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ZMENY TEXTURÁLNYCH VLASTNOSTÍ ZEMIAKOVÝCH 

HRANOLČEKOV VPLYVOM FRITOVANIA
CHANGES IN THE TEXTURAL PROPERTIES OF FRENCH FRIES DUE TO 

DEEP-FRYIING

*ZELEŇÁKOVÁ L., GABAŠOVÁ, M., BENEŠOVÁ, L., JAKABOVÁ S.

Cieľom práce bolo skúmať zmeny texturálnych vlastností zemiakových
hranolčekov pred a po fritovaní. Čerstvé zemiakové hranolčeky (K)
a hlbokozmrazené predsmažené zemiakové hranolčeky (A) vo forme
polotovaru boli analyzované v surovom stave a následne po fritovaní pri
dvoch rôznych kombináciách teploty a času (175 °C/4 min a 200 °C/3
min).

Tab. 1: Priemerné hodnoty práce noža/krehkosti a pevnosti pre vzorku K a
A pred a po fritovaní

METODIKA A VÝSLEDKY - VIZUALIZÁCIA

S cieľom objektivizovať všetky merania, boli zemiakové

hranolčeky rovnakej dĺžky a hrúbky a stanovenia boli

uskutočnené za rovnakých laboratórnych podmienok. Pre každý

parameter bola vzorka hranolčekov meraná 10x. Texturálne

vlastnosti boli merané na prístroji Texturometer TA.XT Plus

(Stable Micro Systems, UK), pričom sa sledovali tieto parametre:

- tvrdosť (g), sila zlomu (mm) – guľová sonda (spherical-probe)

- pevnosť (N/mm) a práca noža/krehkosť (N/mm.s) – Warner-

Bratzler nôž

Všetky analýzy boli uskutočnené v laboratóriu Katedry Hygieny a

bezpečnosti potravín na Ústave potravinárstva FBP SPU v Nitre.

Obrázok 1: Fritovanie zemiakových hranolčekov

Na základe vyhodnotenia pomocou párového t – testu sa zistilo, že existuje štatisticky preukazný rozdiel

medzi vzorkou K a A v parametroch práca noža/krehkosť aj pevnosť v stave surovom aj po rôznych

spôsoboch fritovania. Kým u surových zemiakových hranolčekov boli hodnoty v oboch parametroch vyššie

(1,44 N/mm.s a 0,22 N/mm) a po fritovaní sa znížili (0,18/0,19 N/mm.s a 0,03 N/mm), v prípade

hlbokozmrazeného polotovaru bol trend opačný. Hranolčeky zo surových zemiakov boli tvrdšie (446,86 g)

v porovnaní s polotovarom (429,26 g), pričom nebol zaznamenaný preukazný rozdiel (p˃0,05). Fritovanie

oboma spôsobmi výraznejšie ovplyvnilo tvrdosť hranolčekov, pričom viac zmäkli tie zo surových zemiakov.

Tab. 2: Priemerné hodnoty tvrdosti a sily zlomu pre vzorku K
a A pred a po fritovaní
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