WAŻNY TEMAT

NA CZYM
SMAŻYĆ?
Temat smażenia przewija się często zarówno w dyskusjach dietetyków, jak i osób niezwiązanych zawodowo
z żywieniem. Budzi wiele kontrowersji, a czasami rodzi
także spory. W internecie możemy znaleźć niezliczoną
liczbę porad na temat doboru odpowiedniego tłuszczu
i szereg argumentów dla każdej z opcji. Chaos informacyjny nie pomaga nam w dokonywaniu wyborów, dlatego w tym artykule pojawią się podstawowe informacje
o tym, jak smażyć, jakiego tłuszczu do tego używać,
a jakiego nie poddawać obróbce termicznej.
Smażenie jest bardzo często stosowanym
rodzajem obróbki termicznej: pozwala na
szybkie przygotowanie smacznych potraw, jednak z punktu widzenia wpływu
na nasze zdrowie, nie jest to najlepsza
metoda. Zdecydowanie lepszym wyborem jest gotowanie, zarówno w wodzie,
jak i na parze, duszenie oraz pieczenie.
Trudno jest całkowicie zrezygnować ze
smażenia, natomiast dzięki zastosowaniu
kilku zasad możemy nieco zminimalizować
jego negatywny wpływ na nasze zdrowie.

JAK WYBRAĆ TŁUSZCZ DO
SMAŻENIA?
Istnieje kilka zasad, których warto się
trzymać, wybierając tłuszcz do smażenia:

•

JAK NAJMNIEJSZA ZAWARTOŚĆ
WIELONIENASYCONYCH KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH (OMEGA-3 ORAZ
OMEGA-6): tłuszcze zawierające dużo
wspomnianych kwasów, a zwłaszcza
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omega-3, charakteryzują się niską stabilnością i są szczególnie wrażliwe
na działanie wysokiej temperatury.
Negatywnie wpływa na nie nawet
nieprawidłowe przechowywanie
w ciepłym miejscu, w jasnej butelce.
Tymczasem tłuszcz, który poddajemy
obróbce termicznej powinien charakteryzować się stosunkowo niskim
poziomem utleniania kwasów tłuszczowych. W przeciwnym przypadku
w czasie smażenia mogą powstawać
tzw. izomery trans, mające szkodliwy
wpływ na nasze zdrowie. Przyczyniają się m. in. do dysfunkcji śródbłonka
naczyń krwionośnych, zwiększają ryzyko miażdżycy i przyczyniają się do
zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jakie tłuszcze mają
wysoką zawartość wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych? Olej krokoszowy, olej lniany, olej z pestek winogron,
olej słonecznikowy, olej sojowy, olej

kukurydziany, olej z orzechów włoskich, czy pestek dyni. Warto zwrócić
uwagę szczególnie na popularny olej
lniany, który jest dość powszechnie
stosowany, ale zaleca się używanie
go na zimno, do sałatek, dressingów,
jako dodatek do koktajli. Nie należy go
poddawać obróbce termicznej! Kupujmy w sprawdzonych miejscach, gdzie
mamy pewność, że olej był odpowiednio przechowywany w lodówce, czyli
np. w aptece lub sprawdzonych skle-
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pach. W domu także powinniśmy
schować go do lodówki. Olej lniany,
leżący na zwykłej sklepowej półce, to
nie najlepszy wybór. Podobne zasady
dotyczą także m. in. tranu czy suplementów diety z kwasami omega-3.
W oleju używanym do smażenia powinniśmy szukać jak największej ilości
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Będą to: olej rzepakowy, oliwa
z oliwek extra virgin i olej z awokado.

•

JAK NAJMNIEJSZA ILOŚĆ CHOLESTEROLU: cholesterol w czasie smażenia ulega utlenieniu, tymczasem uznaje się, że
utleniony cholesterol jest groźniejszy
niż ten nieutleniony. Dodatkowo do
utleniania cholesterolu dochodzi już
w stosunkowo niskich temperaturach,
mówi się, że jest to nawet 120-135 ºC,
podczas gdy najczęściej smażymy
w temperaturach znacznie wyższych
bo nawet 180-200 ºC. Produkty utleniania cholesterolu mogą przyczyniać się

do zmian miażdżycowych, zwiększonego ryzyka choroby Alzheimera i chorób nowotworowych. Jakie tłuszcze
zawierają duże ilości cholesterolu? Są
to tłuszcze zwierzęce, takie jak smalec,
tłuszcz kaczy, gęsi czy masło i masło
klarowane. I choć mówi się, że masło klarowane nadaje się do smażenia
z uwagi na wysoką temperaturę dymienia, to jest to tylko część prawdy.
Ze względu na obecność znacznych
ilości cholesterolu, który utle-
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nia się w znacznie niższej temperaturze niż punkt dymienia masła, nie jest
ono dobrym wyborem do smażenia.
Masło jest chętnie wykorzystywane
w kuchni ze względu na niewątpliwe walory smakowe dań smażonych
przy jego udziale, ale powinniśmy go
używać do smażenia wyłącznie okazyjnie. Dodatkowo warto też wspomnieć,
że utlenianiu ulega nie tylko tłuszcz
dodany w postaci masła czy smalcu,
ale także tłuszcz i cholesterol zawarty
w samym produkcie, czyli np. mięsie
czy jajach. Smażony na maśle stek,
boczek czy jaja sadzone na maśle, to
bogate źródło utlenionych kwasów
tłuszczowych i cholesterolu. Nawet
jeśli usmażymy te produkty bez dodatku tłuszczu w wysokiej temperaturze,
to także będą zawierać te składniki.

•

JAK NAJWIĘKSZA ILOŚĆ SUBSTANCJI
PRZECIWUTLENIAJĄCYCH: substancje
o działaniu antyoksydacyjnym poprawiają właściwości tłuszczu podczas
smażenia i wykazują działanie ochronne przed jego utlenianiem. Z tego
względu, wbrew powszechnemu
przekonaniu, doskonałym wyborem
do smażenia jest oliwa z oliwek extra
virgin (nierafinowana, z pierwszego
tłoczenia). Ma ona wysoki potencjał
antyoksydacyjny, dzięki zawartości
polifenoli oraz witaminy E. Co ciekawe, substancje przeciwutleniające
nie muszą pochodzić bezpośrednio
z samego oleju używanego do smażenia, ponieważ wykazano, że dodatek
ziół, takich jak np. rozmaryn, tymianek,
kurkuma czy papryka zmniejsza ilość
szkodliwych substancji, powstających
na skutek smażenia. Potencjał antyoksydacyjny mają także świeże warzywa,
dlatego ważne, by dania smażone spożywać zawsze w towarzystwie sałatek
i surówek.

6

na pewno? Punkt dymienia to temperatura, po przekroczeniu której tłuszcz
ulega niekorzystnym zmianom, wydzielana jest akroleina, a gołym okiem
możemy zauważyć dym o charakterystycznym drażniącym zapachu. Jest to
substancja powodująca podrażnienie
błon śluzowych, oczu, górnych dróg
oddechowych, ale przede wszystkim
o działaniu rakotwórczym. Niewątpli-

Na pierwszym miejscu jest oliwa
z oliwek extra virgin, która przez lata
była uważana za tłuszcz nieodpowiedni
do smażenia. Tymczasem proporcje
kwasów tłuszczowych, brak cholesterolu,
stosunkowo wysoki punkt dymienia,
a także obecność związków
przeciwutleniających, powodują, że oliwa
wyjątkowo dobrze sprawdza się podczas
smażenia. Co istotne, badania wykazały, że
oliwa nawet przy długotrwałej obróbce
termicznej wykazywała wysoką stabilność.

Jakie tłuszcze nie zawierają cholesterolu? Są to tłuszcze roślinne, dlatego
będą lepszym wyborem do smażenia
niż wspomniane masło i smalec.

•

OLEJ RAFINOWANY CZY NIE? W większości przypadków oleje rafinowane
będą charakteryzować się wyższą stabilnością podczas smażenia, wyższą
temperaturą dymienia, a także bardziej
neutralnym smakiem niż oleje niepoddane rafinacji. Należy jednak pamiętać, że ich jakość jest gorsza, ponieważ
w tym procesie, oprócz szkodliwych
składników, jakie mogą się w oleju

znajdować, takich jak np. metale ciężkie czy pozostałości środków ochrony
roślin, usuwane są także składniki pożądane, szczególnie w kontekście smażenia, czyli m. in. polifenole i witaminy.
Rafinacja zwiększa stabilność tłuszczu,
ale jednocześnie zmniejsza potencjał
antyoksydacyjny. Czy to oznacza, że
żaden olej nie nadaje się do smażenia? Wyjątkiem jest wspomniana już
wcześniej oliwa z oliwek extra virgin,
która choć jest olejem nierafinowanym,
wykazuje wysoką stabilność w czasie
smażenia.

•

PUNKT DYMIENIA: ISTOTNY CZY NIE?
Przeszukując Internet w poszukiwaniu
informacji na temat doboru tłuszczu
do smażenia, możemy się natknąć na
stwierdzenia, jakoby punkt dymienia,
stanowił najważniejsze kryterium. Czy

wie zatem punkt dymienia jest istotnym czynnikiem przy wyborze tłuszczu
do smażenia, ale z całą pewnością nie
powinien być tym, który go determinuje. Produktem, jaki należy wykluczyć
ze względu na punkt dymienia, jest
zwykłe masło, ponieważ temperatura
ta jest niższa od temperatury, w jakiej
zazwyczaj smażymy. Jeżeli już chcemy
smażyć na maśle, wybierzmy masło
klarowane, choć należy pamiętać, że
to nadal nie jest najlepszy możliwy wybór. Smażenie najczęściej odbywa się
w temperaturze między 180 a 200 ºC,
choć optymalne byłoby stosowanie
nieco niżej temperatury. Punkt dymienia zwykłego masła wynosi zaś około
150 ºC, nierafinowanych: oleju lnianego
– 107 ºC, słonecznikowego – 107 ºC,
rzepakowego – 130 ºC, z pestek dyni –
160 ºC. Są to zatem tłuszcze, które także
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ze względu i na tą kwestię, nie powinny być stosowane do smażenia. Dla
porównania, punkt dymienia rafinowanego oleju rzepakowego oraz słonecznikowego wynosi ponad 200 ºC. Można zatem pomyśleć, że te oleje świetnie
nadają się do smażenia, tymczasem
rafinowany olej słonecznikowy, czyli
jeden z najpopularniejszych w Polsce,
zawiera znaczne ilości niestabilnych
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i nie jest najlepszym wyborem.
Co istotne, oliwa z oliwek extra virgin
ma punkt dymienia na poziomie około
190 ºC, a im lepsza jakość oliwy i mniej
zanieczyszczeń, tym punkt dymienia
jest wyższy i dochodzić może nawet
do ponad 200 ºC.
Jak widzimy, wybór odpowiedniego
tłuszczu do smażenia może stanowić
problem, ponieważ istnieje co najmniej
kilka istotnych czynników, które minimalizują szkodliwy wpływ tego rodzaju obróbki termicznej. Podsumowując, tłuszcz
powinien zawierać jak najmniej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
a jak najwięcej jednonienasyconych
kwasów tłuszczowych. Nie powinien
zawierać cholesterolu i powinien mieć
jak najwyższą temperaturę dymienia. Innymi słowy, powinien być jak najbardziej
stabilny podczas smażenia. Jakie tłuszcze spełniają te kryteria? Na pierwszym
miejscu jest oliwa z oliwek extra virgin,
która przez lata była uważana za tłuszcz
nieodpowiedni do smażenia. Tymczasem
proporcje kwasów tłuszczowych, brak
cholesterolu, stosunkowo wysoki punkt
dymienia, a także obecność związków
przeciwutleniających, powodują, że oliwa
wyjątkowo dobrze sprawdza się podczas
smażenia. Co istotne, badania wykazały,
że oliwa nawet przy długotrwałej obróbce termicznej wykazywała wysoką
stabilność. Należy jednak pamiętać, że
oliwa extra virgin jest lepszym wyborem niż rafinowana oliwa, pozbawiona
antyoksydantów, chroniących ją przed
nadmiernym utlenianiem. Do smażenia
nie nadaje się także oliwa niefiltrowana.

Kolejnym tłuszczem, którego można używać do smażenia, jest olej z awokado,
który także cechuje się dość dużą stabilnością, jednak jest trudniej dostępny
i droższy od oliwy. Dobrym wyborem
jest także rafinowany olej rzepakowy,
z nieco większą zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ale
nadal stosunkowo stabilny podczas smażenia. A co z popularnym w ostatnich
latach olejem kokosowym? Choć nie jest
to najlepszy wybór, spełnia on główne
kryteria tłuszczu, nadającego się do smażenia, ponieważ nie zawiera cholesterolu,
ma stosunkowo wysoką temperaturę
dymienia oraz wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, co sprawia,
że jest dość stabilnym tłuszczem. Jeżeli
decydujemy się na smażenie na oleju kokosowym, to lepszym wyborem będzie
olej rafinowany. Jego zaletą jest także
brak intensywnego smaku i zapachu,
jak w przypadku oliwy, dlatego może
być przydatny do smażenia potraw na
słodko, np. do naleśników.

termicznej. Unikajmy panierek, które
szczególnie chłoną tłuszcz, a jeżeli nie
chcemy z tego rezygnować, to odsączmy usmażone produkty na ręczniku kuchennym.
Dzięki wprowadzeniu kilku zasad do naszego kuchennego życia, możemy realnie wpłynąć na obniżenie szkodliwego
działania smażonych produktów na nasz
organizm. Miejmy jednak na uwadze, że
nie jest to najzdrowsza opcja i powinna
być stosowana okazjonalnie, na rzecz
innych technik kulinarnych, takich jak
gotowanie, duszenie czy pieczenie.

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk

Smażenie nie jest najlepszym sposobem
obróbki termicznej żywności i przygotowywanie potraw w ten sposób nie powinno dominować. Jednak jeśli już smażymy, to pamiętajmy o kilku zasadach:
przede wszystkim należy odpowiednio
dobrać tłuszcz. Smażyć należy możliwie
krótko i w stosunkowo niskiej temperaturze, na tyle, na ile to możliwe. Dobrą
opcją jest delikatne podsmażanie, a następnie duszenie z dodatkiem wody czy
bulionu. Pamiętajmy, by potrawy smażone spożywać z dużą ilością warzyw
i ziół, dzięki czemu choć trochę zminimalizujemy szkodliwy wpływ substancji
powstałych w procesie obróbki
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Badania wykazały, że oliwa z oliwek extra
virgin zachowuje stabilność oksydacyjną
przez nawet 6,5 godziny, podczas gdy oliwa
rafinowana przez 2,5 godziny, rafinowany olej
rzepakowy przez 4,5 godziny, a rafinowany
olej słonecznikowy przez 2,4 godziny.
Źródło: www.pttz.org; Porównanie stabilności oksydatywnej
wybranych olejów tłoczonych na zimno z olejami rafinowanymi

6,5 h

Pamiętajmy, że wysokiej temperaturze
z udziałem tłuszczu poddawane są nie
tylko potrawy przyrządzane przez nas
w domu, ale także produkty, takie jak:
chipsy, chrupki, herbatniki, ciastka czy
paluszki i krakersy.
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≤ 100 °C
Świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą
ograniczyć smażenie i spożycie tłuszczu lub
mieć większą kontrolę nad temperaturą przygotowywanych potraw, jest wolnowar. To
urządzenie, w którym przyrządzimy potrawy
w temperaturze 100 °C lub niższej. Potrawy
przygotowywane są dłużej, nie musimy ich
jednak pilnować i martwić się, że się przypalą.
Dzięki niższej temperaturze potrawy zachowują więcej wartości odżywczych, a problem
utleniania kwasów tłuszczowych i powstawania szkodliwych produktów tych reakcji jest
znacząco ograniczony. Urządzenie idealne dla
zapracowanych i leniuchów: ustawiamy czas
pracy i temperaturę. Tyle!

Warto mieć na uwadze, że zastosowanie dodatku tłuszczu w czasie obróbki potraw, co
ma miejsce podczas smażenia, znacznie zwiększa kaloryczność przygotowywanego
dania.
Tłuszcze są wysokoenergetycznym składnikiem diety: 1 g czystego tłuszczu zawiera 9
kilokalorii. Tymczasem do smażenia używamy
zazwyczaj jego sporych ilości.

1 g = 9 kilokalorii

Dodatkowo wszelkie panierowane produkty
takie jak np. kotlety, intensywniej wchłaniają
tłuszcz. Aby ograniczyć jego spożycie, odsączajmy je po usmażeniu na ręczniku kuchennym. W miarę możliwości zrezygnujmy
z panierek.
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Olej dozujmy odmierzając go i rozprowadzając na patelni specjalnym pędzelkiem, zamiast
nalewania prosto z butelki.

Częste spożywanie smażonych potraw może
być jednym z czynników wpływających na
rozwój otyłości, właśnie z uwagi na ich wysoką kaloryczność.
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