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Badania procesu fryturowania cebuli
Wprowadzenie
W pracy przedstawiono wstêpne badania procesu fryturowania (deep frying), polegaj¹cego na silnym ogrzewaniu surowca, np.: warzyw lub niektórych owoców pod zwyk³ym ciœnieniem, w ciek³ym oœrodku poœrednicz¹cym, zwykle w gor¹cym t³uszczu, niekiedy w syropie z sacharozy lub w mieszaninie sacharozy z syropem skrobiowym. Oœrodek, w którym odbywa siê proces (zazwyczaj t³uszcz) osi¹ga temperaturê
znacznie wy¿sz¹ ni¿ 100°C, zwykle ponad 150°C, co w nastêpstwie wywo³uje powa¿ne, na ogó³ cenione zmiany w produkcie
np. powstawanie zarumienionej, czêsto kruchej skórki (w wyniku powierzchniowego odwodnienia, dekstrynizacji skrobi,
koagulacji bia³ek, tworzenia siê brunatnych wtórnych produktów kondensacji wolnych grup aminowych z grupami karbonylowymi cukrów i ewentualnej karmelizacji) [1–4].
Cel pracy
Celem pracy by³o wstêpne zbadanie jakoœci produktu fryturowania cebuli. Badaniom poddano kilka odmian cebuli
i analizowano ich przydatnoœæ do otrzymywania stosunkowo
dobrej jakoœci produktu. Wa¿ne by³o równie¿ zbadanie wp³ywu czasu i temperatury procesu na zawartoœæ wody i t³uszczu
w produkcie.
Opis badañ

ka¿dej temperatury t³uszczu organoleptycznie przed w³aœciwymi doœwiadczeniami.
W surowcu poddawanym badaniom analizowano zawartoœæ
cukrów redukuj¹cych metod¹ Lane-Eynona [5], zawartoœæ
wilgoci (metod¹ wagow¹ w 105oC), a w gotowym produkcie
dodatkowo analizowano zawartoœæ t³uszczu metod¹ ekstrakcyjn¹ w aparacie Soxleta.
Du¿e znaczenie dla wysokiej jakoœci cebuli fryturowanej
ma w³aœciwy dobór jej odmiany. Wykorzystuj¹c cechy organoleptyczne fryturowanej cebuli, m.in. barwê, smak, zapach
itp., zauwa¿a siê, i¿ bezpoœredni wp³yw na jakoœæ produktu
ma zawartoœæ cukru w surowcu. Cebula powinna zawieraæ
jak najmniejsz¹ iloœæ cukrów inwertowanych, gdy¿ w wy¿szych temperaturach oleju przy zbyt du¿ej zawartoœci cukru
zachodzi szybko proces karmelizacji powoduj¹cy jej brunatnienie (przypalanie) przy jednoczesnym jej niedosma¿eniu.
Z badanych odmian cebuli najni¿sz¹ zawartoœci¹ cukru charakteryzowa³a siê cebula Oporto i t¹ odmianê stosowano do
dalszych badañ.
Omówienie wyników
Zale¿noœæ czasu sma¿enia dla badanych temperatur i wilgotnoœci bezwzglêdnej otrzymywanego produktu przedstawiono na rys. 2.
Analizuj¹c wp³yw temperatury t³uszczu i czasu obróbki na

Proces g³êbokiego sma¿enia cebuli przeprowadzano we
frytkownicy firmy OBH (Rys.1), wyposa¿onej w zewnêtrzny
uk³ad reguluj¹cy temperaturê.

Rys. 1. Schemat aparatu firmy OBH

Wykorzystany w procesie fryturowania t³uszcz by³ produktem Zak³adów T³uszczowych „Kruszwica” S.A. o nazwie handlowej Tytan. Badaniom poddawano nastêpuj¹ce odmiany cebuli: Sochaczewska, Oporto (Royal Sluis), Czerniakowska,
Wolska i Supra.
Cebula u¿ywana w badaniach by³a wstêpnie pokrojona
w plastry o gruboœci ok. 3 mm i poddawana fryturowaniu
w porcjach 100 g w œciœle okreœlonej temperaturze t³uszczu i
czasie sma¿enia. Przedzia³ czasu fryturowania okreœlano dla

Rys. 2. Wp³yw temperatury i czasu sma¿enia cebuli na wilgotnoœæ
produktu

wilgotnoœæ otrzymywanego produktu mo¿na omawian¹ zale¿noœæ opisaæ równaniem:

Y =

X
= exp( -0,01115t )
9732,59
- 17,63
T

(1)
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którego postaæ graficzn¹ przedstawiono na rys. 3.
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Ct = Co + b2t exp( b3 T )

(4)

Na rys. 5 przedstawiono zgodnoœæ danych doœwiadczalnych
z wynikami zawartoœci t³uszczu obliczonymi z równania (4).

Rys. 3. Zale¿noœæ wyra¿enia Y w równaniu (1) w funkcji czasu
procesu

Wp³yw czasu procesu i temperatury fryturowania na zawartoœæ t³uszczu w poszczególnych próbach przedstawiono na
rys. 4.
Rys. 5. Zgodnoœæ wyników zawartoœci t³uszczu w cebuli sma¿onej
obliczonych z równania (4) z wynikami doœwiadczalnymi

Wnioski

Rys. 4. Zale¿noœæ zawartoœci t³uszczu w produkcie w funkcji czasu dla badanych temperatur procesu

Dla ka¿dej z badanych temperatur procesu otrzymano
w przybli¿eniu zale¿noœæ prostoliniow¹:
Ct = Co + b1t

dla

T = const

(2)

w której wspó³czynnik b1 jest funkcj¹ temperatury frytury:
b1 = b2 exp( b3 T )

(3)

Po uwzglêdnieniu wzoru (3) w równaniu (2) otrzymujemy
równanie (4) opisuj¹ce stê¿enie t³uszczu w cebuli fryturowanej w funkcji czasu procesu i temperatury frytury:

Reasumuj¹c wp³yw badanych parametrów procesu na jakoœæ otrzymywanej cebuli fryturowanej nale¿y stwierdziæ
przy pewnym uproszczeniu, ¿e wzrost temperatury t³uszczu
i czasu procesu prowadzi do obni¿ania wilgotnoœci sma¿onej
cebuli przy jednoczesnym wzroœcie w niej zawartoœci
t³uszczu. Porównuj¹c jakoœæ otrzymywanych próbek produktu z produktem handlowym np. firmy Bähncke (zaw. wilgoci –
4,11%, zaw. t³uszczu – 63,45%, zaw. cukrów – 0,512%) mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e szczególnie zawartoœæ wilgoci w otrzymywanym
produkcie (20 i wiêcej %) jest zdecydowanie za wysoka. Nie
wydaje siê mo¿liwe, by wilgotnoœæ rzêdu 4% mo¿na by³o uzyskaæ bez stosowania dodatkowego procesu, np. podsuszania
surowca przed fryturowaniem.
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