καύσης, τη 

διηλεκτρική σταθερά, την τάση ατμών και την απορρόφηση στο υ ν .  Αυτές οι φυσικές 

παράμετροι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων 

καθώς και τον προσδιορισμό του βαθμού υποβάθμισής τους.

Επιπρόσθετα, αναλύονται οι χημικές μεταβολές στις οποίες περιλαμβάνονται η 

υδρόλυση, η θερμική οξείδωση και ο πολυμερισμός. Κατά τη διάρκεια αυτών των χημικών 

μεταβολών τα έλαια αλλοιώνονται και υποβαθμίζονται. Η υποβάθμιση των ελαίων μπορεί 

να ελεγχθεί με την κατάλληλη διαχείριση διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν τις 

αντιδράσεις της υδρόλυσης, της θερμικής οξείδωσης και του πολυμερισμού.
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Επιπλέον, αναφέρονται τα πτητικά και μη πτητικά προϊόντα αποσύνθεσης που 

σχηματίζονται στα έλαια κατά το τηγάνισμα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν δυσμενή 

αποτελέσματα στην ασφάλεια και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων. 

Επίσης, αναλύονται οι επικίνδυνες ουσίες που παράγονται στα έλαια κατά τη διάρκεια του 

τηγανίσματος όπως είναι το ακρυλαμίδιο, το οποίο είναι πιθανό καρκινογόνο, αλλά και οι 

παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την παραγωγή αυτών. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι 

για τον έλεγχο της ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων (παραδοσιακές -  ταχείες 

δοκιμασίες κ.α.).

Τέλος, γίνεται σύγκριση όλων των ελαίων τηγανίσματος, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι το ελαιόλαδο θεωρείται ως το καταλληλότερο έλαιο για τηγάνισμα 

τροφίμων, λόγω του ότι έχει πολλά οφέλη στην ανθρώπινη υγεία και πολλά πλεονεκτήματα 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έλαια όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες που αναπτύσσονται 

σε αυτό κατά το τηγάνισμα και μπορεί να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο.

Συμπερασματικά, η ορθολογική χρήση των ελαίων τηγανίσματος αλλά και η χρήση 

του ελαιολάδου στο τηγάνισμα, θεωρούνται οι καλύτερες λύσεις για την μικρότερη 

ανάπτυξη των φυσικών και χημικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια 

του τηγανίσματος, και κατά συνέπεια μικρότερο βαθμό υποβάθμισης αυτών.
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ABSTRACT

Frying is one of the oldest and most common methods of preparing food, which is 

used so much for domestic use what by industries of food or feeding companies. The more 

basic aim of frying is become the food acceptable to consumption. With frying are 

improved the organ receiving characteristics of food, in so much created unions of pleasant 

perfume, attractive color and crisp texture.

In the present final study, we will try to find ways in order to perfume the frying with 

as much as possible fewer adulterations and with the smaller possible revalorization oils. 

Initially, are reported the types of victual oils that can be used for frying. Will be reported, 

also, their role, their organ receiving characteristics as well as the advantages and 

disadvantages of each one of them. Afterwards, are analyzed methods of flying (deep 

frying -  shallow frying) and they are compared from each other, so that it is proved which 

is the better and sure method for frying.

Furthermore, are determined the physical and chemical changes that happen in the 

oil, during frying. In the most important physical changes are included the dehydration of 

surface of food, the exchange of unions as well as the distillation with steams of unions that 

led flavor and perfume. These physical changes, which undergoes into the oils, during 

frying, concern the viscosity, the color, the flavor, the perfume, the foaming, the smoke 

points, ignition and combustion, the dielectric regularly, the tension of steams and the 

absorption in the UV. These physical changes are used for the control of quality frying oils 

as well as for the determination of their revalorization.

Moreover, are analyzed the chemical changes which included hydrolysis, thermal 

oxidation and polymerization. During of these chemical changes, oils are degraded and 

downgraded. This revalorization of oils can be checked with the appropriate management 

of various factors that influences the reactions of hydrolysis, thermal oxidation and 

polymerization.

Besides, are reported the volatile and not volatile products of decomposition which 

take shape into the oils, during frying, which can cause unfavorable results to safety and 

organ receiving characteristics of food. Furthermore, are analyzed the dangerous 

substances, which produced into the oils during frying, as the acryl amid which is probably
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cancer-causing, but also the factors which are accountable for their production. Many 

methods exist for the control of quality frying oils (traditional methods, rapid methods).

Finally, becomes comparison all species of oil, leading to the conclusion that olive oil 

is considered as the more suitable oil for frying food, because it has a lot of benefits in the 

human health and a lot of advantages compared to the other oils with regard to the 

dangerous substances which are developed in this, during hying, and can be harmful for the 

person.

In conclusion, the rational use oils, but also the use of olive oil, during frying, are 

considered the better solutions for the smaller growth of physical and chemical changes 

which take place into the oils and according smaller revalorization of these.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα έλαια αποτελούν σημαντικά συστατικά της διατροφής του ανθρώπου. Το 

τηγάνισμα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους παρασκευής φαγητού και οι 

κυριότεροι παράγοντες που καθιστούν τα τηγανιτά τρόφιμα τόσο δημοφιλή, είναι ο μικρός 

χρόνος παρασκευής σε συνδυασμό με τα μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που 

αυτά έχουν. Ωστόσο, αυτές οι θετικές μεταβολές συνοδεύονται από κάποιες μη επιθυμητές 

μεταβολές των ελαίων. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος συντελούνται διάφορες 

φυσικές και χημικές μεταβολές στα έλαια, με αποτέλεσμα την θερμική υποβάθμιση του 

ελαίου. Συνέπεια αυτού είναι και η υποβάθμιση των τροφίμων, εφόσον απορροφούν το 

υποβαθμισμένο έλαιο.

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης, είναι η μελέτη των φυσικών και χημικών 

μεταβολών που υφίσταται τα έλαια κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Οι φυσικές 

μεταβολές που υφίσταται το έλαιο κατά το τηγάνισμά τους αφορούν οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά (χρώμα, γεύση, άρωμα) καθώς και το ιξώδες, την απορρόφηση στο υ ν , 

την τάση ατμών, τον αφρισμό, το δείκτη διάθλασης, το σημείο καπνού, ανάφλεξης και 

καύσης και τέλος τη διηλεκτρική σταθερά.

Οι χημικές μεταβολές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος των 

ελαίων είναι η υδρόλυση, η θερμική οξείδωση, ο πολυμερισμός και η ισομερείωση. Αυτές 

οι φυσικοχημικές μεταβολές των ελαίων που προκαλούν δυσμενή αποτελέσματα στην 

υγεία του ανθρώπου, λόγω υποβάθμισής τους. Οπότε, παρακάτω θα αναλυθούν οι 

συνέπειες αυτών των φυσικοχημικών μεταβολών, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να 

ληφθούν για να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη αλλοίωση και υποβάθμιση των 

τηγανισμένων ελαίων, τα οποία μεταφέρουν στα τρόφιμα τις τοξικές ουσίες που 

παράγονται στα έλαια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εδώδιμα έλαια

Λίπη και έλαια χαρακτηρίζονται όλοι οι εστέρες γλυκερόλης (μονό-, δί-, 

τριακυλογλυκερόλες), με διάφορα λιπαρά οξέα, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία 

περιέχουν και μικρές ποσότητες άλλων λιποειδών, όπως φωσφολιποειδή, στερόλες, 

ελεύθερα λιπαρά οξέα κ.α. τα οποία φέρονται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται για τη 

διατροφή του ανθρώπου. Τα έλαια σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 20 °(2, είναι 

υγρά, ενώ τα λίπη στερεά ή ημιστερεά.

Ανάλογα με την προέλευσή τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

• Φυτικά έλαια: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το ελαιόλαδο (ελαιόλαδο, 

πυρηνέλαιο) και τα σπορέλαια (αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο, 

βαμβακέλαιο, φυστικέλαιο, φοινικέλαιο κ.α.).

• Ζωικά έλαια: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ιχθυέλαια, τα κητέλαια και τα 

διάφορα παράγωγά τους. (Ανδρικόπουλος, 1999)

1.1. Είδη ελαίων που χρησιμοποιούνται στο τηγάνισμα

Μία μεγάλη ποικιλία ελαίων και λιπών χρησιμοποιούνται για τηγάνισμα, από 

μίγματα μη υδρογονωμένων εξευγενισμένων ελαίων έως πλήρως ή μερικώς 

υδρογονωμένων ελαίων. Κατά τη διαδικασία του τηγανίσματος, όπως αναφέρεται 

παρακάτω, σε οικιακή αλλά και βιομηχανική χρήση, χρησιμοποιούνται τα εξής έλαια: 

ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο, φυστικέλαιο, αραβοσιτέλαιο 

κ.α. Η επιλογή ,όμως, του κατάλληλου ελαίου για τηγάνισμα βασίζεται στη σύσταση των 

τριγλυκεριδίων τα οποία επηρεάζουν τη σταθερότητα του ελαίου στο τηγάνισμα. Τα 

κορεσμένα τριγλυκερίδια είναι διατροφικά λιγότερο επιθυμητά, και έχουν επιδείξει 

αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Οι κύριες παράμετροι που εξετάζονται για 

την επιλογή ενός ελαίου αφορούν στο χρόνο απόρριψης του ελαίου, στη συγκέντρωσή του 

που απορροφάται από τα τρόφιμα, στο χρόνο ζωής και στα οργανοληπτικά του 

χαρακτηριστικά, καθώς και στην τιμή και στη διαθεσιμότητα του ελαίου στην αγορά. Η 

σύσταση σε λιπαρά οξέα αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που σχετίζεται με το 

χρόνο τηγανίσματος. (ΚοοΜιατ, 2000).
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Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η θέσπιση κριτηρίων για τη σύσταση των 

τριγλυκεριδίων των ελαίων σε λιπαρά οξέα που θα χρησιμοποιούνται για τηγάνισμα. Τα 

κριτήρια αυτά για τα τριγλυκερίδια ενός ελαίου τηγανίσματος αφορούν τα εξής:

i. Το έλαιο πρέπει να είναι πλούσιο σε εστέρες μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, 

C18:1 (>75%)

ii. Να έχει χαμηλά επίπεδα εστέρων κορεσμένων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 

(C 16:0, C14:0, C12:0) (<15%)

iii. Πρέπει να έχει χαμηλά επίπεδα εστέρων λινολενικού οξέος C18:3 (<1,5%), και 

ίν. Δεν πρέπει να περιέχει εστέρες trans λιπαρών οξέων (Kochhar, 2000)

Παρακάτω θα αναλυθούν χωριστά τα είδη των ελαίων που χρησιμοποιούνται για

τηγάνισμα διαφόρων τροφίμων σε οικιακή ή βιομηχανική χρήση.

1.1.1. Ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελιάς 

Olea Europea με μέσα μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε φυσικές, σε 

θερμοκρασίες που να μην προκαλούν αλλοίωση του ελαίου. (Ανδρικόπουλος, 1999)

Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο έλαιο σε χώρες που βρίσκονται γύρω από τη 

Μεσόγειο. Η χώρα μας, η οποία έρχεται Τρίτη στον κόσμο σε παραγωγή ελαιολάδου 

καλύπτοντας περίπου το 16% της παγκόσμιας παραγωγής, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

κατανάλωση, σε διεθνές επίπεδο. Η κατανάλωση ελαιολάδου, στα διάφορα διαμερίσματα 

της χώρας μας, κυμαίνεται σημαντικά και είναι μεγαλύτερη στις ελαιοκομικές περιοχές. 

(Κυριτσάκης, 1988)

Σε αντίθεση με άλλα φυτικά έλαια, το ελαιόλαδο, μπορεί να καταναλωθεί ως 

τρόφιμο χωρίς να έχει εξευγενιστεί ή να έχει περάσει από οποιαδήποτε άλλη χημική 

επεξεργασία. Στη μορφή αυτή, το ελαιόλαδο διατηρεί τα σπουδαία συστατικά του, τα 

οποία και του προσδίδουν ιδιαίτερη γευστικότητα που το ξεχωρίζει από τα άλλα φυτικά 

έλαια. Επιπρόσθετα, το ελαιόλαδο περιέχει κάποια κορεσμένα λιπαρά οξέα όπως το 

παλμιτικό οξύ και το στεατικό οξύ καθώς και κάποια πολυακόρεστα λιπαρά οξέα όπως 

είναι το λινελαϊκό και το α-λινολενικό οξύ (Sonntag, 1979). Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο 

σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και κυρίως σε ελαϊκό οξύ (πίνακας 1). Στο ελαιόλαδο, 

πέραν των τριγλυκεριδίων που περιέχει, ανευρίσκονται σε μικρές ποσότητες ελεύθερα 

λιπαρά οξέα, όπως γλυκερόλη, φωσφατίδια, χρωστικές ουσίες, πρωτεΐνες, πολυφαινόλες,
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υδατάνθρακες, ενώσεις που προσδίδουν γεύση, στερόλες και αταυτοποίητες ρητινώδεις 

ουσίες (Κυριτσάκης, 2007).Η σύσταση του ελαιόλαδου σε λιπαρά οξέα, δίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Σύσταση ελαιολάδου σε λιπαρά οξέα

Κοινή Ονομασία Συμβολισμός %

Περιεκτικότητα

Μυρισιτικό 14:0 0,0-0,05

Παλμιτικό 16:0 7,5 -  20,0

Παλμιτελαϊκό 16: Ιη7 0,3 -  3,5

Μαργασικό 17:0 0,0 -  0,3

Δεκαπτανοϊκό 17:1 0,0-0,3

Στεατικό 18:0 0,5 -  5,0

Ελαϊκό 18: Ιη9 55,0-83,0

Λινελαϊκό 18:2η 9, 12 3,5-21,0

Α -  Λινολενικό 18: 3η 9, 12, 15 0,0 -  0,9

Αραχιδονικό 20:0 0,0-0 ,6

Εικοσενοϊκό 20:Ιη 9 0,0 -  0,4
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Βεχενικό 22:0 0,0-0 ,2

Λιγνοκερικό 24:0 0,0 -  0,2

Το ελαιόλαδο υπερτερεί σε ελαϊκό οξύ. (Alarcon de la Lastra et al., 2001.)

Το ελαιόλαδο οξειδώνεται λιγότερο από τα σπορέλαια, κατά το τηγάνισμα, επειδή 

περιέχει σε μικρότερο ποσοστό πολυακόρεστα λιπαρά οξέα: λινελαϊκό [CH3-(CH2)4- 

(CH=CH-CH2)2-(CH2)6] και α- λινολενικό οξύ [CH3-CH2-(CH=CH-CH2)3-(CH2)6-COOH] 

και σε μεγαλύτερο ποσοστό μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (ελαϊκό οξύ). Έτσι, στο 

ελαιόλαδο περιορίζεται αισθητά ο σχηματισμός υπεροξειδίων και ελεύθερων ριζών κατά 

το τηγάνισμα, ενώ οι δυσάρεστες συνέπειες που είναι δυνατόν να προκληθούν στον 

ανθρώπινο οργανισμό από το ελαιόλαδο, κατά την επανειλημμένη χρήση του στο 

τηγάνισμα, είναι πολύ λιγότερες από αυτές που μπορεί να προκληθούν από τα άλλα φυτικά 

έλαια όταν τηγανίζονται (Tsaknis et al., 1999).

Οι Andrikopoulos et al. (2002b), εξέτασαν την συμπεριφορά του παρθένου 

ελαιολάδου και ενός μίγματος φυτικών ελαίων εμπορικά διαθέσιμου, κατά τη διάρκεια 10 

διαδοχικών διαδικασιών ρηχού τηγανίσματος (τηγάνισμα σε τηγάνι που συνεπάγεται τη 

χρήση μικρής ποσότητας ελαίου που δεν καλύπτει τελείως το τρόφιμο), χρησιμοποιώντας 

πατάτες σε θερμοκρασία 180 °C για 60 λεπτά καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια 10 

διαδοχικών τηγανισμάτων σε φριτέζα με βαθύ τηγάνισμα (τηγάνισμα σε σκεύος που 

επιτρέπει την πλήρη κάλυψη των τροφίμων από το έλαιο) σε θερμοκρασία 170 °C για 120 

λεπτά. Αυτές είναι οι τυπικές συνθήκες ελληνικού εγχώριου τηγανίσματος. Η αύξηση του 

σχηματισμού πολικών ενώσεων κατά τη διάρκεια διαδοχικών τηγανισμάτων αυξάνει με το 

βαθμό ακορεστότητας του ελαίου και γι’ αυτό το λόγο υψηλά επίπεδα ολικών πολικών 

ενώσεων παρατηρήθηκαν για μίγματα φυτικών ελαίων και αυτό αποδίδεται στο υψηλό 

τους περιεχόμενο σε λινελαϊκό οξύ. Ακόμα το βαθύ τηγάνισμα σε παρθένο ελαιόλαδο, 

φάνηκε ότι διατηρεί μια υψηλότερη περίοδο επαγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

του τηγανίσματος χωρίς αναπλήρωση ελαίου.

Το ελαιόλαδο έχει σχετικά χαμηλή ακορεστότητα, αριθμό ιωδίου IV = 76 -  90, όπως 

και χαμηλή περιεκτικότητα σε λινελαϊκό οξύ. Συμπερασματικά, βρέθηκε να έχει 

μεγαλύτερη οξειδωτική σταθερότητα από άλλα εδώδιμα έλαια.
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1.1.2. Ηλιέλαιο

Το ηλιέλαιο ανήκει στην ευρεία κατηγορία των σπορέλαιων. Σπορέλαια ονομάζονται 

έλαια, που λαμβάνονται με έκθλιψη ή με εκχύλιση των ελαιούχων καρπών και σπερμάτων 

διαφόρων φυτών και τα οποία διατίθενται στην κατανάλωση μετά από εξευγενισμό. Στην 

κατηγορία των σπορέλαιων ανήκουν επίσης τα: βαμβακέλαιο, αραβοσιτέλαιο, σογιέλαιο, 

σησαμέλαιο, λινέλαιο κ.α. (Ανδρικόπουλος, 1999).

Το ηλιέλαιο είναι το τέταρτο μεγαλύτερο σε κατανάλωση εδώδιμο έλαιο στον 

κόσμο. Λαμβάνεται με ψυχρή πίεση από τα σπέρματα του ηλίανθου Helianthus annus 

(Ανδρικόπουλος, 1999). Το ηλιέλαιο είναι πολύ πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

και περιέχει κυρίως λινελαϊκό οξύ (πίνακας 2). Επιπλέον, η σύσταση του περιλαμβάνει 

τόσο μονοακόρεστα όσο και κορεσμένα λιπαρά οξέα αλλά σε πολύ μικρότερες ποσότητες. 

Επιπρόσθετα, είναι το πλουσιότερο έλαιο σε βιταμίνη Ε. Το έλαιο αυτό χαρακτηρίζεται 

από υψηλή συγκέντρωση λινελαϊκού οξέος και μέτρια επίπεδα ελαϊκού οξέος, πολύ 

χαμηλή συγκέντρωση λινολενικού οξέος και λιγότερο από 15% κορεσμένα λιπαρά οξέα 

(Rossell, 1983).Η σύσταση του ηλιέλαιου σε λιπαρά οξέα δίδεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2: Σύσταση ηλιέλαιου σε λιπαρά οξέα

Λιπαρά Οξέα Βάρος % Λιπαρά Οξέα Βάρος %

Κορεσμένα Ακόρεστα

Παλμιτικό 5,7-6,9 Ελαϊκό 14,0-34,4

Στεατικό 3,0-6,3 Λινελαϊκό 55,5-73,2

Αραχιδικό 0,2-0,3 Λινολενικό <0,1

Βεχενικό 0,6-0,9 Γ αδελαϊκό 0,1-0,2
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Λιγνοκηρικό 0,2-0,3 Εκτελαϊκό 0,0-0,15

Το ηλιέλαιο είναι πλούσιο σε ακόρεστα λιπαρά οξέα (Rossell, 1983).

Η οξειδωτική σταθερότητα του ελαίου μπορεί να αυξηθεί μέσω της μείωσης του 

περιεχομένου του σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως γίνεται για παράδειγμα στην 

περίπτωση του «υψηλού περιεχομένου σε ελαϊκό ηλιέλαιο» (High oleic acid Sunflower 

Oil-HOSO). To τροποποιημένο ηλιέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα ελαϊκού οξέος 

αποδείχτηκε ότι προάγει τη διατροφική αξία και τη θερμική σταθερότητα του ελαίου 

(Guinda et al., 2003).

Πρόσφατα έχει παραχθεί ένα καινούριο τροποποιημένο ηλιέλαιο, το οποίο περιέχει 

αυξημένα επίπεδα ελαϊκού και παλμιτικού οξέος και πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις 

λινελαϊκού οξέος στους λιπαρούς του σπόρους (High Oleic and High Palmitic Sunflower 

Oil-HOHPSO). Η σύσταση του HOHPSO σε λιπαρά οξέα και τριακυλογλυκερόλες, η 

θερμό-οξειδωτική σταθερότητα και οι φυσικές ιδιότητές του έχουν καθοριστεί και 

συγκριθεί με αυτές των τυπικών και υψηλών σε ελαϊκό οξύ ηλιέλαιων όπως και αυτών που 

περιέχουν ένα υγρό κλάσμα φοινικέλαιου (ελαϊνης). Τα κύρια λιπαρά οξέα που 

περιέχονται στο HOHPSO είναι μονοακόρεστα (ελαϊκό οξύ, παλμιτελαϊκό οξύ και 

παλμιτικό οξύ) , ενώ το περιεχόμενο σε λινελαϊκό οξύ είναι χαμηλό (πίνακας 2). Το 

HOHPSO, ως εκ τούτου, είναι λιγότερο δεκτικό στην οξείδωση από ότι το φοινικέλαιο 

εξαιτίας του χαμηλού περιεχομένου του σε λινελαϊκό οξύ (Guinda et al., 2003).

1.1.3. Φοινικέλαιο

Το φοινικέλαιο προέρχεται από τη σάρκα του φοίνικα Elaesis guiñe ensis και 

αποτελεί ένα από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα λάδια για τηγάνισμα πατάτας κυρίως σε 

βιομηχανικό και οικιακό επίπεδο. Το χρώμα του, το οποίο μπορεί να αποδοθεί και στα 

τελικά προϊόντα, είναι ελαφρά πορτοκαλοκόκκινο λόγω της παρουσίας καροτένιων, ενώ 

το κίτρινο χρώμα προκύπτει από την υδρογόνωση. Η εμφάνισή του είναι καθαρή και 

διαφανής σε υγρή κατάσταση, ενώ η γεύση είναι σχεδόν άοσμο και μαλακό.

Σε ευρύτατα κλίματα, το φοινικέλαιο είναι ένα ημιστερεό λίπος με συνύπαρξη 

βουτύρου αλλά κλασματοποιείται ώστε να αποδώσει περίπου 75% τριελαϊνη και 25% 

τριστεατίνη. Σε συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας (21-27 °C), είναι ημιστερεό και η τήξη
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του πραγματοποιείται σε εύρος θερμοκρασιών 25-50 “Ο. Σημειώνει πολύ υψηλό σημείο 

καπνού (220 ± 10 °0) και ανάφλεξης (320 ± 10 °0), ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο 

για επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες όπως είναι το τηγάνισμα (Ραηίζαηε, 1999).

Η παλμιτική στεάτινη, είναι ένα υγρό κλάσμα το οποίο προέρχεται από την 

κλασματοποίηση του φοινικέλαιου. Γενικά το φοινικέλαιο χρησιμοποιείται στην 

Παρασκευή προτηγανισμένων ή και κατεψυγμένων τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια το 

φοινικέλαιο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους παρασκευαστές 

μικρογευμάτων σε χώρες της Ευρώπης εξαιτίας της καλής τους απόδοσης, η οποία 

οφείλεται στην υψηλή οξειδωτική σταθερότητά του. (ΚοοΜιοτ, 2000).

Η ελαϊνη φοινικέλαιου είναι ένα υγρό που παράγεται με απόσταξη με ελαττωμένη 

πίεση από το έλαιο του φοίνικα. Το φοινικέλαιο και η ελαϊνη φοινικέλαιου ουσιαστικά 

έχουν την ίδια απόδοση κατά το τηγάνισμα και παρόμοια σύνθεση, και μόνο μία 

σημαντική διαφορά η οποία είναι ο βαθμός ρευστότητας (πίνακας 3). Το φοινικέλαιο έχει 

σημείο τήξης περίπου στους 36 "Ο ενώ η ελαϊνη περίπου 22 °0 (Ρεηίζαηε, 1999).Στον 

πίνακα 3 παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά του φοινικέλαιου και της ελαϊνης που 

χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες τροφοδοσίας.

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φοινικέλαιου και της ελαϊνης

φοινικέλαιου

Λιπαρά οξέα Συμβολισμός Φοινικέλαιο Ελαϊνη

Φοινικέλαιου

Μυρισιτικό οξύ Ο 14:0 1,1 1,1

Παλμιτικό οξύ 016:0 44,0 39,8

Στεαρικό οξύ 018:0 4,5 4,4
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Ελαϊκό οξύ C18:1 39,2 42,5

Λινελαϊκό οξύ C18:2 10,1 11,2

Α-λινολενικό οξύ C18:3 0,4 0,6

Άλλα 0,7 0,4

IV 53 58

IP (Ωρες 

στους 120 °C

15-16 12-14

IV = Τιμή ιωδίου, IP = Περίοδος επαγωγής που υποδεικνύει την οξειδωτική σταθερότητα του 
ελαίου. (Rossell, 1983).

1.1.4. Φυστικέλαιο

Το φυστικέλαιο έχει μεγάλη οικονομική σημασία. Η σύσταση του σε λιπαρά οξέα 

επηρεάζεται σημαντικά από την περιοχή στην οποία καλλιεργούνται τα φιστίκια. Το 

φυστικέλαιο που προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, σε αντίθεση από το προερχόμενο 

από την Αφρική, εμπλουτίζεται σε λινελαϊκό οξύ εις βάρος του ελαϊκού οξέος. 

Χαρακτηριστικά λιπαρά οξέα του φυστικελαίου είναι το αραχιδονικό (C20:0), το 

εικοσιανοϊκό (C20:l), το βεχενικό (C22:0), το ερουκικό (C22:1), το λιγνοκερικό (C24:0) 

οξύ (Yanishlieva and Marinova, 2001).

Το φυστικέλαιο, το οποίο περιέχει ίχνη λινολεϊκού οξέος παρουσιάζει εξαιρετική 

οξειδωτική σταθερότητα σε σχέση με τα έλαια που είναι πλούσια σε ελαϊκό/λινολεϊκό οξύ 

και θεωρείται ένα εξαιρετικά ποιοτικό έλαιο όσον αφορά στη χρήση του στο μαγείρεμα 

και στο τηγάνισμα. Η εκτίμηση της οσμής του φυστικελαίου καθώς και διάφορων άλλων 

ελαίων μαγειρικής, με την προσθήκη ή όχι πρόσθετων, σε συνθήκες δωματίου, 

υποδεικνύει την υπεροχή στην ποιότητα και την απόδοση του φυστικελαίου (Sonntag, 

1979).
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1.1.5. Σογιέλαιο

Οι σπόροι από σόγια θεωρούνται η μεγαλύτερη πηγή εδώδιμου ελαίου στον κόσμο. 

Το σογιέλαιο λαμβάνεται από τους σπόρους του φυτού soja max, που έχει λίπος 20%. Το 

αγνό σογιέλαιο περιέχει μέχρι 54% λινελαϊκό οξύ, 22,3 ελαϊκό οξύ και μέχρι 8,3 

λινολενικό οξύ.

Το υψηλό περιεχόμενο του σογιέλαιου σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα συμβαδίζει με 

τις απαιτήσεις του ανθρώπινου οργανισμού σε απαραίτητα λιπαρά οξέα, όταν αυτό 

καταναλώνεται ακατέργαστο. Είναι, όμως, ακατάλληλο για συνεχές τηγάνισμα. (Gertz et 

al., 2000). Το λινολενικό οξύ αναγνωρίζεται από διάφορους ερευνητές ως ο κύριος 

παράγοντας που συμβάλει στην αποσύνθεση του σογιέλαιου κατά τη χρήση του σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Το υψηλό περιεχόμενο σε λινολενικό οξύ ευθύνεται για την οσμή ψαριού 

που απελευθερώνεται κατά το τηγάνισμα σε θερμοκρασίες πάνω από 150 °C. Η 

ανεπιθύμητη αυτή οσμή απορροφάται από το τρόφιμο που τηγανίζεται, καταλήγοντας έτσι 

σε μείωση της περιόδου κατανάλωσης του τροφίμου.

Μερικοί συγγραφείς, έχουν αναφερθεί σε στοιχεία που δείχνουν βελτίωση της 

οξειδωτικής σταθερότητας του σογιέλαιου με την προσθήκη διαφόρων αντιοξειδωτικών. 

Το β-καροτένιο βρέθηκε ότι είναι αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό για το σογιέλαιο 

(Yanishlieva and Marinova., 2001).

1.1.6. Βαμβακέλαιο

Το βαμβακέλαιο λαμβάνεται με πίεση εν θερμώ (105 °C) από τους σπόρους του 

φυτού Gossipium hirsutum και είναι ένα από τα κύρια εδώδιμα έλαια στις Η.Π.Α. 

(Sonntag, 1979). Το εξευγενισμένο βαμβακέλαιο χρησιμοποιείται κυρίως για εδώδιμους 

σκοπούς όπως για την παρασκευή μαργαρίνης και μιγμάτων βουτύρου, ως έλαιο για 

τηγάνισμα αλλά και ως έλαιο για τις σαλάτες. Το βαμβακέλαιο δεν περιέχει καθόλου 

χοληστερόλη και trans λιπαρά οξέα. Βασικό του συστατικό είναι τα ω-6 λιπαρά οξέα, τα 

οποία περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ενώ από τα πολύτιμα ω-3 λιπαρά οξέα 

περιέχει μόνο ίχνη. Είναι ένα έλαιο ιδιαίτερα πλούσιο σε λινελαϊκό οξύ στο οποίο η 

περιεκτικότητά του κυμαίνεται σε 49-58%, ενώ παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα και σε 

παλμιτικό οξύ (22-26%) (Yanishlieva and Marinova., 2001).
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Το βαμβακέλαιο περιέχει τοκοφερόλες, οι οποίες συμβάλουν στη σταθερότητά του, 

το εξευγενισμένο όμως βαμβακέλαιο μπορεί να εμπλουτιστεί με επιπρόσθετα 

αντιοξειδωτικά (Lagouri and Boskou, 1996).

1.1.7. Αραβοσιτέλαιο

Το αραβοσιτέλαιο είναι προϊόν του υγρού ή ξηρού αλέσματος του καλαμποκιού Zea 

mays και το περιεχόμενό του σε λιπαρά οξέα είναι μεγαλύτερο από 1,5% ποσοστό 

μεγαλύτερο από άλλα κοινότυπα φυτικά σπορέλαια. Οι τοκοφερόλες αντιπροσωπεύουν το 

0,1% του ασαπωνοποίητου κλάσματος, συνεπώς αυτές ευθύνονται για την υψηλή του 

σταθερότητα. (Sonntag, 1979). Το έλαιο αυτό χρησιμοποιείται στις σαλάτες και στο 

τηγάνισμα, ενώ αποτελεί επίσης συστατικό της μαργαρίνης (Yanishlieva and Marinova., 

2001).

Μία μελέτη, η οποία εξέτασε και σύγκρινε την οξειδωτική σταθερότητα ορισμένων 

φυτικών ελαίων στη θερμοκρασία τηγανίσματος, έδειξε ότι το αραβοσιτέλαιο είναι πιο 

σταθερό από το σογιέλαιο. Αυτό υποδεικνύει ότι η σταθερότητα των φυτικών ελαίων στη 

θερμοκρασία τηγανίσματος είναι μια λειτουργία που δεν εξαρτάται μόνο από την 

περιεκτικότητά τους σε ακόρεστα λιπαρά οξέα (Gertz et al., 2000).

1.2.0 ρόλος και η σημασία των ελαίων

Τα λίπη και τα έλαια αναγνωρίζονται ως βασικές θρεπτικές ουσίες στη διατροφή του 

ανθρώπου. Περιέχουν την πιο συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας από οποιοδήποτε άλλο 

συστατικό. Παρέχουν απαραίτητα λιπαρά οξέα τα οποία συμβάλουν στο αίσθημα του 

κορεσμού μετά το φαγητό και είναι μεταφορείς λιποδιαλυτών βιταμινών που καθιστούν τα 

τρόφιμα πιο εύγευστα.

Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται μία ορισμένη ποσότητα λίπους στο 

καθημερινό του διαιτολόγιο. Δεν μπορούμε να επιζήσουμε χωρίς το λίπος στη διατροφή 

μας. Τα έλαια παρέχουν ενέργεια, μεταφέρουν τις λιποδιαλυτές βιταμίνες (A,D,E, και Κ), 

κρατούν το σώμα μας ζεστό και προστατεύουν τα όργανά μας. Επιπλέον, συμβάλουν στην 

δημιουργία των οργανοληπτικών των τροφίμων.

Η βιολογική σημασία των λιπών και των ελαίων είναι πολύ μεγάλη και συνοψίζεται 

ως εξής:
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1. Είναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις διάφορες 

διεργασίες που γίνονται μέσω αυτών.

2. Είναι μία άριστη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό.

3. Δρουν ως προστατευτικός μανδύας στην επιφάνεια διαφόρων οργάνων.

4. Μεταφέρουν λιποδιαλυτές βιταμίνες ή έχουν ειδική δράση (π.χ. δρουν ως 

ορμόνες, βιταμίνες).

5. Συμμετέχουν στη γεύση, στην ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος 

και βρίσκουν εφαρμογές στα τρόφιμα (π.χ. βελτιωτικά τροφίμων). 

(Κυριτσάκης, 1988).

1.3·Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τηγανισμένων ελαίων και τροφίμων

Τα τηγανισμένα έλαια επηρεάζουν το άρωμα και την εμφάνιση των τηγανισμένων 

τροφίμων με αποτέλεσμα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τηγανισμένων τροφίμων 

να εξαρτώνται από το είδος του ελαίου, τις συνθήκες τηγανίσματος και τα σχηματιζόμενα 

παραπροϊόντα τηγανίσματος.

Ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα οι τα τηγανισμένα τρόφιμα 

αναπτύσσουν πιο επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όταν το έλαιο βρίσκεται στο 

τρίτο στάδιο της καμπύλης υποβάθμισης. Αρκετοί παρασκευαστές τροφίμων θερμαίνουν 

τα φρέσκα έλαια για ορισμένο χρονικό διάστημα, πριν τα χρησιμοποιήσουν για τηγάνισμα, 

ώστε να μπορέσουν τα τρόφιμα να αποκτήσουν χαρακτηριστικό άρωμα και χρώμα. Για τις 

περισσότερες εταιρείες παρασκευής τηγανιτών τροφίμων, ο οργανοληπτικός έλεγχος είναι 

εκείνος που προσδιορίζει το σημείο απόρριψης ενός ελαίου. Οργανοληπτικός έλεγχος 

μπορεί να επιτευχθεί, είτε από ειδικούς δοκιμαστές, είτε από απλούς καταναλωτές με 

ειδικά διαμορφωμένες δοκιμές κατάταξης ή σύγκρισης. (λνάπιεΓ, 2002).

1.4. Τα σημεία υπεροχής του ελαιόλαδου έναντι των άλλων ελαίων

Το ελαιόλαδο, παρόλο που είναι της ίδιας θερμιδικής αξίας με τα υπόλοιπα έλαια, 

υπερέχει αυτών, διότι:

> Προέρχεται από το μεσοκάρπιο και όχι από ελαιούχους σπόρους. Επιπλέον, 

το ελαιόλαδο δρα ως απολικός διαλύτης και εκχυλίζει από το μεσοκάρπιο 

αρωματικές και γευστικές ουσίες. Οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες είναι
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απολικές ή ελάχιστα πολικές και μερικές έχουν και αντιοξειδωτική 

ενεργότητα.

> Διαχωρίζεται από την ελαιοζύμη μόνο με φυσικές μεθόδους (πίεση, 

αποστάλαξη, φυγοκέντρηση) και δεν υποβάλλεται σε διαδικασίες 

εξευγενισμού (π.χ. αποχρωματισμός, απόσμηση κλπ.). Σε τέτοιες διαδικασίες 

υποβάλλονται όλα σχεδόν τα σπορέλαια.

> Το παρθένο ελαιόλαδο δεν είναι καθαρή λιπαρή ουσία, όπως είναι όλες οι 

άλλες, αλλά ελαιούχος μούστος που περιέχει περίπου 300 συστατικά (όπως 

αλκοόλες, αιθέρες, εστέρες, στερόλες, βιταμίνες κλπ.). Συνεπώς, έχει άρωμα 

και γεύση, ποιοτικά χαρακτηριστικά που οφείλονται στα μικροσυστατικά και 

όχι στα τριγλυκερίδια. Τα τριγλυκερίδια είναι άοσμα και άγευστα, λόγω του 

μεγάλου μοριακού βάρους τους. Επιπρόσθετα, το παρθένο ελαιόλαδο είναι η 

μόνη λιπαρή ουσία που τρώγεται ακατέργαστη.

> Το ελαιόλαδο έχει αρμονική χημική σύσταση. Είναι μέσης ακορεστότητας με 

αριθμό ιωδίου 80-81, έναντι 130-200 των σπορέλαιων. Επιπλέον, περιέχει σε 

πολύ υψηλό ποσοστό το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ (63-83%), όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ ταυτόχρονα είναι επαρκώς εφοδιασμένο για τον 

ανθρώπινο οργανισμό με ουσιώδη λιπαρά οξέα. Επίσης, είναι πλούσιο σε 

ασαπωνοποίητα συστατικά, όπως τοκοφερόλες, φαινόλες κλπ.

> Εμφανίζει υψηλή αντοχή στο τάγγισμα, το οποία είναι αλλοίωση βαριάς 

μορφής για όλες τις λιπαρές ουσίες. Μέσω της ταγγίσεως το μόριο των 

λιπαρών οξέων αποικοδομείται προς παράγωγα, που δεν είναι μόνο δύσοσμα 

και κακόγευστα, αλλά και επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Την αυξημένη αντοχή του στο τάγγισμα οφείλει:

• Στην μέση ακορεστότητα των τριγλυκεριδίων του.

• Στην αυξημένη περιεκτικότητά του σε τοκοφερόλες που έχουν 

βιταμινική αξία και αντιοξειδωτική ενεργότητα.

• Στην αυξημένη περιεκτικότητά του σε φαινολικές ουσίες που του 

εξασφαλίζουν γεύση και προστασία από το τάγγισμα.

• Στην αυξημένη περιεκτικότητά του σε ελαϊκό οξύ, που είναι 

μονοακόρεστο οξύ χωρίς μεθυλενική ομάδα μεταξύ δύο διπλών 

δεσμών. Μια τέτοια μοριακή διάταξη του πενταδιενίου (- C = CH -  

CH2 -  CH = CH - ), που λείπει από το ελαϊκό οξύ, είναι η αχίλλειος
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πτέρνα για τη σταθερότητα έναντι του ταγγίσματος σε όλα τα φυτικά 

έλαια (Μπαλατσούρας, 1997).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το τηγάνισμα ως θερμική επεξεργασία των ελαίων

2.1. Η ιστορία του τηγανίσματος

Το τηγάνισμα είναι μία από τις αρχαιότερες μεθόδους παρασκευής φαγητού. 

Πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνταν από το 1600 π.Χ. από τους αρχαίους Αιγύπτιους. 

Αναφορές για το τηγάνισμα υπάρχουν από την εποχή όπου καταγράφεται η χρήση των 

δοχείων και των τηγανιών Αργότερα, φαίνεται ότι από τα δοχεία και τα τηγάνια τα οποία 

συγκρατούσαν τους ζωμούς μαγειρέματος, ανακαλύφθηκε το τηγάνισμα ως 

χαρακτηριστικός τρόπος προετοιμασίας του φαγητού.

Το τηγάνισμα είναι μία πολύ διαδεδομένη και ιδιαίτερα ευπροσάρμοστη μέθοδος 

που χρησιμοποιείται ευρέως τόσο ως οικιακή μαγειρική μέθοδος όσο και από εταιρείες 

τροφοδοσίας, καταστήματα μαζικής εστίασης και βιομηχανίες τροφίμων. Κατά το 

τηγάνισμα αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία 170 -  200 °€  και έτσι ο χρόνος 

μαγειρέματος μειώνεται σημαντικά. Τα τρόφιμα τηγανίζονται για να αναπτύξουν 

επιθυμητά χαρακτηριστικά που αφορούν τη γεύση, το χρώμα και την υφή. Τα έλαια 

χρησιμοποιούνται στο τηγάνισμα ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας από το τηγάνι ή τη 

φριτέζα και απορροφώνται από το τρόφιμο. Το ποσοστό ελαίου που απορροφάται από το 

τρόφιμο εξαρτάται από τον τύπο του τροφίμου και το μέσο που χρησιμοποιείται για το 

τηγάνισμα και κυμαίνεται από 4% έως 14% του ολικού βάρους του τροφίμου (Βθ8ΐιοιι, 

2003).

2.2. Γενικά για το τηγάνισμα

Στις μέρες μας, το τηγάνισμα αποτελεί μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους μαγειρέματος διεθνώς. Η κατανάλωση τηγανιτών τροφίμων αυξάνεται συνεχώς 

καθώς αποτελεί ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο μαγειρέματος που ταιριάζει στους ρυθμούς 

της σύγχρονης ζωής των καταναλωτών. Παράλληλα, το τηγάνισμα χρησιμοποιείται 

ευρέως από τη βιομηχανία τροφίμων και τα εστιατόρια.

Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, το έλαιο θερμαίνεται παρουσία αέρα και 

υγρασίας που προέρχεται από το τρόφιμο που πρόκειται να τηγανιστεί. Το έλαιο 

χρησιμοποιείται σαν μέσο μεταφοράς θερμότητας στο τρόφιμο. Στις συνθήκες 

τηγανίσματος συμβαίνουν πολύπλοκες αντιδράσεις που μεταβάλουν τις φυσικές και 

χημικές ιδιότητες του ελαίου αλλά και του τροφίμου που τηγανίζεται. Κάποιες από αυτές
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τις αντιδράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 

τηγανιτών τροφίμων (χρώμα, γεύση, άρωμα, οσμή). Παράλληλα, όμως, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν αντιδράσεις που είναι ανεπιθύμητες από διαιτολογικής και 

τοξικολογικής άποψης.

Ένας από τους παράγοντες που συμβάλουν στην ποιότητα του τελικού τηγανιτού 

τροφίμου είναι το ίδιο το έλαιο τηγανίσματος. Η αποικοδόμηση του ελαίου τηγανίσματος 

εξαρτάται από την σύνθεσή του σε λιπαρά οξέα, από την αρχική του κατάσταση και από 

την παρουσία προοξειδωτικών ή αντιοξειδωτικών. Παρόλο που είναι γνωστές οι 

περισσότερες μεταβολές που συμβαίνουν στο έλαιο τηγανίσματος, είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί ο βαθμός υποβάθμισης του ελαίου, εξαιτίας των πολλών και διάφορων 

παραγόντων που εμπλέκονται. Αυτοί οι παράγοντες δεν σχετίζονται αποκλειστικά με το 

έλαιο τηγανίσματος αλλά και με τη διαδικασία τηγανίσματος (θερμοκρασία, διάρκεια) και 

με το τρόφιμο που πρόκειται να τηγανιστεί (Vitrac et al., 2000).

Όταν εφαρμόζονται ορθά οι πρακτικές τηγανίσματος, το έλαιο που απορροφάται και 

παραμένει στο τηγανιτό τρόφιμο, μετά το πέρας του τηγανίσματος, διατηρεί τη θρεπτική 

του αξία και ένα μεγάλο ποσοστό των λιποδιαλυτών του βιταμινών. Σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μεθόδους τηγανίσματος, το τρόφιμο διατηρεί τις βιταμίνες του, τα μέταλλα και 

τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά του σε μεγαλύτερο βαθμό (Warner, 2002).

2.3. Μέθοδοι τηγανίσματος

Τηγάνισμα θεωρείται η βύθιση και το μαγείρεμα του τροφίμου σε θερμό λάδι. 

Περιλαμβάνει τη μεταφορά θερμότητας και μάζας καθώς και πολύπλοκες αντιδράσεις 

μεταξύ του τροφίμου και του μέσου στο οποίο γίνεται το τηγάνισμα. Σκοπός του 

τηγανίσματος είναι το γρήγορο μαγείρεμα και η δημιουργία μοναδικής υφής, χρώματος, 

γεύσης και κρούστας.

Το τηγάνισμα είναι μία διαδικασία αφυδάτωσης με τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

• Υψηλή θερμοκρασία ελαίου (160 -  180 °C), η οποία επιτρέπει την ταχεία 

μεταφορά θερμότητας και τη συντόμευση του χρόνου μαγειρέματος.

• Η θερμοκρασία του προϊόντος δεν ξεπερνά τους 100 °C, και τέλος

• Ελάχιστη εκχύλιση των υδατοδιαλυτών ενώσεων από το τρόφιμο στο έλαιο 

(Saguy and Dana, 2003).
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Υπάρχουν πέντε τρόποι παρασκευής τηγανισμένων τροφίμων και είναι οι εξής:

> Το παραδοσιακό ρηχό τηγάνισμα σε μικρή συγκέντρωση ελαίου, το οποίο 

δεν καλύπτει το τρόφιμο και γίνεται στο τηγάνι (pan frying, shallow frying).

> To παραδοσιακό βαθύ τηγάνισμα, το οποίο γίνεται σε αρκετή συγκέντρωση 

ελαίου, ώστε να καλύπτεται το τρόφιμο από το έλαιο και γίνεται σε 

κατσαρόλα (deep frying).

> Το τηγάνισμα σε ηλεκτρική φριτέζα με κάλυμμα, κατά το οποίο το τρόφιμο 

καλύπτεται πλήρως από το έλαιο (deep frying).

> Το τηγάνισμα σε χώρους μαζικής εστίασης εντός φριτέζας μεγάλου μεγέθους 

χωρίς κάλυμμα.

> Το τηγάνισμα σε βιομηχανικές φριτέζες συνεχούς τηγανίσματος κλειστού 

τύπου (continuous deep frying) (Saguy and Dana, 2003).

Από αυτούς τους τρόπου παρασκευής τηγανισμένων τροφίμων, τρεις είναι οι 

αναγνωρισμένες και σημαντικότερες μέθοδοι τηγανίσματος που χρησιμοποιούνται ευρέως: 

α)Τηγάνισμα σε τηγάνι (Pan frying, Shallow frying), β)Οικιακό τηγάνισμα σε φριτέζα 

(Batch Deep-frying), και γ)Συνεχές τηγάνισμα σε φριτέζα (Continious Deep-frying). Αυτές 

οι μέθοδοι αναλύονται παρακάτω.

2.3.1. Τηγάνισμα σε τηγάνι ή ρηχό τηγάνισμα (Pan frying)

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο τηγανίσματος, μία μικρή ποσότητα ελαίου τοποθετείται 

σε ένα ρηχό τηγάνι, όπου το τρόφιμο τηγανίζεται. Η στάθμη του ελαίου δεν ξεπερνά το 

ύψος του τροφίμου. Χρησιμοποιούνται εστίες θέρμανσης, τηγάνια ρηχά με χοντρό ή λεπτό 

πάτο, κεραμικά τηγάνια κ.α. Το τηγάνισμα σε ρηχό επίπεδο ελαίου και συνεχή ανάδευση 

ονομάζεται σοτάρισμα.

Σκοπός του ρηχού τηγανίσματος είναι να αποκτήσει το τρόφιμο τα ιδιαίτερα εκείνα 

χαρακτηριστικά που οφείλονται κυρίως στην ομοιογενή θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία 

και την απορρόφηση του εδώδιμου ελαίου. Η θερμότητα μεταδίδεται στο έλαιο και οι 

θερμοκρασίες κυμαίνονται από 120 έως 180 °C. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος 

αυτού, υπάρχει μία υψηλή αναλογία επιφάνειας -  όγκου, επαφή με το ατμοσφαιρικό 

οξυγόνο και επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Το προϊόν το οποίο πρόκειται να 

τηγανιστεί παραμένει ακάλυπτο από το έλαιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 

αντιοξειδωτικών σε μεγαλύτερη έκταση.
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Παρόλο που τα έλαια, τα οποία χρησιμοποιούνται στο ρηχό τηγάνισμα, υφίστανται 

αποσύνθεση σε μικρό χρονικό διάστημα, ελάχιστη ποσότητα είναι διαθέσιμη για 

απορρόφηση από το τρόφιμο, εφόσον οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται είναι πολύ 

μικρές (Boskou, 2003).

2.3.2. Οικιακό τηγάνισμα σε φριτέζα (Batch Deep-frying)

Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση μεγαλύτερου όγκου ελαίου, έτσι ώστε να 

βυθίζεται η συνολική επιφάνεια των τροφίμων στο έλαιο. Μόνο ένα μικρό μέρος του 

ελαίου απορροφάται από το τρόφιμο, ενώ το υπόλοιπο είναι σε θέση να 

επαναχρησιμοποιηθεί. Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

ραφιναρισμένο έλαιο, από το οποίο έχει αφαιρεθεί το χρώμα, η οσμή και η γεύση. 

Επομένως, το έλαιο στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ως ουδέτερο μέσο μεταφοράς 

θερμότητας και όχι ως βελτιωτικό γεύσης (Boskou, 2003).

2.3.3. Συνεχές τηγάνισμα σε φριτέζα ή βαθύ τηγάνισμα (Continious Deep-frying).

Το βαθύ τηγάνισμα είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος που χρησιμοποιείται στις 

βιομηχανίες τροφίμων και σε υπηρεσίες τροφοδοσίας (Boskou, 2003). Κατά την εκτέλεση 

του τηγανίσματος, νωπή ύλη αφήνεται σε ζεστό έλαιο, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται 

από 140 έως 220 °C. Χρησιμοποιείται αρκετό έλαιο, ώστε να καλύψει το τρόφιμο. Το 

έλαιο είναι αρκετά καυτό, ώστε να σφραγίσει την επιφάνεια του τροφίμου και να 

δημιουργήσει μία μορφή κρούστας. Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή από το καυτό 

έλαιο στην επιφάνεια του κρύου προϊόντος (Vitrac et al., 2000). Το αποτέλεσμα είναι η 

δημιουργία ενός τροφίμου με χαρακτηριστική μορφή.

Η εξωτερική ζώνη αποτελείται από την περιοχή της επιφάνειας, η οποία είναι γενικά 

ομαλή και έχει χρυσό-καφέ χρώμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της αμαύρωσης ή 

αντίδρασης Maillard, που λαμβάνει χώρα όταν οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες 

βρίσκονται στο προϊόν και αντιδρούν παρουσία θερμότητας. Το δεύτερο τμήμα της 

εξωτερικής ζώνης είναι κρούστα εξωτερικής επιδερμίδας που σχηματίζεται στο τρόφιμο 

με αφυδάτωση κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. (Stevenson et al., 1984).

Η εσωτερική ζώνη ή πυρήνας είναι μαγειρεμένη και υγρή και παράγεται 

μεμονωμένα από το τρόφιμο, το οποίο τηγανίζεται. Το γεγονός ότι η εσωτερική ζώνη
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μπορεί να ψηθεί, οφείλεται στην εισχώρηση της θερμότητας και συνεπάγεται αλλαγές στη 

γεύση και στην υφή.

Σε αυτή την τεχνική είναι δυνατόν να τηγανίζουν με οποιοδήποτε τύπο ελαίου, το 

οποίο χρησιμοποιείται σε συνεχή βάση (χωρίς αντικατάσταση) και το έλαιο που 

απορροφάται από τα τρόφιμα αντικαθίσταται συνεχώς με φρέσκο (Boskou, 2003).

2.4. Σύγκριση μεθόδων τηγανίσματος

Σε μελέτη σύγκρισης της διατροφικής αξίας των δύο πρώτων τεχνικών φαίνεται ότι 

το τηγάνισμα με ελαιόλαδο σε φριτέζα, μπορεί να είναι θρεπτικά καλύτερο από το 

τηγάνισμα σε τηγάνι. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει πιθανή συνεργηστική δράση μεταξύ των 

υδρόφιλων πολυφαινόλων και των τοκοφερολών που εξηγεί την πολύ καλή αντίσταση 

στην οξείδωση που παρατηρείται στα τηγανίσματα αυτού του τύπου.

Επιπρόσθετα, στο τηγάνισμα σε τηγάνι, το τρόφιμο εφόσον μένει ακάλυπτο από το 

έλαιο, έρχεται σε επαφή με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο και έτσι επιτυγχάνεται η οξείδωση. 

Αποτέλεσμα αυτού, είναι η μεγαλύτερη καταστροφή των ευπαθών διατροφικών στοιχείων 

π.χ. βιταμίνη C (Andrikopoulos et al., 2002).

Προκειμένου να παραχθεί τηγανισμένο προϊόν καλής ποιότητας, η θερμοκρασία 

του ελαίου πρέπει να είναι σωστή, σε απόλυτη σχέση με τη διαδικασία μαγειρέματος και 

το χρόνο που αυτή απαιτεί. Πρέπει δηλαδή, να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίσει ότι στο 

χρόνο που απαιτείται για να παρασκευαστεί το προϊόν, ο πυρήνας του θα είναι επαρκώς 

μαγειρεμένος και συγχρόνως η εξωτερική επιφάνεια δεν θα είναι υπερβολικά ψημένη. 

Κατά κανόνα, τα μικρότερα κομμάτια των τροφίμων μπορούν να τηγανιστούν σε 

υψηλότερη θερμοκρασία ελαίου από τα μεγαλύτερα. Το τηγάνισμα κάτω από μέτριες 

θερμοκρασίες απαιτεί περισσότερο χρόνο και ταυτόχρονα αυξάνει την απορρόφηση 

ελαίου από τα τρόφιμα. Αντίθετα, το τηγάνισμα σε υψηλές θερμοκρασίες, μειώνει το 

χρόνο τηγανίσματος, αλλά, ενώ τα τρόφιμα μπορούν να φαίνονται τηγανισμένα στο 

περίβλημά τους, μπορεί ακόμα και να είναι άψητα εσωτερικά (McSavage and Trevisan, 

2001).
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2.5. Προσδιορισμός του χρονικού σημείου λήξης του τηγανίσματος

Το χρονικό σημείο λήξης του τηγανίσματος, εξαρτάται από το βαθμό μαγειρέματος 

των τροφίμων και χαρακτηρίζεται συνήθως από το αισθητικά σωστό χρώμα, μορφή, οσμή 

και σύσταση των ποιοτικών ιδιοτήτων. Για το σημείο λήξης του τηγανίσματος ή το γενικό 

χρόνο τηγανίσματος των τροφίμων δύο στοιχεία είναι ουσιαστικά:

• Ο σχηματισμός ελκυστικής και χαρακτηριστικής καφετί επιφάνειας, 

κρούστας, ωραίου αρώματος, και

• Ένας ορισμένος «εσωτερικός» βαθμός μαγειρέματος, που απεικονίζεται από 

το εσωτερικό χρώμα, τη γεύση και τη σύσταση των τροφίμων (πίνακας 4).

Η εξωτερική εμφάνιση και ο «εσωτερικός βαθμός μαγειρέματος», θα πρέπει να είναι 

βέλτιστα, όταν έχει ολοκληρωθεί το τηγάνισμα. (Βομηατ, 1998). Σύμφωνα με τους 

ερευνητές υπάρχουν πέντε στάδια για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

του τηγανίσματος, τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 4: Στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας τηγανίσματος σύμφωνα με το

βαθμό αμαύρωσης.

Στάδια Βαθμός χρώματος της επιφάνειας του 

τροφίμου

Α Καμία αμαύρωση

Β Εν μέρει σκούρα, πάρα πολύ λεπτή κρούστα

Γ Βέλτιστη αμαύρωση, χρυσό-καφετί χρώμα, 

όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο

Δ Εν μέρει σκοτεινό καφετί χρώμα, ένα μικρό 

κομμάτι μη ομοιόμορφο, μερικά μέρη 

καφετί-μαύρα

29



Ε Καμένο, πάρα πολύ σκοτεινό καφετί προς

μαύρο καφετί χρώμα

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η θερμοκρασία θα πρέπει να προσαρμόζεται στο 

μέγεθος των τροφίμων. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος των τροφίμων που 

τηγανίζονται, τόσο χαμηλότερη πρέπει να είναι η θερμοκρασία του τηγανιτού ελαίου 

(Βο£ηατ, 1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Φυσικοχημικές Μεταβολές των Ελαίων κατά το 

Τηγάνισμα

Το βαθύ τηγάνισμα αποτελεί μία πολύ συχνή μέθοδο μαγειρέματος, η οποία 

προσδίδει στο τρόφιμο τα επιθυμητά του χαρακτηριστικά όπως είναι η γεύση, το άρωμα, το 

χρυσαφί-καφετί χρώμα και η τραγανιστή υφή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Warner, 

2002).

Το τρόφιμο είναι πλήρως εμβαπτισμένο μέσα στο έλαιο τηγανίσματος, με 

αποτέλεσμα να λαμβάνουν χώρα διάφορες αντιδράσεις και μεταβολές σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα (Fritsch, 1981). Τέτοιες αντιδράσεις είναι η αφυδάτωση της επιφάνειας 

του τροφίμου, η απορρόφηση του ελαίου, ο σχηματισμός ενώσεων που προσδίδουν γεύση 

και άρωμα, ο χρωματισμός της επιφάνειας του τροφίμου κ.α. (εικόνα 1). Επίσης, εξαιτίας 

των ακραίων συνθηκών που επικρατούν στο βαθύ τηγάνισμα, το έλαιο τηγανίσματος 

υποβαθμίζεται (Dobarganes et al., 2000).

Oxygen Water Steam, Volatile Compounds

A — 4-

Aeration
^  oxygen

Oxidation

r —v Absorption

\  Potato"—

hydroperoxides .
conjugated d i e n e s x ^ ^ h y d r a t i o n  

dimers, trimers,
alcohols, ketones, epoxides, alcohols 
aldehydes hydrocarbons

acids hydrocarbons
Polymerization -

Vaporization j
-— steam —^

"ν'
Hydrolysis

free fatty adds 
diacylglycerols 

glycerol
monoacylglycerols

dimers 
cyclic compounds

[ Heat Source ]

Εικόνα 1: Φυσικοχημικές Μεταβολές των ελαίων κατά το τηγάνισμα. ^ α π ιε τ , 2002)

Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, σε θερμοκρασία περίπου 190 °0, το έλαιο 

τηγανίσματος υπόκειται σε οξειδωτική και θερμική αποικοδόμηση με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό πτητικών και μη πτητικών προϊόντων, τα οποία μεταβάλλουν τις λειτουργικές, 

οργανοληπτικές και θρεπτικές ιδιότητες των ελαίων.

31



Τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν μελετηθεί εκτενώς οι φυσικές και χημικές μεταβολές 

που συμβαίνουν στο τηγάνισμα καθώς και η μεγάλη ποικιλία των ενώσεων αποικοδόμησης 

που παράγονται στα έλαια τηγανίσματος.

Οι φυσικές και χημικές μεταβολές είναι δυνατόν να συνδεθούν μεταξύ τους. Τα μη 

πτητικά προϊόντα αποικοδόμησης προξενούν φυσικές μεταβολές στα έλαιο τηγανίσματος, 

όπως αύξηση του ιξώδους, του χρώματος και του αφρισμού του ελαίου. Οι χημικές 

μεταβολές που συμβαίνουν στο τηγάνισμα αυξάνουν τη συγκέντρωση των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων, τις καρβονυλικές και πολυμερείς ενώσεις, ενώ μειώνουν την 

ακορεστότητα των λιπαρών οξέων, όπως φαίνεται στον πίνακα 5. Παράλληλα οι χημικές 

μεταβολές επηρεάζουν την ποιότητα γεύσης, την σταθερότητα και την θρεπτική αξία του 

ελαίου (λνβπιοΓ, 2002).

Πίνακας 5: Επίδραση των φυσικών και χημικών μεταβολών στο βαθύ τηγάνισμα

Φυσικές Μεταβολές Χημικές Μεταβολές

Αύξηση Ιξώδους, χρώματος, 

αφρισμού

Ελεύθερων λιπαρών οξέων, 

καρβονυλικών ενώσεων, 

Μ.Β.(μοριακό βάρος)

Μείωση Σημείο καπνού Ακορεστότητα, γευστικής 

ποιότητας, θρεπτικής αξίας 

(απαραίτητα λιπαρά οξέα)

Αυξομειώσεις διαφόρων χαρακτηριστικών των ελαίων κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος 

(\Vamer, 2002).

3.1. Φυσικές Μεταβολές

Η μελέτη των φυσικών μεταβολών που συμβαίνουν κατά το τηγάνισμα είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το έλαιο τηγανίσματος και τα
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προϊόντα αποικοδόμησής του αλληλεπιδρούν με το τρόφιμο που τηγανίζεται (λνάτηετ,

2002).

Στις βασικές φυσικές μεταβολές περιλαμβάνονται η αφυδάτωση της επιφάνειας του 

τροφίμου μέσω της συνεχούς εξάτμισης της υγρασίας του, η ανταλλαγή των λιπιδίων προς 

δύο κατευθύνσεις, δηλαδή από το έλαιο τηγανίσματος προς το τρόφιμο και από το τρόφιμο 

προς το έλαιο, καθώς και η απόσταξη με υδρατμούς ενώσεων που προσδίδουν γεύση και 

οσμή. Αυτές οι μεταβολές αποτελούν τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την 

ενεργειακή πυκνότητα, την υφή και την οσμή των τηγανιτών τροφίμων (ϋ οόε^^εε  εί εΐ., 

2000).

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη μεταφορά θερμότητας και μάζας, 

συμπεριλαμβανομένων των θερμικών και φυσικών ιδιοτήτων του τροφίμου και του ελαίου, 

του σχήματος και το μεγέθους του τροφίμου, και της θερμοκρασίας του ελαίου.

Οι φυσικές μεταβολές που υφίστανται τα έλαια κατά το τηγάνισμά τους αφορούν το 

ιξώδες, το χρώμα, τη γεύση, το άρωμα, την απορρόφηση στο υ ν ,  την τάση ατμών, τον 

αφρισμό, το δείκτη διάθλασης, τα σημεία καπνού, ανάφλεξης και καύσης και τη 

διηλεκτρική σταθερά (Βΐιιτηεηίΐιαΐ, 1991). Φυσικές μεταβολές συντελούνται όμως και στο 

τρόφιμο, όπως η ζελατινοποίηση του αμύλου και η μετουσίωση των πρωτεϊνών.

Αν και υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι για την εκτίμηση της υποβάθμισης ενός 

ελαίου, η απόρριψή του συνήθως σε χώρους μαζικής εστίασης γίνεται με οπτική 

μακροσκοπική εξέταση στις περισσότερες περιπτώσεις. Η τεχνική αυτή απόρριψης ενός 

ελαίου δεν συνίσταται, και θα πρέπει ένα έλαιο να αντικαθίσταται, όταν παρατηρείται 

μεταβολή σε μία ή περισσότερες από αυτές τις φυσικές ιδιότητες ^βτηεΓ, 2002).

3.1.1. Πυκνότητα

Η αύξηση των επιπέδων των πολυμερών κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος οδηγεί 

σε αύξηση της πυκνότητας του ελαίου (Θετίζ εί εά., 2000).

3.1.2. Ιξώδες

Το ιξώδες ενός ελαίου εξαρτάται άμεσα από την υποβάθμιση που έχει υποστεί κατά 

το τηγάνισμά. Η αύξηση του ιξώδους οφείλεται στο σχηματισμό διμερών και πολυμερών 

προϊόντων, επομένως η τιμή του αυξάνεται όσο αυξάνονται τα διαδοχικά τηγανίσματα.
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Επιπλέον, η αύξηση του ιξώδους οφείλεται και στο μήκος της αλυσίδας των εστέρων των 

λιπαρών οξέων και στον τύπο του ελαίου, αντίστοιχα. Το ιξώδες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, λοιπόν, ως μέθοδος ελέγχου της ποιότητας του ελαίου, εφόσον η αλλαγή 

του σχετίζεται με το ποσοστό των ολικών πολικών συστατικών (Gertz et al., 2000).

3.1.3. Διηλεκτρική σταθερά

Κατά τη θερμική υποβάθμιση του ελαίου η διηλεκτρική σταθερά του αυξάνεται, 

εξαιτίας της αύξησης των επιπέδων των πολικών ενώσεων από τις αντιδράσεις οξείδωσης 

και υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων (Gertz et al.,2000).

3.1.4. Δείκτης Διάθλασης

Ο δείκτης διάθλασης ενός ελαίου αυξάνεται με τη θέρμανσή του, λόγω της αύξησης 

των προϊόντων πολυμερισμού (Gertz et al., 2000).

3.1.5. Χρώμα

Τα καροτενοειδή και η χλωροφύλλη είναι υπεύθυνα για το χρώμα των ελαίων. Η 

μεταβολή του χρώματος αποτελεί, σαν φυσική μεταβολή, ένα δείκτη υποβάθμισης των 

ελαίων κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, το χρώμα 

του ελαίου σκουραίνει, γεγονός που επηρεάζει και το χρώμα του τηγανιζόμενου τροφίμου. 

Η αλλαγή αυτή του χρώματος, οφείλεται στη διαλυτοποίηση των προϊόντων των 

αντιδράσεων Maillard που σχηματίζονται στο τρόφιμο. Οι αντιδράσεις αυτές 

επιταχύνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Επιπρόσθετα, η αλλαγή του χρώματος αποδίδεται και στην αντίδραση των αλδεϋδών 

που προέρχονται από την αποσύνθεση των τριγλυκεριδίων με αμινο -  παράγωγα προς 

ενώσεις σκούρου χρώματος (Gertz et al., 2000).

3.1.6. Γεύση -  Αρωμα

Η ανάπτυξη δυσάρεστης οσμής και γεύσης στο έλαιο οφείλεται στην παρατεταμένη 

οξείδωση. Η δυσάρεστη οσμή και γεύση αυτή μεταφέρεται και στο τρόφιμο, μέσω του 

απορροφόμενου ελαίου και επηρεάζει αρνητικά την αποδοχή του προϊόντος από τον 

καταναλωτή (Takeoka et al., 1996).
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3.1.7. Απορρόφηση στο ΙΙΥ

Βρίσκει εφαρμογή στον ποσοτικό προσδιορισμό των πολυακόρεστων οξέων και στην 

εκτίμηση του βαθμού οξείδωσης (Takeoka εί ά\., 1996).

3.1.8. Τάση ατμών

Η τάση ατμών σχετίζεται με το σημείο βρασμού του ελαίου. Τα τριγλυκερίδια που 

αποτελούνται από λιπαρά οξέα με μεγάλη ανθρακική αλυσίδα έχουν χαμηλή τάση ατμών, 

γι’ αυτό δεν εξατμίζονται, ενώ τα μονό- και τα διγλυκερίδια και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

έχουν υψηλή τάση ατμών. Αυξανόμενης της ανθρακικής αλυσίδας μειώνεται η τάση ατμών 

αυτού του λιπαρού οξέος και αυξάνεται αντίστοιχα το σημείο βρασμού (Τα1<εο1(Η εί ά\., 

1996).

3.1.9. Αφρισμός ελαίου

Κατά το τηγάνισμα παρατηρείται αύξηση του αφρισμού, λόγω δημιουργίας κάποιων 

ενεργών ουσιών όπως τα μονογλυκερίδια, τα διγλυκερίδια, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και 

των σαπώνων τους που προκύπτουν από τις αντιδράσεις με τα τρόφιμα (Γ ^εο ί^  εί α\., 

1996).

3.1.10. Σημεία καπνού, ανάφλεξης και καύσης

Τα σημεία καπνού, ανάφλεξης και καύσης μίας λιπαρής ύλης καθορίζουν τη 

σταθερότητά της, όταν θερμαίνεται παρουσία αέρα. Το σημείο καπνού είναι η 

θερμοκρασία στην οποία ανιχνεύεται η έναρξη του καπνίσματος. Το σημείο ανάφλεξης 

είναι η θερμοκρασία στην οποία τα πτητικά προϊόντα παράγονται με ικανοποιητικό ρυθμό, 

ώστε να αναφλεχθούν. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι περισσότερο πτητικά από τα 

τριγλυκερίδια, με αποτέλεσμα τα σημεία καπνού, ανάφλεξης και καύσης των ελαίων να 

εξαρτώνται από την περιεκτικότητα σε αυτά, και να μειώνονται κατά τη διάρκεια του 

τηγανίσματος, λόγω της υδρόλυσης που λαμβάνει χώρα. Η ακορεστότητα ενός ελαίου δεν 

επιδρά καθόλου ή επιδρά ελάχιστα στα σημεία καπνού, ανάφλεξης και καύσης.

Οι προαναφερθείσες φυσικές παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

έλεγχο της ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων και τον προσδιορισμό του βαθμού 

υποβάθμισής τους (Τύΐίεοΐία εί ά\., 1996).
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3.2. Χημικές Μεταβολές

Τα έλαια ευθύνονται κάποιες φορές για την παραγωγή ανεπιθύμητης γεύσης στα 

τρόφιμα, εάν είναι πολλές φορές χρησιμοποιημένα ή είναι κακής ποιότητας. Αυτό 

συμβαίνει, διότι καθώς τα έλαια τηγανίζονται, μεταφέρουν θερμότητα στα τρόφιμα και 

βοηθούν στην παραγωγή της χαρακτηριστικής γεύσης των τηγανιτών τροφίμων.

Απορρόφηση Ελαίου

Αερισμός

1
Οξυγόνο | |

Οξείδωση Διάλυση Υδρόλυση

1  1 ί

Υ δροϋπεροξείδια Έγχρωμες ενώσεις Ελεύθερα λιπαρά οξέα

Συζυγή διένια Λιπίδια τροφίμων Διακυκλογλυκερόλες

1 \ Μονοακυλογλυκερόλες

Διάσπαση Αφυδρογόνωση Ελεύθερες ρίζες

1 Θέρμανση 1
Αλκοόλες ι Διμερή TAG

Αλδεΰδες Διμερή Τριμερή TAG

Λ Κυκλικές ενώσεις Εποξείδια

Οξέα Υδρογονάνθρακες Αλκοόλες

Υδρογονάνθρακες

Εικόνα 2: Χημικές Μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά το τηγάνισμα (ϋειίζ  βί ά\., 2000)
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Στο βαθύ τηγάνισμα, λαμβάνουν χώρα διάφορες χημικές διαδικασίες υποβάθμισης 

όπως: η υδρόλυση, η οξείδωση, ο πολυμερισμός και η ισομερείωση, καθώς το έλαιο 

τηγανίσματος αποικοδομείται προς σχηματισμό πτητικών και μη πτητικών (μονομερών και 

πολυμερών) ενώσεων (εικόνα 2). Με τη συνεχόμενη θέρμανση και το τηγάνισμα, αυτές οι 

ενώσεις αποικοδομούνται περαιτέρω μέχρι τα προϊόντα διάσπασής τους να συσσωρευτούν 

σε επίπεδα που παράγουν οσμές και δυνητικά τοξικά αποτελέσματα, καθιστώντας το έλαιο 

ακατάλληλο για τηγάνισμα (Warner, 2002). Οι ποσότητες αυτών των ενώσεων που 

δημιουργούνται καθώς και η χημική τους δομή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου του τύπου του ελαίου και του τροφίμου, των συνθηκών 

τηγανίσματος και της διαθεσιμότητας σε οξυγόνο (Wessels, 1983). Ακόμα, τα προϊόντα 

των χημικών αντιδράσεων αλληλεπιδρούν, παράγοντας ένα πολύπλοκο μίγμα προϊόντων 

(Warner, 2002).

Οι Andrikopoulos et al. (2002), εξέτασαν την συμπεριφορά του παρθένου 

ελαιολάδου και ενός μίγματος φυτικών ελαίων εμπορικά διαθέσιμου, κατά τη διάρκεια 10 

διαδοχικών διαδικασιών τηγανισμάτων σε τηγάνι (ρηχό τηγάνισμα) χρησιμοποιώντας 

πατάτες εμπορίου σε θερμοκρασία 180 °C για 60 λεπτά, και κατά τη διάρκεια 10 

διαδοχικών διαδικασιών τηγανισμάτων σε φριτέζα (βαθύ τηγάνισμα) σε θερμοκρασία 170 

°C για 120 λεπτά (αυτές είναι οι τυπικές συνθήκες ελληνικού εγχώριου τηγανίσματος).

Η αύξηση του σχηματισμού πολικών ενώσεων κατά τη διάρκεια διαδοχικών 

τηγανισμάτων αυξάνει με το βαθμό ακορεστότητας του ελαίου και γι’ αυτό το λόγο υψηλά 

επίπεδα ολικών πολικών ενώσεων παρατηρήθηκαν για μίγματα φυτικών ελαίων, και αυτό 

αποδίδεται στο υψηλό τους περιεχόμενο σε λινελαϊκό οξύ. Ακόμα, το βαθύ τηγάνισμα με 

παρθένο ελαιόλαδο, φάνηκε ότι διατηρεί μια υψηλότερη περίοδο επαγωγής κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας του τηγανίσματος χωρίς αναπλήρωση του ελαίου (Andrikopoulos 

et al., 2002).

Οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στα έλαια τηγανίσματος καθώς και στο 

τρόφιμο που τηγανίζεται περιγράφονται και αναλύονται παρακάτω.

3.2.1. Υδρόλυση

Η κυριότερη χημική μεταβολή που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος 

είναι η υδρόλυση. Καθώς το τρόφιμο τοποθετείται μέσα στο έλαιο σε θερμοκρασία 

τηγανίσματος, ο αέρας και η υγρασία προκαλούν μία σειρά αλληλένδετων αντιδράσεων
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(εικόνα 3). Η υγρασία και ο ατμός προκαλούν υδρόλυση των τριγλυκεριδίων, από την 

οποία παράγονται μονό- και διγλυκερίδια και τελικώς ελεύθερα λιπαρά οξέα (Moreira et 

al., 1995). Η γλυκερόλη που είναι πτητική σε θερμοκρασίες πάνω από τους 150 °C, 

εξατμίζεται μερικώς και η ισορροπία της αντίδρασης μετατοπίζεται προς την παραγωγή 

περισσότερων προϊόντων υδρόλυσης (Pokomy, 1989). Παράλληλα, η γλυκερόλη 

αφυδατώνεται και προκύπτει μία ακόρεστη αλδεΰδη, η ακρολεϊνη, στην οποία οφείλεται η 

δυσάρεστη οσμή των ελαίων κατά το τηγάνισμα (Kochhar and Gertz, 2004).

Η έκταση της υδρόλυσης είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως είναι η 

θερμοκρασία του ελαίου, η έκταση της επιφάνειας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο έλαιο και 

στην υγρασία του τροφίμου, το ποσό της υγρασίας και του ατμού, επειδή η υγρασία 

υδρολύει το έλαιο γρηγορότερα από τον ατμό (Pokomy, 1989).

Η υδρόλυση, δηλαδή, εξαρτάται από την περιεκτικότητα του τροφίμου σε νερό, από 

τη θερμοκρασία τηγανίσματος (όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο εκτεταμένη 

είναι η υδρόλυση), από το ρυθμό αντικατάστασης του ελαίου (όσο μεγαλύτερος είναι ο 

ρυθμός αυτός, τόσο μικρότερη είναι η ανάπτυξη των ελεύθερων λιπαρών οξέων), καθώς 

και από τη συσσώρευση καμένων υπολειμμάτων τροφίμου στο σκεύος τηγανίσματος (αυτή 

η συσσώρευση επιτείνει το σχηματισμό των ελεύθερων λιπαρών οξέων) (Warner, 2002).

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και τα όξινα προϊόντα χαμηλού μοριακού βάρους που 

προκύπτουν από την παχιά οξείδωση ενισχύουν την υδρόλυση παρουσία ατμού κατά τη 

διάρκεια του τηγανίσματος (Pokomy, 1989).
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Εικόνα 3: Αντιδράσεις υδρόλυσης των ελαίων κατά το τηγάνισμα (Warner, 2002).

Τα υδρολυτικά προϊόντα μειώνουν τη σταθερότητα των ελαίων που 

χρησιμοποιούνται στο τηγάνισμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για τον 

υπολογισμό της ζωής τους π.χ. τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (Warner, 2002). Όμως, ένα μέρος 

των ελεύθερων λιπαρών οξέων χάνεται μέσω του ατμού κατά το τηγάνισμα. Έτσι, ο 

προσδιορισμός των διγλυκεριδίων μερικές φορές προτιμάται από την ανάλυση των 

ελεύθερων λιπαρών οξέων, αφού τα διγλυκερίδια κατακρατούνται από το έλαιο 

τηγανίσματος (Kochhar and Gertz, 2004).

3.2.2. Θερμική Οξείδωση

Τα έλαια κατά το τηγάνισμα οξειδώνονται. Αυτοοξείδωση των λιπών και ελαίων 

καλείται η αντίδρασή τους με το οξυγόνο απουσία φωτός σε χαμηλή θερμοκρασία, (εικόνα 

4). Είναι μία αυτοκαταλυόμενη αντίδραση που έχει τρία στάδια: την εισαγωγή, τη διάδοση 

και τον τερματισμό. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το ελαιόλαδο συγκεκριμένα είναι 

πολύ ανθεκτικό στην οξείδωση (αυτοοξείδωση) εξαιτίας της μικρής περιεκτικότητας σε 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και εξαιτίας της παρουσίας φυσικών αντιοξειδωτικών
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(Kocchar and Gertz, 2004). Η αυτοοξείδωση μπορεί να περιγράφει σε τρία στάδια:

1.εισαγωγή 2.διάδοση 3.τερματισμός. Αυτά τα στάδια περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:

1. Εισαγωγή: Στο στάδιο αυτό, το οποίο είναι γνωστό και σαν στάδιο έναρξης, η 

οξείδωση προχωρεί με αργό ρυθμό. Σαν στάδιο εισαγωγής ορίζεται η χρονική περίοδος 

πριν από την εμφάνιση της ανεπιθύμητης οσμής και γεύσης, όπου η κατανάλωση 

ατμοσφαιρικού οξυγόνου είναι σχετικά μικρή. Ο χρόνος που διαρκεί η εισαγωγή, ποικίλλει 

για τις διάφορες κατηγορίες των ελαίων, (εικόνα 4) και επηρεάζεται από αρκετούς 

παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στο ρυθμό της αντίδρασης.

2. Διάδοση: Όταν συμπληρωθεί η περίοδος της εισαγωγής, η οξείδωση προχωρεί με 

μεγαλύτερο ρυθμό. Το σημείο επί της καμπύλης, όπου το δείγμα αρχίζει να μυρίζει και να 

αποκτά γεύση ταγγισμένου προϊόντος συμπίπτει, με την αρχή του σταδίου της διάδοσης 

(εικόνα 4), γνωστού και σαν στάδιο πολλαπλασιασμού.

3. Τερματισμός: Κατά το στάδιο αυτό η οξείδωση τερματίζεται, διότι τα προϊόντα τα 

οποία σχηματίζονται είναι αδρανή και έχουν χάσει πια το χαρακτήρα των ελεύθερων ριζών 

που είναι απαραίτητες για να προχωρήσει η οξείδωση.

Εικόνα 4: Απόδοση των σταδίων εισαγωγής και διάδοσης σε δύο έλαια διαφορετικής αντοχής στην 

οξείδωση (1. Στάδιο εισαγωγής, 2. Στάδιο διάδοσης) (Κυριτσάκης, 2007).
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Ο μηχανισμός της οξείδωσης είναι αρκετά πολύπλοκος και προχωρεί 

αυτοκαταλυτικά και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό, με την πάροδο του χρόνου. Διάφορες 

θεωρίες προσπαθούν να δώσουν εξήγηση στον αυτοκαταλυτικό μηχανισμό της οξείδωσης. 

Σήμερα πιστεύεται ότι ο όλος μηχανισμός περιλαμβάνει τρία στάδια: την εισαγωγή 

(initiation), τη διάδοση (propagation) και τον τερματισμό (termination).

Σύμφωνα με τον Κυριτσάκης (2007), τα στάδια του αυτοκαταλυτικού μηχανισμού 

της οξείδωσης, αποδίδονται σχηματικά, ως εξής:

1. Εισαγωγή (Initiation)

RH + 0 2 -♦ R· + ΌΟΗ

Λιπαρό οξύ ελεύθερη ρίζα λιπαρού οξέος

2. Διάδοση (Propagation)

R· + 0 2 ROO·

Ελεύθερη ρίζα υπεροξειδίου

ROO· + RH —► R · + ROOH

υπεροξείδιο

3. Τερματισμός (Termination)

r . + R· -+  RR

R- + ROO· -► ROOR *· Αδρανή Προϊόντα

ROO· + ROO-

Όπου, RH = λιπαρό οξύ

R·, ROO· = ελεύθερες ρίζες

ROOH = υπεροξείδια

RR, ROOR = προϊόντα τελικής αντίδρασης
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Η οξείδωση αρχίζει με την απόσπαση ενός υδρογόνου από ένα ακόρεστο μόριο 

λιπαρού οξέος (RH), οπότε σχηματίζεται μια ελεύθερη ρίζα λιπαρού οξέος (R·).

Η σχηματιζόμενη ρίζα αντιδρά με ένα μόριο οξυγόνου και δημιουργείται μια ρίζα 

υπεροξειδίου (ROO·) η οποία αντιδρά στη συνέχεια με άλλο μόριο λιπαρού οξέος (RH), το 

οποίο δεν έχει οξειδωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, δίνοντας γένεση σε υπεροξείδια (ROOH) 

και σε νέες ελεύθερες ρίζες. Η πορεία της οξείδωσης γίνεται τώρα περισσότερο πολύπλοκη 

γιατί τα υπεροξείδια που σχηματίσθηκαν, σαν ασταθείς ενώσεις, διασπώνται εύκολα και 

δημιουργούνται περισσότερες ελεύθερες ρίζες οι οποίες λαμβάνουν μέρος σε νέες 

αλυσιδωτές αντιδράσεις. Όταν οι δύο ρίζες αντιδράσουν μεταξύ τους η διάδοση 

τερματίζεται (Κυριτσάκης, 2007).

Το οξυγόνο που είναι παρόν στο φρέσκο έλαιο και το οξυγόνο που εισάγεται μέσα 

στο έλαιο τηγανίσματος μέσω της επιφάνειας του ελαίου και μέσω της προσθήκης του 

τροφίμου, ενεργοποιεί μία αλυσίδα αντιδράσεων που προκαλούν σχηματισμό ελεύθερων 

ριζών, υπεροξειδίων του υδρογόνου και συζυγιακών διενοϊκών οξέων (Warner, 2002). Οι 

χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της οξείδωσης συμβάλουν στο 

σχηματισμό πτητικών και μη πτητικών προϊόντων αποικοδόμησης. Για παράδειγμα, η 

οξείδωση του αιθυλεστέρα του λινελαϊκού, οδηγεί σε σχηματισμό υπεροξειδίων του 

υδρογόνου που μπορούν να σχηματίσουν μη κυκλικά προϊόντα μακράς αλυσίδας ή 

μπορούν να κυκλοποιηθούν και να σχηματίσουν πολυμερή υπεροξειδίων (Perkins, 1967).

Ο μηχανισμός οξείδωσης στα έλαια τηγανίσματος είναι παρόμοιος με την 

αυτοοξείδωση που γίνεται στους 25 °C. Όμως, τα αρχικά προϊόντα της οξείδωσης -  τα 

υπεροξείδια του υδρογόνου- αποικοδομούνται ταχύτατα στους 190 °C δευτερογενή 

προϊόντα οξείδωσης, όπως αλδεΰδες και κετόνες (Blumenthal, 1991). Τα δευτερογενή 

προϊόντα οξείδωσης που είναι πτητικά συμβάλουν κατά πολύ στην οσμή του ελαίου 

τηγανίσματος και στη γεύση και το άρωμα των τηγανιτών τροφίμων (Neff et al. 2000 , 

Warner et al. 2001).

Εάν τα δευτερογενή προϊόντα της οξείδωσης είναι ακόρεστες αλδεΰδες, όπως 2,4- 

δεκαδιενάλη, 2,4,-εννεαδιενάλη, 2,4,-οκταδιενάλη, 2-επτενάλη και 2-οκτενάλη, συμβάλουν 

στη χαρακτηριστική γεύση και οσμή τηγανίσματος των ελαίων που δεν έχουν 

υποβαθμιστεί και μπορούν να θεωρηθούν επιθυμητά προϊόντα (Warner et al., 2001).
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Παρόλα αυτά, οι κορεσμένες και οι ακόρεστες αλδεΰδες, όπως εξανάλη, επτανάλη, 

οκτανάλη, εννεάλη και 2-δεκενάλη, έχουν χαρακτηριστικές δυσάρεστες οσμές στην 

αλφακτομετρική ανάλυση των καυτών ελαίων. Η φρουτώδης και πλαστική οσμή των 

θερμασμένων ελαίων που έχουν υψηλό περιεχόμενο σε ελαϊκό οξύ, αποδίδεται αρχικά στις 

ενώσεις επτανάλη, οκτανάλη, εννεάλη και 2-δεκενάλη (Neff et al., 2000).

R - C H - R — * R - C H - R  + ·ΟΗ
1 1
Ο Ο
0 •
Η

R — CHR -—► RCH + fi
1 ll
0♦ Ο

R - C H - R + R'H — ► R - C H -R  + R'·
1 1
0 Ο« Η

R - C H - R + R·' — ► R - C - R  + R'H
1 II
0♦ 0

R - C H - R + R'O--- ► R - C - R  + ROH
1 II
Ο 0

Εικόνα 5: Αντιδράσεις θερμικής οξείδωσης των ελαίων κατά το τηγάνισμα (Warner, 2002).

Η ανάλυση των αρχικών προϊόντων οξείδωσης, όπως είναι τα υπεροξείδια, σε 

οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας του τηγανίσματος, παρέχει λίγες πληροφορίες επειδή 

ο σχηματισμός τους και η αποσύνθεσή τους κυμαίνονται γρήγορα και δεν προβλέπονται 

εύκολα (εικόνα 5). Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, τα έλαια με πολυακόρεστα λιπαρά 

οξέα, όπως είναι το λινελαϊκό οξύ, έχουν μία ευδιάκριτη περίοδο επαγωγής 

υδροϋπεροξειδίων που ακολουθούνται από μία γρήγορη αύξηση στις τιμές του 

υπεροξειδίου, και έπειτα μία γρήγορη καταστροφή των υπεροξειδίων (Perkins, 1967, 

Perkins, 1996). Η μέτρηση των επιπέδων των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, όπως είναι 

το λινελαϊκό οξύ, μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της έκτασης της θερμικής 

οξείδωσης (Warner, 2002).
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Σύμφωνα με τον Wessels (1983), η οξειδωτική υποβάθμιση παράγει οξειδωμένα 

τριγλυκερίδια που περιέχουν επόξυ- υδρόξυ- και κετο- ομάδες καθώς και διμερή λιπαρών 

οξέων ή διμερή τριγλυκεριδίων. Τα πτητικά προϊόντα υποβάθμισης είναι συνήθως 

διαποτισμένα με υδροξυ-, αλδεϋδικά, κετο- και δικαρβοξυλικά οξέα, υδρογονάνθρακες -  

αλκοόλες -  αλδεΰδες -  κετόνες και αρωματικές ενώσεις (Perkins, 1996).

3.2.3. Πολυμερισμός

Ο πολυμερισμός συμβαίνει κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, περιλαμβάνοντας 

μεγάλη ποικιλία χημικών αντιδράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ενώσεων 

με μεγάλο μοριακό βάρος και πολικότητα (εικόνα 6) Πολυμερή είναι δυνατόν να 

σχηματιστούν από ελεύθερες ρίζες ή από τριγλυκερίδια μέσω της αντίδρασης Diels -  

Alder. Τα κυκλικά λιπαρά οξέα μπορούν να σχηματιστούν εντός ή μεταξύ τριγλυκεριδίων. 

Διμερή των λιπαρών οξέων μπορούν να σχηματιστούν μεταξύ δύο λιπαρών οξέων που 

ανήκουν στα ίδια ή σε διαφορετικά τριγλυκερίδια. Καθώς τα παραπάνω μόρια συνεχίζουν 

να συνδέονται λαμβάνονται πολυμερή με μεγάλο μοριακό βάρος. Καθώς τα 

πολυμερισμένα προϊόντα αυξάνονται μέσα στο έλαιο τηγανίσματος, παράλληλα αυξάνεται 

και το ιξώδες του ελαίου (Warner, 2002).

Η πλειοψηφία των διμερών και των πολυμερών των τριγλυκεριδίων σχηματίζονται 

με δεσμούς C-C και μία μόνο μειοψηφία διμερών σχηματίζεται με δεσμούς C-0-C. 

Φαίνεται ότι οι δεσμοί που δημιουργούνται μέσω της οξείδωσης σε χαμηλές θερμοκρασίες 

είναι C-O-C, ενώ εκείνοι που σχηματίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες είναι C-C. Κατά τη 

διάρκεια της αυτοοξείδωσης, τα διμερή και τα πολυμερή δημιουργούνται από την ένωση 

δύο ελεύθερων ριζών, την ενδομοριακή προσθήκη μίας ελεύθερης ρίζας στο μόριο ενός 

τριγλυκεριδίου ή ακολουθώντας την αντίδραση Diels -  Alder. Όμως, τα πολικά διμερή στα 

έλαια τηγανίσματος σχηματίζονται κυρίως με δεσμούς C-C και όχι με δεσμούς C-0-C, 

όπου θα αναμενόταν αν αυτές οι ενώσεις σχηματιζόταν ακολουθώντας το μηχανισμό των 

ελεύθερων ριζών.
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Εικόνα 6: Διαδικασία πολυμερισμού των ελαίων κατά το τηγάνισμα (Warner, 2002).

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά το τηγάνισμα, αφού το οξυγόνο είναι σχετικά 

περιορισμένο από την κάλυψη του τροφίμου με ατμό, κάποιος άλλος μηχανισμός πρέπει να 

είναι ο υπεύθυνος (Kochhar and Gertz 2004).

3.2.4. Ισομερείωση

Ισομερείωση καλείται η διαδικασία μετατροπής των ακόρεστων λιπαρών οξέων από 

cis σε trans διαμόρφωση σε υψηλές θερμοκρασίες (Goburdhum et al., 2001). Τα trans 

λιπαρά οξέα είναι ακόρεστα λιπαρά οξέα στα οποία τα άτομα του άνθρακα βρίσκονται σε 

αντίθετες κατευθύνσεις κατά μήκος του διπλού δεσμού. Τα περισσότερα λίπη και έλαια 

περιέχουν μόνο cis διπλούς δεσμούς, στους οποίους τα άτομα του άνθρακα βρίσκονται 

προς την ίδια πλευρά του διπλού δεσμού (Mensink and Katan, 1990). Η οξείδωση και η 

μερική υδρογόνωση προωθούν τον ισομερισμό των cis μορφών σε trans. Η παρατεταμένη 

θέρμανση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του σχηματισμού trans λιπαρών οξέων 

(Kiritsakis et al., 1989).

Η
R , - C - R ä

+
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Σύμφωνα με τους Kiritsakis et al. (1989), το ελαιόλαδο έχει μεγαλύτερη αντοχή στην 

ισομερείωση σε σύγκριση με το αραβοσιτέλαιο, το ηλιέλαιο και τα μερικώς υδρογονωμένα 

φυτικά έλαια, μετά από 3,5 και 7 ώρες τηγανίσματος στους 200 °C. Τα trans λιπαρά οξέα 

αυξάνουν την LDL χοληστερόλη και μειώνουν την HDL χοληστερόλη. Επιδημιολογικές 

έρευνες συσχετίζουν την πρόσληψη trans λιπαρών οξέων με τα καρδιοαγγειακά νοσήματα 

σε μεγάλο βαθμό.

Τα trans ισομερή σχηματίζονται κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος σε οικιακή ή σε 

βιομηχανική βάση. Τα γεωμετρικά ισομερή είναι επίσης παρόντα στα εξευγενισμένα έλαια, 

ειδικά σε αυτά που έχουν υποστεί φυσικό εξευγενισμό, εξαιτίας των υψηλών 

θερμοκρασιών που επικρατούν. Τα βασικά ισομερή που προσδιορίζονται και στις δύο 

περιπτώσεις είναι το 9,12-cis-trans και το 9,12-trans-cis^KaoKiaviKÓ (στεατικό) οξύ, τα 

οποία στη συνέχεια δημιουργούν συζευγμένα cis-trans, trans-cis, trans-trans διένια. Κατά 

την θερμική επεξεργασία των ελαίων σχηματίζονται πολλά ισομερή τριένια (Goburdhum et 

al., 2001).

3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποσύνθεση του ελαίου κατά το 
τηγάνισμα

Η κατανόηση των μηχανισμών θερμικής αποικοδόμησης των τηγανισμένων ελαίων 

είναι δύσκολη, διότι εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, όπως είναι η ακορεστότητα των 

λιπαρών οξέων, η θερμοκρασία των ελαίων, η απορρόφηση του οξυγόνου, η μεταφορά των 

μετάλλων από το σκεύος τηγανίσματος στο έλαιο και η φύση του τροφίμου (Arroyo et al., 

1992). Μία σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιδράσεις της υδρόλυσης, της 

θερμικής οξείδωσης και του πολυμερισμού και εν τέλει επηρεάζουν το τηγανισμένο έλαιο, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6 (Warner, 2002).

Η υποβάθμιση του ελαίου μπορεί να ελεγχθεί ή ακόμη και να αποτραπεί με 

κατάλληλη διαχείριση αυτών των παραγόντων. Για παράδειγμα, για να βοηθήσει την 

παρεμπόδιση της επιδείνωσης του ελαίου τηγανίσματος, η επιλογή ενός φρέσκου ελαίου με 

καλή αρχική ποιότητα, όχι υψηλό βαθμό οξείδωσης, χαμηλά επίπεδα πολυακόρεστων 

λιπαρών οξέων και χαμηλά επίπεδα μετάλλων, οδηγεί σε μικρότερη τελική υποβάθμιση. Η 

προσθήκη υλών με αντιοξειδωτικές και αντικαπνιστικές ιδιότητες μπορεί επίσης να 

συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας ενός ελαίου (Gordon and Kourimska, 1995).
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Πίνακας 6: Παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην αποσύνθεση του ελαίου

τηγανίσματος.

Έλαιο/Τρόφιμο/Πρόσθετες ουσίες Διαδικασία

Ακορεστότητα λιπαρών οξέων Θερμοκρασία ελαίου

Είδος ελαίου Χρόνος τηγανίσματος

Είδος τροφίμου Αερισμός/ Απορρόφηση οξυγόνου

Μέταλλα στο έλαιο/στο τρόφιμο Σκεύος τηγανίσματος

Αρχική ποιότητα ελαίου Συνεχές ή διακοπτόμενο τηγάνισμα

Προϊόντα αποικοδόμησης στο έλαιο Ρυθμός τηγανίσματος

Αντιοξειδωτικά Μεταφορά θερμότητας

Αντικαπνιστικά Ρυθμός αντικατάστασης, ενδιάμεση 

προσθήκη ελαίου, φιλτράρισμα του 

ελαίου/καθαρισμός σκεύους

(\Vamer, 2002).

Το είδος του τροφίμου που τηγανίζεται συμβάλλει στην τελική σύσταση ου ελαίου, 

διότι τα λιπαρά οξέα που απελευθερώνονται από το περιεχόμενο λίπος ενός τροφίμου, 

όπως το κοτόπουλο για παράδειγμα, έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η οξύτητα του 

ελαίου κατά το τηγάνισμα, με συνεχή χρήση. Το λίπος των ψαριών μπορεί επίσης να 

αλλάξει τη σύσταση των λιπαρών οξέων ενός ελαίου και επηρεάζει αρνητικά τη 

σταθερότητά του.
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Ο βαθμός υποβάθμισης ενός ελαίου μπορεί να περιοριστεί με έλεγχο των συνθηκών 

του τηγανίσματος, όπως της θερμοκρασίας, του χρόνου, της έκθεσης στο ατμοσφαιρικό 

οξυγόνο, του συνεχούς ή διακοπτόμενου τηγανίσματος, του φιλτραρίσματος και της 

αντικατάστασης του ελαίου.

Σημαντικό ρόλο στην υποβάθμιση ενός ελαίου κατά το τηγάνισμα, παίζει και η 

συσσώρευση καμένων υπολειμμάτων τροφίμου και γι’ αυτό το λόγο το φιλτράρισμα των 

ελαίων βοηθά στην απομάκρυνση τους, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής του ελαίου 

(Ψατηει·, 2002).

3.4. Προϊόντα Αποσύνθεσης

Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, σχηματίζονται πτητικά και μη πτητικά προϊόντα 

αποσύνθεσης. Τα τρόφιμα που τηγανίζονται σε αυτά τα έλαια μπορεί να περιέχουν μία 

σημαντική ποσότητα των προϊόντων αποσύνθεσης για να προκαλέσουν τα πιθανά δυσμενή 

αποτελέσματα στην ασφάλεια, τη γεύση, τη σταθερότητα γεύσης, το χρώμα και τη 

σύσταση των τηγανισμένων τροφίμων. Αν και οι πτητικές ενώσεις είναι πρώτιστα αρμόδιες 

για τη γεύση -  και θετικά και αρνητικά -  τα θερμικά πολυμερή δεν έχουν άμεσα 

επιπτώσεις στη γεύση. Επομένως, τα θερμικά πολυμερή μπορούν να υπάρξουν σε ένα 

εδώδιμο προϊόν, αλλά οι συνθήκες που οδηγούν στο σχηματισμό τους δεν 

αντιμετωπίζονται συνήθως στην εμπορική πρακτική ^ατηετ, 2002).

3.4.1. Πτητικά προϊόντα

Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος (βαθύ τηγάνισμα), καθώς το έλαιο θερμαίνεται 

συνεχώς ή περιοδικά παρουσία του αέρα, και η θερμική και οξειδωτική αποσύνθεση του 

ελαίου εμφανίζεται, παράγονται πτητικά και μη πτητικά προϊόντα αποσύνθεσης (πίνακας 

7). Ακόμα και στα απλά μοντέλα τηγανίσματος, χωρίς τρόφιμα, σχηματίζονται 

εκατοντάδες πτητικές ενώσεις, οι οποίες σε θερμοκρασία τηγανίσματος, εγκαταλείπουν το 

έλαιο με αποτέλεσμα η σύνθεση του διαλύματος να μεταβάλλεται συνεχώς (ΟούΒ^αηεβ εί 

αΐ., 2000).

Οι 8ε11ίε εί ίΐΐ. (1977), ανίχνευσαν πτητικά συστατικά που παράγουν οσμές καθώς και 

τις πρόδρομες ενώσεις αυτών που προκύπτουν από την θέρμανση του σογιέλαιου, 

χρησιμοποιώντας μοντέλα τριγλυκεριδίων (καθαρή τριελαϊνη, μίγμα τριελαϊνης (25%) -  

τριστεατίνης και ένα τυχαία εστεροποιημένο τριγλυκερίδιο από στεατικό και 25% ελαϊκό
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οξύ). Κάθε μοντέλο από τα παραπάνω παρήγαγε τις ίδιες ενώσεις, οι οποίες είναι οι εξής: 

επτάνιο, οκτάνιο, επτανάλη, οκτανάλη, εννεάλη, 2-δεκενάλη, 2-ενδεκενάλη. Αυτές οι επτά 

ενώσεις ήταν μοναδικές στην οξείδωση κάθε λιπαρού οξέος σε κάθε δείγμα 

τριγλυκεριδίου.

Αργότερα, ανέλυσαν καθαρή τριλινολεϊνη και μίγματα τριλινολεϊνης -  τριστεατίνης, 

τριλινολεϊνης -  τριολεϊνης και τριλινολεϊνης -  τριολεϊνης -  τριστεατίνης, τα οποία 

θερμάνθηκαν. Στα βασικά πτητικά συστατικά περιλαμβάνονταν το επτάνιο, η ακρολεϊνη, η 

πεντανάλη, η 1 -πεντανάλη, η εξανάλη, η 2-εξανάλη, η 3-εξανάλη, η 2-επτενάλη, η 2- 

οκτενάλη, η 2,4-δεκαδιενάλη και η 4,5-επόξυ-2-ενάλη.

Υπάρχει δυσκολία στο να καθοριστεί ο μηχανισμός εκατοντάδων πτητικών ενώσεων 

που βρίσκονται στα έλαια τηγανίσματος ή στα τηγανιτά τρόφιμα (Τ^εοΐία εί ά\., 1996).

Για όλους αυτούς τους λόγους, η ταυτοποίηση των πτητικών ενώσεων που 

παράγονται από την αντίδραση του ελαίου τηγανίσματος και συστατικών των τροφίμων 

αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία (Οοδα^πεε εί εά., 2000).

Πίνακας 7: Πτητικά και μη πτητικά προϊόντα αποσύνθεσης κατά το τηγάνισμα των

ελαίων.

Πτητικά Μη πτητικά

Υδρογονάνθρακες Μονοακυκλογλυκερίδια

Κετόνες Διακυκλογλυκερίδια

Αλδεϋδες Οξειδωμένα τριακυκλογλυκερίδια

Αλκοόλες Διμερή τριακυκλογλυκερίδια

Εστέρες Τριμερή τριακυκλογλυκερίδια
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Λακτόνες Πολυμερή τριακυκλογλυκερίδια

Ελεύθερα λιπαρά οξέα

(Warner, 2002).

3.4.2. Μη πτητικά προϊόντα αποσύνθεσης

Τα μη πτητικά προϊόντα αποσύνθεσης σε υπερβολικά χρησιμοποιημένα έλαια 

τηγανίσματος περιλαμβάνουν πολυμερή τριγλυκεριδίων, παράγωγα οξειδωμένων 

τριγλυκεριδίων, κυκλικές ενώσεις και προϊόντα διάσπασης (Perkins, 1996). Το μη 

πολυμερισμένο τμήμα των ελαίων περιλαμβάνει κυρίως αναλλοίωτα τριγλυκερίδια σε 

συνδυασμό με τα οξειδωμένα παράγωγά τους. Παράλληλα, περιλαμβάνει μονο- και 

διγλυκερίδια, ατελή γλυκερίδια, τριγλυκερίδια με κυκλικά λιπαρά οξέα και με διμερή 

λιπαρών οξέων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μη πτητικό συστατικό (Warner, 2002).

Οι Rojo και Perkins (1987), κατηγοριοποίησαν τα μη πτητικά προϊόντα αποσύνθεσης 

σε πολικούς και μη πολικούς πολυμερείς μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων και σε 

μονομερείς μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων με αναλλοίωτους, αλλοιωμένους, 

(οξειδωμένους, κυκλοποιημένους, ισομερισμένους κλπ.) και ατελείς εστέρες λιπαρών 

οξέων (πίνακας 7).

Οι Clark and Serbia (1991), μελέτησαν τα μη πολικά προϊόντα αποσύνθεσης από 

καθαρή τριλινολεϊνη και τριστεατίνη και απέδειξαν την παρουσία διμερών και στα τρία 

μίγματα τριγλυκεριδίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια τηγανισμένων ελαίων και τροφίμων

Η ανησυχία όσον αφορά τις διατροφικές πτυχές και την ασφάλεια των ελαίων, που 

υφίστανται υποβάθμιση κατά το τηγάνισμα, ολοένα και αυξάνεται. Έχουν ήδη διεξαχθεί 

πολλές δοκιμές σε πειραματόζωα για τον προσδιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από 

την κατανάλωση υποβαθμισμένων ελαίων τηγανίσματος και εφαρμόζονται διάφορες 

μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων.

4.1. Επικίνδυνες ουσίες που παράγονται κατά το τηγάνισμα

Έχει διαπιστωθεί, από πολλούς επιστήμονες, ότι η θέρμανση των ελαίων έχει σαν 

αποτέλεσμα το σχηματισμό δυνητικά επικίνδυνων ενώσεων για την υγεία του ανθρώπου. 

Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι αναστολείς ενζύμων, ουσίες που συμβάλλουν στη 

διάσπαση βιταμινών, προϊόντα οξείδωσης του λίπους, ουσίες που προκαλούν ερεθισμό του 

γαστρεντερικού συστήματος, δυνητικά μεταλλαξογόνες ουσίες κ.α. (Clark and Serbia, 

1991).

Τα υπερβολικά θερμασμένα έλαια έχουν αποδειχθεί τοξικά σε πειραματόζωα. 

Παράλληλα, έχουν παρατηρηθεί υψηλοί δείκτες θνησιμότητας. Τα ολικά πολικά συστατικά 

των τηγανισμένων ελαίων, σε υπερβολικά μεγάλες δόσεις, οδηγούν στην εμφάνιση των 

παρακάτω συμπτωμάτων:

α) καθυστέρηση της ανάπτυξης

β) διόγκωση των νεφρών και του ήπατος

γ) διαταραχή των ενζυμικών συστημάτων

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα έλαια τα οποία θερμαίνονται σε φριτέζα κάτω από 

ελεγχόμενες συνθήκες, δεν δημιουργούν ανεπιθύμητες συνέπειες ακόμα και αν 

χρησιμοποιούνται σε μακροχρόνιες δοκιμές θρέψης (Billek, 2000).

Σύμφωνα με τους Sanders and Τ.Α.Β. (1989), οι ενώσεις των υποβαθμισμένων 

ελαίων που έχουν χαρακτηριστεί ως τοξικές είναι οι παρακάτω:

> Υδροϋπεροξείδια

> Υδρόξυ λιπαρά οξέα

> Καρβονυλικές ενώσεις
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> Κυκλικά μονομερή

> Διμερή και πολυμερή

> Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

> Οξειδωμένες στερόλες

> Δεκαδιενάλη (trans, ίΓεη8-2,4-δεκαδιενάλη)

> Ακρυλαμίδιο

4.1.1. Υδροϋπεροξείδια

Το πρώτο στάδιο στην οξείδωση των ελαίων είναι ο σχηματισμός υδροϋπεροξειδίων, 

τα οποία είναι ασταθή σε καυτό έλαιο, αλλά μπορούν να ξαναδημιουργηθούν όταν το 

έλαιο αφεθεί σε ηρεμία για να κρυώσει και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των 

τηγανιτών τροφίμων (Billek, 2000). Τα λιπιδικά υδροϋπεροξείδια μπορούν να 

ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν συγκεκριμένα ένζυμα. Έχει αναφερθεί ότι τα 

υδροϋπεροξείδια του λινελαϊκού οξέος αναστέλλουν τη δράση των ριβονουκλεασών, της 

πεψίνης, της θρυψίνης και των παγκρεατικών λιπασών (Sanders and Τ.Α.Β., 1989).

Τα υδροϋπεροξείδια απορροφώνται σε πολύ μικρό ποσοστό από τον οργανισμό αλλά 

υδρολύονται από τις λιπάσες με τον ίδιο ρυθμό που υδρολύονται και τα αρχικά 

τριγλυκερίδια. Όλα τα υδροϋπεροξείδια χαμηλού μοριακού βάρους είναι πολύ τοξικά, όταν 

χορηγούνται ενδοφλέβια, αλλά είναι σχετικά αβλαβή όταν δίνονται ως τροφή μέσω του 

γαστρεντερικού σωλήνα, όπου και μετατρέπονται μέσω της ενζυμικής διάσπασης, σε 

υδροξυ-οξέα (Billek, 2000).

4.1.2. Υδρόξυ -  λιπαρά οξέα

Τα δευτερεύοντα προϊόντα της οξείδωσης των ελαίων είναι τα κυρίως υπεύθυνα για 

τις οξείες βιολογικές συνέπειες. Το κοινό σύμπτωμα που προκαλείται από το σχηματισμό 

των λιπαρών οξέων, που φέρουν ομάδες υδροξυλίου από τα υδροϋπεροξείδια των λιπαρών 

οξέων, είναι διάρροια.

Πολλοί ερευνητές μελέτησαν εκτεταμένα τα υδροξυλιωμένα λιπαρά οξέα. Έτρεφαν 

πειραματόζωα με τροφές που περιείχαν μέχρι και 20% λιπαρά οξέα που σχηματίζονταν 

από την υδρόλυση του σογιέλαιου. Το έλαιο αυτό είχε μεγάλη απορρόφηση από τον 

οργανισμό, εκτός από αυτό με τον υψηλότερο βαθμό υδροξυλίωσης, όπου παρατηρήθηκε 

μειωμένη απόδοση θρέψης και υψηλή θνησιμότητα. Τα υδροξυλιωμένα έλαια προκάλεσαν
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βλάβη στο ήπαρ, αύξηση των τριγλυκεριδίων και της χοληστερόλης του αίματος 

(Alexander, 1986).

4.1.3. Καρβονυλικές ενώσεις

Οι καρβονυλικές ενώσεις είναι δευτερεύοντα προϊόντα οξείδωσης, που 

σχηματίζονται από την αποσύνθεση των υδροϋπεροξειδίων. Έχει αποδειχθεί από την 

ανάλυση Ames, ότι οι καρβονυλικές ενώσεις έχουν ασθενή μεταλλαξιογόνο δράση. Από 

την υπεροξείδωση των λιπών και ελαίων, σχηματίζεται η μηλονική διαλδεϋδη, η οποία 

είναι τόσο μεταλλαξιογόνα όσο και καρκινογόνο ουσία (Sanders and Τ.Α.Β., 1989).

4.1.4. Κυκλικά μονομερή

Τα μονομερή κυκλικά λιπαρά οξέα σχηματίζονται κυρίως από το λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ, κατά τη θέρμανση των φυτικών ελαίων σε θερμοκρασίες 200 °C και άνω. 

Τέτοιες θερμοκρασίες αναπτύσσονται κατά το τηγάνισμα και κατά τον εξευγενισμό των 

ελαίων, ειδικά κατά το στάδιο της απόσμησης.

Έχει αναφερθεί ότι τα κυκλικά μονομερή, ως παραπροϊόντα τηγανίσματος, 

επηρεάζουν τη δράση των μεταβολικών ενζύμων αλλά η τοξικότητά τους δεν μπορεί να 

επιβεβαιωθεί, αφού και άλλες ενώσεις άγνωστης δομής μπορεί να είναι υπεύθυνες για την 

παρατηρούμενη τοξικότητα (Andrikopoulos et al., 1991).

4.1.5. Διμερή και πολυμερή

Τα ακόρεστα τριγλυκερίδια πολυμερίζονται σε θερμοκρασίες τηγανίσματος. 

Δημιουργούνται καινούριοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του λίπους, που οδηγούν στη 

δημιουργία διμερών, τριμερών και υψηλά πολυμερισμένων τριγλυκεριδίων. Τα 

πολυμερισμένα συστατικά των ελαίων τηγανίσματος απορροφώνται ελάχιστα από το 

γαστρεντερικό σύστημα αλλά είναι δυνατόν να αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενο του 

γαστρεντερικού αυλού και να επηρεάσουν την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών. 

Η υδρόλυση των διμερών και πολυμερών των τριγλυκεριδίων, από την παγκρεατική 

λιπάση, δυσχεραίνεται καθώς αυξάνεται το μοριακό βάρος αυτών των ενώσεων. Γενικά τα 

πολυμερή και διμερή των τριγλυκεριδίων δεν παρουσιάζουν τοξικές δράσεις στον 

οργανισμό (Sanders and Τ.Α.Β., 1989).
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4.1.6. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι πιθανόν τοξικές ουσίες και 

γνωστά καρκινογόνα. Ως προς το σχηματισμό καρκινογόνων υδρογονανθράκων, η 

θέρμανση των λιπών και ελαίων σε θερμοκρασίες τηγανίσματος, μπορεί να θεωρηθεί 

ασφαλής (Sanders and Τ.Α.Β., 1989).

4.1.7. Οξειδωμένες στερόλες

Υπάρχει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά τα προϊόντα οξείδωσης των 

στερολών, εξαιτίας των ενδεχομένων δυσμενών συνεπειών στην υγεία του ανθρώπου. Τα 

προϊόντα οξείδωσης της χοληστερόλης, έχουν εξεταστεί για πιθανή μεταλλαξογόνο, 

κυτταροτοξική και καρκινογόνο δράση. Πιστεύεται ότι οι οξυστερόλες, σε δόσεις 

μεγαλύτερες από αυτές που λαμβάνονται μέσω της τροφής, καταστέλλουν τη βιοσύνθεση 

της ενδογενούς χοληστερόλης και προκαλούν καταστροφή των αρτηριών (Boskou, 2002).

4.1.8. trans, ίΓαη*>-2,4-0εκαδιενάλη

Η οξειδωτική αποσύνθεση των πολυακόρεστων τριγλυκεριδίων, οδηγεί στο 

σχηματισμό ενός μίγματος αλδεϋδών. Οι πολυακόρεστες αυτές αλδεΰδες είναι δραστικά 

προϊόντα για τα οποία έχει τεκμηριωθεί όταν εμφανίζουν διάφορες κυτταροτοξικές και 

γονιδιοτοξικές επιδράσεις. Σύμφωνα με τους Kaliora et al. (2003), η trans, trans-2,4- 

δεκαδιενάλη προκαλεί in vitro οξείδωση της LDL χοληστερόλης.

Παράλληλα έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι παρουσιάζει γονιδιοτοξική και 

κυτταροτοξική δράση σε Α-549 κύτταρα, τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο του 

πνεύμονα, και προκαλεί οξειδωτικές βλάβες στο DNA. Επίσης, η trans, trans-2,4- 

δεκαδιενάλη έχει συσχετιστεί με αθηροσκλήρυνση σε επιδημιολογικές μελέτες.

Τέλος, έχει βρεθεί ότι προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης των επιθυλιακών 

κυττάρων του πνεύμονα καθώς και οξειδωτικό στρες σε αυτά.

4.1.9. Ακρυλαμίδιο

Το ακρυλαμίδιο πιθανολογείται να είναι γονιδιοτοξικό, καρκινογόνο και ότι 

προκαλεί περιφερική νευροπάθεια. Μεταβολίζεται στην εποξειδική γλυκιδαμίδη, η οποία 

επίσης θεωρείται νευροτοξική (Gertz and Klostermann, 2002).
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Το ακρυλαμίδιο είναι μία άχρωμη και άοσμη κρυσταλλική ένωση με σημείο τήξης 

84,5 °C, θερμοκρασία στην οποία πολυμερίζεται. Είναι διαλυτό στο νερό, την ακετόνη και 

τις αλκοόλες. Οι αναθυμιάσεις του ακρυλαμιδίου προκαλούν ερεθισμό στα μάτια και το 

δέρμα καθώς και παράλυση του νευρικού συστήματος. Έχει αποδειχθεί ότι έχει 

καρκινογόνο δράση στα ζώα.. Σύμφωνα με τον IARC (1994) (International Agency for 

Research in Cancer), έχει χαρακτηρίσει το ακρυλαμίδιο σαν ένα «πιθανό καρκινογόνο για 

τον άνθρωπο».

Το γεγονός ότι το ακρυλαμίδιο ήταν ανιχνεύσιμο στο αίμα ατόμων που δεν εκτίθεντο 

στο ακρυλαμίδιο (μέσω του καπνού του τσιγάρου), οδήγησε στην αναζήτηση άλλων 

πιθανών πηγών ακρυλαμιδίου.

Το ακρυλαμίδιο υπάρχει σε δύο μορφές: ως μονομερές και ως πολυμερές, και 

φαίνεται να δημιουργείται ως παραπροϊόν της αντίδρασης Maillard. Η αντίδραση αυτή 

είναι γνωστή για την παραγωγή της γευστικής κρούστας και του χρυσού χρώματος στα 

τηγανιτά φαγητά. Μπορεί να συμβεί κατά το τηγάνισμα, όταν υπάρχει ο σωστός 

συνδυασμός υδατανθράκων, λιπιδίων και πρωτεϊνών στα τρόφιμα (Tareke et al., 2000).

Τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών, έδειξαν ότι σε θερμοκρασίες άνω των 175 °C, 

ο σχηματισμός ακρυλαμιδίου επιταχύνεται. Η συγκέντρωση του ακρυλαμιδίου αυξάνεται 

και σύμφωνα με το χρόνο τηγανίσματος (Gertz et al., 2000).

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, έχουν προκόψει κίνδυνοι από την πρόσληψη του 

ακρυλαμιδίου στον άνθρωπο και σε πειραματόζωα. Στους ανθρώπους και τα ζώα, το 

ακρυλαμίδιο απορροφάται μέσω της εντερικής και της αναπνευστικής οδού καθώς και από 

το δέρμα. Επιπλέον, έχει βρεθεί στο μητρικό γάλα. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να είναι: 

α)νευροτοξικότητα β)βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα και τη γονιμότητα 

γ)γονιδιοτοξικότητα δ)καρκινογένεση.

4.2. Παράγοντες που ευθύνονται για τις επικίνδυνες ουσίες του τηγανίσματος

Σύμφωνα με τους Varela et al. (1980), υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ευθύνονται 

για τον βαθμό και την έκταση των ζημιών που επιφέρει το τηγάνισμα και είναι οι 

ακόλουθοι:
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> Το είδος της λιπαρής ουσίας και κυρίως ο βαθμός ακορεστότητάς της και η 

αντοχή της στη θερμοοξείδωση

> Η υγιεινή της κατάσταση, μέτρο της οποίας είναι η ελεύθερη οξύτητά της, ο 

δείκτης υπεροξειδίου κ.α.

> Το ύψος της θερμοκρασίας στην οποία γίνεται το τηγάνισμα του ελαίου

> Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το τηγάνισμα, που μπορεί να είναι στεγνό 

τηγάνισμα από τις δύο πλευρές ή τηγάνισμα με εμβάπτιση του τροφίμου στο 

έλαιο τηγανίσματος

> Η αλληλεπίδραση μεταξύ τηγανιζόμενου τροφίμου και ελαίου

> Η διάρκεια τηγανίσματος

> Η χρησιμοποίηση τηγανιού ή χύτρας για το τηγάνισμα του τροφίμου

> Η χρήση της ίδιας ποσότητας ελαίου για επανειλημμένα τηγανίσματα, 

πραγματοποιούμενα μέσα σε χρονικό διάστημα ημερών ή εβδομάδων

> Η εκχύλιση βαρέων μετάλλων (χαλκού ή σιδήρου) από το μέσο 

τηγανίσματος μέσα στη μάζα του ελαίου κατά την διάρκεια του 

τηγανίσματος.

4.3. Μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ελαίων, 

τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει σχετικά απλές και τυποποιημένες μεθόδους όπως 

το χρώμα, ο αριθμός υπεροξειδίων, ο αριθμός ανισιδίνης, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, ο 

αφρισμός, το σημείο καπνού, το ιξώδες κ.α. καθώς και ταχείες δοκιμασίες που βασίζονται 

στη μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς και σε χρωματικούς δείκτες. Οι μέθοδοι αυτής της 

κατηγορίας είναι εύχρηστοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απλές αναλύσεις 

ρουτίνας.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει πιο πολύπλοκες μεθόδους, που βασίζονται στις 

τεχνικές της αέριας και υγρής χρωματογραφίας, καθώς και σε άλλες λιγότερο ή 

περισσότερο πολύπλοκες διαδικασίες, απαραίτητες για να προσδιοριστούν συγκεκριμένα 

προϊόντα της υδρόλυσης και της θερμικής οξείδωσης
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Τέλος, υπάρχουν μέθοδοι που χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά και είναι λιγότερο 

πολύπλοκες όπως: η οργανοληπτική δοκιμασία, ο προσδιορισμός των ολικών πολικών 

συστατικών και των πολυμερισμένων τριγλυκεριδίων αλλά και η πρόβλεψη σταθερότητας 

των ελαίων τηγανίσματος (Βοείίοιι, 2002).

Πίνακας 8: Μέθοδοι ελέγχου ποιότητας σε έλαια τηγανίσματος

Μη πτητικές ενώσεις και σχετικές 

διαδικασίες

Πτητικές ενώσεις και σχετικές 

διαδικασίες

Αριθμός ιωδίου Αριθμός υπεροξειδίων

Σύνθεση σε λιπαρά οξέα Συζυγιακά διένια

Ολικά πολικά συστατικά Οργανοληπτική ανάλυση (άρωμα, γεύση)

Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης

Ελεύθερα λιπαρά οξέα

Διηλεκτρική σταθερά

Χρώμα

Ιξώδες

Σημείο καπνού

Αφρισμός

Οι μέθοδοι ελέγχου ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων είναι πολλές και θα αναλυθούν 

παρακάτω (ΑΥατηει·, 2002).
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4.3.1. Παραδοσιακές και τυποποιημένες μέθοδοι

Σύμφωνα με την Βοείίοιι (2002), εε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής 

μέθοδοι ελέγχου ποιότητας των ελαίων τηγανίσματος:

1. Μέτρηση ελεύθερων λιπαρών οξέων: Η παραγωγή ελεύθερων λιπαρών 

οξέων, συμβαίνει μέχρις ενός βαθμού παράλληλα με άλλες διαδικασίες 

αποσύνθεσης. Η μέτρηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων από μόνη της δεν 

αποτελεί αντικειμενική μέθοδο ελέγχου ποιότητας των ελαίων τηγανίσματος.

2. Μέτρηση αριθμού ιωδίου: Ο αριθμός ιωδίου αποτελεί μέτρο ακορεστότητας 

του ελαίου. Η πτώση του αριθμού ιωδίου σχετίζεται με τη μείωση του 

πλήθους των διπλών δεσμών στο έλαιο καθώς αυτό οξειδώνεται.

3. Μεταβολή του χρώματος: Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, το έλαιο 

γίνεται πιο σκούρο. Η μεταβολή του χρώματος μπορεί να μετρηθεί με το 

χρωματόμετρο Σονϊύοηό. Για τη γρήγορη αξιολόγηση του χρώματος είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χρωματικά εργαλεία σύγκρισης. Ωστόσο, όπως 

και στην περίπτωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, το χρώμα του ελαίου 

τηγανίσματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των τηγανισμένων ελαίων.

4. Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων: Αποτελεί ένα δείκτη οξείδωσης, ο 

οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε 

υψηλές θερμοκρασίες τα υδροϋπεροξείδια αποικοδομούνται με πιο 

γρήγορους ρυθμούς από ότι σχηματίζονται. Συνεπώς, η υποβάθμιση του 

ελαίου δεν μπορεί να μετρηθεί με τον αριθμό υπεροξειδίων.

5. Μέτρηση σημείου καπνού: Το σημείο καπνού είναι μία πολύ σημαντική 

παράμετρος για τα εστιατόρια, καθώς συμβάλλει στον προσδιορισμό του 

σημείου στο οποίο πρέπει να αντικατασταθεί το έλαιο τηγανίσματος. Η 

μέτρηση αυτή βασίζεται στο σχηματισμό πτητικών ενώσεων.

6. Δοκιμασία αφρισμού: Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο υπερβολικός 

αφρισμός του ελαίου, κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, υποδεικνύει την 

ανάγκη αντικατάστασής του. Ο αφρισμός οφείλεται στην αύξηση του 

ιξώδους, σε γαλακτοματοποιητές και σταθεροποιητές που σχηματίζονται από 

το έλαιο και το τρόφιμο κατά το τηγάνισμα.
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7. Μέτρηση ιξώδους: Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, το ιξώδες αυξάνεται 

λόγω του σχηματισμού ενώσεων μεγάλου μοριακού βάρους. Το έλαιο που 

χαρακτηρίζεται από αυξημένο ιξώδες απορροφάται πιο εύκολα από το 

τρόφιμο, με αποτέλεσμα αυτό να είναι περισσότερο λιπαρό.

8. Μέτρηση αριθμού ανισιδίνης: Αυτή η δοκιμασία χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό αλδεϋδών, οι οποίες αποικοδομούνται σχετικά δύσκολα. 

Συνεπώς, αυτή η μέτρηση είναι περισσότερο σημαντική από τον αριθμό 

υπεροξειδίων.

9. Δοκιμασία ίοίοχ: Ο αριθμός αυτός ισούται με: (2 χ αριθμό υπεροξειδίων) + 

αριθμός ανισιδίνης.

10. Μέτρηση συζυγιακών διενίων: Αυτή η δοκιμασία αποτελεί μέτρο των 

συζυγιακών διπλών δεσμών. Η δοκιμασία πραγματοποιείται με τη μέτρηση 

της απορρόφησης στα 232 και 268 πτη.

11. Προσδιορισμός αριθμού καρβονυλίου: Αποτελεί μέθοδο μέτρησης των 

δευτερογενών προϊόντων οξείδωσης και πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

2,4-δινιτροφαινυλο-υδραζίνης.

12. Μέτρηση δείκτη διάθλασης: Αποτελεί έναν απλό τρόπο ελέγχου της 

υποβάθμισης του ελαίου τηγανίσματος. Η μέτρηση του δείκτη διάθλασης 

συνήθως πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 40 °0.

13. Προσδιορισμός σύνθεσης σε λιπαρά οξέα: Ο προσδιορισμός της σύνθεσης 

του ελαίου σε λιπαρά οξέα πραγματοποιείται με αέριο χρωματογραφικό 

προσδιορισμό των μεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων με σκοπό να ελεγχθούν 

τα ακόρεστα λιπαρά οξέα.

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι ελέγχου ποιότητας των ελαίων τηγανίσματος, είναι 

εγκεκριμένες και εφαρμόζονται συχνά. Παρόλα αυτά, καμία διαδικασία δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μόνη της, διότι δεν αποτελεί αντικειμενική μέθοδο ελέγχου ποιότητας 

των ελαίων τηγανίσματος. Ο καλύτερος ποιοτικός έλεγχος γίνεται με συνδυασμό των 

παραπάνω μεθόδων.

4.3.2. Ταχείες δοκιμασίες

Οι ταχείες δοκιμασίες βασίζονται σε χημικές αντιδράσεις και σε φυσικές ιδιότητες. 

Οι ταχείες χημικές διαδικασίες (πίνακας 9) που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία, είναι 

δυνατόν να προσδιορίζουν το χρώμα, τον αφρισμό ή τα ελεύθερα λιπαρά οξέα.
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Πίνακας 9: Ταχείες δοκιμασίες για τα έλαια.

Γρήγορες χημικές δοκιμασίες Φυσικές δοκιμασίες με όργανα

1. Oxifrit (χρωστική) 1. Ιξώδες

2. Fritest (χρωστική) 2. Fri — Check, Fri -  Check Eco (ιξώδες,

3. ACM (Alcaline Contaminant Matterials)
πυκνότητα, επιφανειακή τάση)

4. PCM (Polar Contaminant Matterials)
3. Optifry (διηλεκτρική σταθερά)

5. TPM, FF A, WET
4. Food Oil Sensor (διηλεκτρική σταθερά)

6. AV-Chech (οξύτητα)
5. FOM 200 (διηλεκτρική σταθερά)

7. LRSM (οξύτητα)
6. Frotty (διηλεκτρική σταθερά

7. Testo 265 (διηλεκτρική σταθερά)

8. Φάσμα εγγύς υπερύθρου

9. Electronic nose

Χημικές δοκιμασίες με όργανα Φυσικές δοκιμασίες χωρίς όργανα

1. COAT (Cooking Oil Analysis Technique) 1. Αφρισμός

2. RYLER (Remaining Useful Life 

Evaluation Routine)

2. Ανάπτυξη χρώματος

3. Διάυγια

3. CPT (Ολικά πολικά συστατικά)

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι ταχείες δοκιμασίες που πραγματοποιούνται 

για τον έλεγχο της ποιότητας των ελαίων τηγανίσματος (Stier, 1996).

60



Αυτές οι δοκιμασίες είναι χρήσιμες, όταν η αρχική σύνθεση του ελαίου και του 

τροφίμου που τηγανίζεται σε αυτό είναι ίδιες και οι συνθήκες τηγανίσματος δεν 

μεταβάλλονται.

Οι δύο πιο σημαντικές ταχείες δοκιμασίες, που βασίζονται σε φυσικές ιδιότητες, 

είναι η μέτρηση της μεταβολής του ιξώδους και η μέτρηση της διηλεκτρικής σταθερός 

(Boskou, 2002).

4.3.3. Οργανοληπτική δοκιμασία

Η οργανοληπτική δοκιμασία των τηγανιτών ελαίων και τροφίμων πραγματοποιείται 

από εξειδικευμένους γευσιγνώστες, οι οποίοι εξετάζουν το χρώμα, την υφή, το άρωμα και 

τη γεύση του τηγανιτού ελαίου και τροφίμου (Boskou, 2002).

4.3.4. Ολικά πολικά συστατικά (ΤΡΜ)

Σε πολλές χώρες, ο έλεγχος των χρησιμοποιημένων ελαίων τηγανίσματος 

πραγματοποιείται με ποσοστικοποίηση των ολικών πολικών συστατικών. Η μέθοδος 

προσδιορισμού βασίζεται στην προσρόφηση των πολικών συστατικών πάνω σε στήλη από 

silica gel. Για τον προσδιορισμό των ολικών πολικών συστατικών έχουν αναπτυχθεί 

εγκεκριμένες μέθοδοι (Boskou, 2002).

4.3.5. Πολυμερισμένα τριγλυκερίδια (ΡΤ)

Τα πολυμερισμένα τριγλυκερίδια αποτελούν ένα σημαντικό κλάσμα των πολικών 

συστατικών και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των μεταβολών που 

συμβαίνουν κατά το τηγάνισμα.Ο προσδιορισμός τους πραγματοποιείται με υγρή 

χρωματογραφία υψηλής πίεσης και έχουν αναπτυχθεί εγκεκριμένες μέθοδοι (Boskou, 

2002) .

4.3.6. Πρόβλεψη σταθερότητας του ελαίου τηγανίσματος

Οι Gertz et al. (2000), πρότειναν μία μέθοδο προσδιορισμού της οξειδωτικής 

σταθερότητας σε υψηλές θερμοκρασίες (oxidative stability at elevated temperatures, 

OSET). To έλαιο θερμαίνεται στους 170 °C για 2 ώρες, αφού προηγουμένως αναμιχθεί με 

silica gel. Εν συνεχεία, ακολουθεί προσδιορισμός των πολυμερισμένων τριγλυκεριδίων 

χρησιμοποιώντας HPLC και υπολογίζεται ο αριθμός OSET.
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4.4. Συστήματα ασφαλείας τροφίμων (HACCP) για έλαια τηγανίσματος

Τα τηγανιτά τρόφιμα καταναλώνονται ευρέως, κυρίως από νέους ανθρώπους και 

παιδιά και είναι αρκετά διαδεδομένα. Έχουν αναπτυχθεί συστήματα υγιεινής τροφίμων 

(HACCP), τόσο για τα έλαια τηγανίσματος όσο και για τα τηγανιτά τρόφιμα. Ως χημικοί 

κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί κυρίως τα trans ακόρεστα λιπαρά οξέα και το ακρυλαμίδιο. 

Ως σημαντικότεροι παράγοντες για την παραγωγή ασφαλών τηγανιτών προϊόντων 

θεωρούνται οι εξής:

• Το τηγάνισμα είναι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου και πρέπει να 

παρακολουθείται

• Τα έλαια κατά την παραλαβή τους πρέπει να είναι πτωχά σε προϊόντα 

οξείδωσης (αριθμός υπεροξειδίων < 3 meq / kg και αριθμός π -  ανισιδίνης <

5)

• Η θερμοκρασία τηγανίσματος δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από 185 °C

• Η ανανέωση των ελαίων κατά το τηγάνισμα πρέπει να γίνεται κάθε 5-10 ώρες

• Κατά το τηγάνισμα, το καταλληλότερο έλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

είναι το ελαιόλαδο (Stier, 1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το ελαιόλαδο ως καταλληλότερο έλαιο για τηγάνισμα.

Τα έλαια που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος είναι πολλά 

όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Βέβαια κατά το τηγάνισμά τους προκύπτουν διάφορες 

φυσικές και χημικές μεταβολές στα έλαια με πολλά αρνητικά αποτελέσματα στον 

ανθρώπινο οργανισμό. Όλες οι λιπαρές ουσίες, κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, 

υπόκεινται σε αλλοιώσεις θερμοοξειδωτικής φύσεως, που είναι κατά περίπτωση ήπιες ή 

σοβαρές, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε λιπαρή ουσία και του 

τρόπου χρησιμοποιήσεώς τους για το τηγάνισμα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

διερευνηθεί και να αναλυθεί η καταλληλότητα των ελαίων ως προς το τηγάνισμα. 

Παρακάτω θα αναλυθούν οι διαφορές μεταξύ των ελαίων τηγανίσματος, καθώς και τα 

οφέλη και πλεονεκτήματα του ελαιολάδου έναντι των υπόλοιπων σπορέλαιων για τη χρήση 

τους στο τηγάνισμα (Μπαλατσούρας, 1997).

5.1. Σύγκριση ελαίων που χρησιμοποιούνται κατά το τηγάνισμα

Σύμφωνα με τον νάτβΐΐα (1980), αξιολογήθηκε με διάφορα πειράματα το ελαιόλαδο 

συγκριτικά με άλλες λιπαρές ουσίες, ως προς την καταλληλότητά του για τηγάνισμα. Έτσι, 

διαπιστώθηκε ότι το ελαιόλαδο σχημάτιζε μία λεπτή κρούστα στο εξωτερικό των 

τηγανιτών τροφίμων με αυξημένη λιποπεριεκτικότητα, ενώ οι άλλες λιπαρές ουσίες 

σχημάτιζαν παχύτερη κρούστα, πτωχότερη όμως σε λιπαρή ουσία. Οπότε, αποδείχτηκε το 

ελαιόλαδο πλεονεκτικότερο έναντι των άλλων λιπαρών ουσιών διότι δίνει κρούστα 

λεπτότερη και περισσότερο τραγανή, με συνέπεια να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. Επίσης, το ελαιόλαδο αποδείχτηκε περισσότερο εύπεπτο από ο, τι οι άλλες 

λιπαρές ουσίες.

Όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχει ένας «μύθος» ότι τα σπορέλαια είναι τα 

καταλληλότερα έλαια για τηγάνισμα. Διάφορα πειράματα αμφισβητούν αυτό το δεδομένο. 

Με βάση τη μοριακή δομή των τριγλυκεριδίων, θα πρέπει να σχηματίζονται ελάχιστες 

υπεροξειδικές ελεύθερες ρίζες και τοξικά παράγωγα, όταν το τηγάνισμα γίνεται με έλαια 

πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, ενώ αναμένεται σχηματισμός στο μέγιστο, αν το έλαιο 

είναι πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Έτσι, αποδεικνύεται πόσο ατυχής και άστοχη 

είναι η προτίμηση των σπορέλαιων για το τηγάνισμα των διαφόρων τροφίμων, σε οικιακή 

και βιομηχανική χρήση. Στην προκειμένη περίπτωση, το ευρύ καταναλωτικό κοινό υπήρξε 

θύμα μίας αδίστακτης και αστήριχτης διαφήμισης και προπαγάνδας για χρησιμοποίηση
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των ακατάλληλων σπορέλαιων στο τηγάνισμα, τα οποία είναι πλούσια σε πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα.

Το ελαιόλαδο, επειδή είναι πλούσιο στο μονοακόρεστο λιπαρό οξύ , ελαϊκό οξύ, και 

πτωχό σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και, επιπλέον επειδή είναι αρκετά εφοδιασμένο με 

φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες, προσφέρεται για επάλληλα τηγανίσματα περισσότερο από 

ότι τα σπορέλαια (Μπαλατσούρας, 1997).

Κατά τους Viola et al (1980), το παρθένο ελαιόλαδο αποδείχτηκε περισσότερο 

ανθεκτικό στη θερμοοξειδωση. Το λινελαϊκό οξύ περιέχεται σε μικρότερα ποσοστά στο 

ελαιόλαδο από ότι στα σπορέλαια και αντέχει σε ήπια θέρμανση.

Εν συνεχεία, η πεπτικότητα των πρωτεϊνών που τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, 

μειώνεται ελάχιστα και μάλιστα λιγότερο από ότι στα σπορέλαια.

Επιπρόσθετα, τα σπορέλαια που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι 

περισσότερο ζημιογόνα στο ήπαρ του ανθρώπου σε σχέση με το ελαιόλαδο, το οποίο 

πειραματικά προξένησε σοβαρή ηπατική στεάτωση.

Οι Alexander et al. (1978), μελέτησαν τις επιπτώσεις των νεφρών σε μία διατροφή 

που είχε ως βάση λιπαρές ουσίες και διαπίστωσε:

• Εκφυλισμό των κυττάρων

• Νεκρώσεις των σωληνίσκων

• Συσσώρευση κοκκίων που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των αγωγών

Οι ζημιές ήταν πολύ μικρότερες στην περίπτωση του ελαιολάδου, από ότι στην 

περίπτωση των σπορέλαιων, και το συμπέρασμα ήταν ότι τα νεφρά σε σύγκριση με τα 

άλλα όργανα του σώματος, ζημιώνονται λιγότερο από τις τηγανισμένες λιπαρές ουσίες.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το ελαιόλαδο, ακόμη και όταν θερμανθεί για σύντομο 

χρονικό διάστημα στους 200 °C, διατηρεί τις χολεκκριτικές και τις χολαγωγικές του 

ιδιότητες και δεν δρα επιβλαβώς στην κανονική λειτουργία του ήπατος και των άλλων 

οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού (Beatriz et al., 1994).

Επιπλέον, τα άτομα τα οποία ήδη πάσχουν από γαστρίτιδα, έλκος, ανωμαλίες 

ήπατος- χολής κ.α. έδειξαν ότι τα φαγητά που τηγανίστηκαν με ελαιόλαδο δεν επιδείνωσαν
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την κατάστασή τους όταν το τηγάνισμα γινόταν σε χαμηλή θερμοκρασία και 

ολοκληρωνόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γενικά, τα τηγανιτά τρόφιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπερβολή, διότι αν 

το ανθρώπινο διαιτολόγιο δεν είναι ισορροπημένο, τότε δημιουργούνται προβλήματα όχι 

μόνο σε ανθρώπους που ήδη πάσχουν από κάποιο νόσημα αλλά και σε ανθρώπους τελείως 

υγιής.

Σε πολλά πειράματα, το ελαιόλαδο διατήρησε την πεπτικότητά του, ακόμη και όταν 

χρησιμοποιήθηκε για επάλληλη τηγανίσματα. Επίσης, πολύ ικανοποιητική αποδείχτηκε η 

πεπτικότητά των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών στα τηγανιτά τρόφιμα με ελαιόλαδο. 

Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία διαφορά στη γεύση, όταν το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε σε 

επάλληλα τηγανίσματα.

Το ελαιόλαδο είναι το ακριβότερο από όλα τα φυτικά έλαια. Παρόλα αυτά είναι 

φυσικό προϊόν και συνεισφέρει, όσο κανένα έλαιο στο άρωμα και τη γεύση του τελικού 

προϊόντος. Τρόφιμα που τηγανίζονται με ελαιόλαδο, αποκτούν την υψηλή τους 

γευστικότητα με κατανάλωση μικρής ποσότητας ελαίου, σε σύγκριση με τα σπορέλαια.

Τέλος, στο τηγάνισμα με ελαιόλαδο απαιτείται λιγότερο έλαιο αναλογικά από ότι στα 

σπορέλαια, διότι δεν διαποτίζει το τρόφιμο στο σύνολό του. Επιπλέον, όση ποσότητα 

ελαιολάδου μείνει, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί γιατί δεν οξειδώνεται και δεν 

αλλοιώνεται εύκολα. Οπότε η σχέση: ποιότητα τηγανιτών τροφίμων / τιμή ελαιολάδου, 

είναι περισσότερο οικονομική.

Συμπερασματικά, με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, το ελαιόλαδο, και ιδιαίτερα το 

παρθένο, αν και είναι η πιο ακριβή λιπαρή ουσία και για πολλές χώρες δυσεύρετη, 

συγκεντρώνει ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου και για τη σωστή 

διατροφή του, με αποτέλεσμα να δικαιώνεται η υψηλή τιμή του σε σύγκριση με τις άλλες 

λιπαρές ουσίες. Το ελαιόλαδο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έλαια, είναι το πιο κατάλληλο 

από τα έλαια τηγανίσματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές, και θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για το τηγάνισμα όταν οι οικονομικοί λόγοι κυρίως δεν θέτουν φραγμούς 

(Μπαλατσούρας, 1997).
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5.2. Οφέλη ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο, και ειδικά το παρθένο ελαιόλαδο, έχει διάφορα οφέλη ως προς τα 

τηγανιτά έλαια και τρόφιμα. Περιέχει έναν μεγάλο αριθμό δομικών ετερογενών 

συστατικών σε χαμηλές συγκεντρώσεις, μεταξύ αυτών και τα μικροσυστατικά του 

ελαιολάδου: βιταμίνες, όπως οι τοκοφερόλες (βιταμίνη Ε), φαινόλες, υδρογονάνθρακες 

(σκουαλένιο), στερόλες, αρωματικές ενώσεις και φυτοστερόλες.

Μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει τα ωφέλιμα αποτελέσματα των συστατικών 

αυτών. Το σκουαλένιο ιδιαίτερα έχει αποδειχθεί ότι έχει αντικαρκινογόνο δράση. 

Επομένως, η σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε σκουαλένιο και φυτοστερόλες είναι ένα 

ακόμη πολύτιμο χαρακτηριστικό, που μεγεθύνει τα ωφέλιμα αποτελέσματα του 

ελαιολάδου στην ανθρώπινη υγεία.

Οι παραπάνω ουσίες είναι υπεύθυνες για τη μοναδική οσμή και γεύση του 

ελαιολάδου. Επίσης, αυξάνουν τη σταθερότητά του και βεβαίως παρεμποδίζουν επιβλαβείς 

διαδικασίες όπως είναι η υπεροξείδωση των λιπιδίων. Επομένως, η παρουσία όλων αυτών 

των ενώσεων, αποτελεί επιπλέον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να συστήνεται το ελαιόλαδο 

ως κύρια πηγή λίπους στην καθημερινή διατροφή του ανθρώπου.

Κάθε έλαιο παρουσιάζει έναν ωφέλιμο χρόνο ζωής στη διάρκεια του οποίου μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τηγάνισμα. Έχει αναφερθεί ότι το ελαιόλαδο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια δύο με τρεις φορές συνεχόμενα.

Τέλος, έχει προταθεί η χρήση μίγματος (50/50) ελαιολάδου και καλαμποκέλαιου για 

καθημερινή χρήση στο οικιακό τηγάνισμα, στις περιπτώσεις που υπάρχουν οικονομικοί 

λόγοι (Μπαλατσούρας, 1997).

5.3.Πλεονεκτήματα Ελαιολάδου στο τηγάνισμα

Το ελαιόλαδο θεωρείται το καταλληλότερο έλαιο για το τηγάνισμα. Τα βασικά 

συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει πολλοί ερευνητές σε διάφορες επιστημονικές 

εργασίες που έχουν γίνει κατά καιρούς σε όλο τον κόσμο όπως τεκμηριώνονται με 

αντίστοιχα πειράματα και μετρήσεις αποδεικνύουν ότι το ελαιόλαδο όχι μόνο δεν είναι 

κατώτερο από τα σπορέλαια στο τηγάνισμα, αλλά αντίθετα πλεονεκτεί σε πολλά σημεία 

(Μπόσκου εί εΛ., 2008).
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Αρχικά, το ελαιόλαδο καλής ποιότητας καίγεται και «καπνίζει» στους 210 °Ό, ενώ 

τα περισσότερα σπορέλαια καίγονται και «καπνίζουν» σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 

περίπου στους 180 °Ό. Επομένως, τα σπορέλαια διασπώνται σε επιβλαβείς για την υγεία 

ενώσεις ευκολότερα με θέρμανση από ότι το ελαιόλαδο.

Δεύτερον, όταν καταναλώνει κάποιος τηγανισμένα έλαια αυξάνει η πηκτικότητα 

(πήξη) του αίματός του, γι’ αυτό και δεν συνιστώνται τα τηγανιτά στους ανθρώπους που 

έχουν πρόβλημα με την καρδιά και τα αγγεία τους. Όταν όμως χρησιμοποιείται ελαιόλαδο, 

η επίδραση στην πήξη του αίματος είναι μικρότερη από τα σπορέλαια.

Τρίτον, το ελαιόλαδο σχηματίζει λεπτότερη και πιο τραγανή «κρούστα» επάνω στα 

τηγανισμένα τρόφιμα και γενικά τα «διαποτίζει» λιγότερο. Έτσι, τα φαγητά που είναι 

τηγανισμένα με ελαιόλαδο είναι πιο «ελαφρά» γιατί έχουν λιγότερες θερμίδες, ενώ 

παράλληλα καταναλώνουν λιγότερο λάδι στο τηγάνισμα.

Τέταρτον, η κατανάλωση τηγανιτών τροφίμων σε ελαιόλαδο, αυξάνει λιγότερο τα 

τριγλυκερίδια του αίματος, συγκριτικά με τα σπορέλαια. Επίσης, τα τρόφιμα που 

τηγανίζονται σε ελαιόλαδο χωνεύονται καλύτερα και είναι θρεπτικότερα για τον 

ανθρώπινο οργανισμό.

Πέμπτον, το ελαιόλαδο, όταν χρησιμοποιηθεί για τηγάνισμα πρώτη φορά, πρέπει να 

φιλτράρεται (σουρώνεται) και να φυλάσσεται σε μέρος σκοτεινό με χαμηλές 

θερμοκρασίες. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς σοβαρές αλλοιώσεις για πολλά 

τηγανίσματα. Δεν ωφελεί να αναμιγνύεται με μη τηγανισμένο ελαιόλαδο, όταν πρόκειται 

να επαναχρησιμοποιηθεί. Επιπρόσθετα, το ελαιόλαδο είναι ίσως το ακριβότερο από άλλα 

φυτικά ή ζωικά λάδια. Είναι, όμως, φυσικό προϊόν και οι περισσότεροι συμφωνούν πως 

δίνει καλύτερο άρωμα και γεύση στα φαγητά (Φραγκιαδάκης, 2004).

Τέλος, το ελαιόλαδο βοηθάει:

• Στην καλή λειτουργία του εντέρου

• Στη μείωση των γαστρικών υγρών

• Στο σωστό μεταβολισμό των διαβητικών και κατά συνέπεια στην ισορροπία 

των τιμών του σακχάρου.

• Στην αναζωογόνηση του δέρματος

• Στο γεγονός ότι δεν περιέχει καθόλου χοληστερόλη (Κυριτσάκης, 2007).
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Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω το ελαιόλαδο πλεονεκτεί έναντι όλων των 

σπορέλαιων. Τα τηγανισμένα φαγητά με ελαιόλαδο υπερέχουν από πλευράς υγιεινής 

κατάστασης (καρδιοπάθειες), διατροφικής ασφάλειας (καρκινογενέσεις) αλλά και 

γευστικότητας. Επομένως, χωρίς αμφιβολία είναι το πλέον καταλληλότερο έλαιο για 

τηγάνισμα τροφίμων (Φραγκιαδάκης, 2004).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι επιστήμονες πραγματοποιώντας διάφορα 

πειράματα απέδειξαν ότι οι φυσικές και χημικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στα 

έλαια, κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, προκαλούν σημαντικές αλλοιώσεις στα έλαια 

τηγανίσματος. Αυτό, επιφέρει την υποβάθμιση των ελαίων και συνεπώς και των τροφίμων, 

τα οποία τηγανίζονται σε αυτά τα έλαια. Συνέπεια αυτής της υποβάθμισης είναι η ύπαρξη 

διαφόρων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.

Από τη βιβλιογραφία συμπεραίνεται ότι αν εφαρμοστεί σωστή και ορθολογική χρήση 

των ελαίων κατά το τηγάνισμά τους, η υποβάθμισή τους θα επέλθει στο ελάχιστο και δεν 

θα υπάρχει κίνδυνος στην ανθρώπινη υγεία. Το ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί στην παρούσα 

εργασία ως το καταλληλότερο έλαιο για τηγάνισμά. Έχει πολλά πλεονεκτήματα σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα έλαια και έχει και πολλαπλά οφέλη για τον άνθρωπο. Είναι το 

μοναδικό έλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επάλληλες φορές χωρίς αρνητικά 

αποτελέσματα. Παρόλο που το ελαιόλαδο είναι το ακριβότερο έλαιο στο τηγάνισμά 

απαιτείται λιγότερο έλαιο αναλογικά με τα άλλα σπορέλαια. Οπότε, είναι οικονομικότερο.

Επιπρόσθετα, το ελαιόλαδο είναι το πιο ανθεκτικό έλαιο στην θερμοοξείδωση, οπότε 

έχει και μεγαλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες τηγανίσματος.

Συμπερασματικά, η ορθολογική χρήση των ελαίων που πρόκειται να τηγανιστούν 

είναι η καλύτερη λύση για να μειωθούν έως και να εξαλειφτούν τα αρνητικά αποτελέσματα 

αυτών των φυσικών και χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά το τηγάνισμά. 

Συνεπώς, η χρήση ελαιολάδου - και μόνο -  αλλά και οι ήπιες θερμοκρασίες τηγανίσματος 

επιφέρουν μόνο θετικές συνέπειες στα έλαια τηγανίσματος και κατά συνέπεια στον 

άνθρωπο.
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