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Апстракт 

 

Поради големата биолошка вредност и пријатните сензорни особини 

сончогледовото масло претставува едно од најкористените масла во исхраната. Во 

поглед на технологијата на производството, сончогледовото масло може да биде 

рафинирано и нерафинирано. Ладно цедените масла сè повеќе посакувани за исхрана 

во поглед на нивниот нутритивен состав, но хемиски се понестабилни и полесно 

оксидираат. Оксидацијата на маслата настанува со стоење на маслата и при нивна 

термичка обработка. Пероксидите и хидропероксидите се главни оксидациони 

прозводи во маслата и тие се определуваат преку пероксидниот број (Пб). 

Продуктите на оксидација на маслата се непожелни за човековото здравје. Поради 

различниот хемиски состав, количината на различни присутни компоненти, 

различните зачини имаат поголема или помала антиоксидативна активност. Постојат 

многу истражувања кои сведочат за големата антиоксидативна активност на 

магдоносот, нането, рузмаринот и лукот. 

За целите на ова истражување се користат два вида на рафинирано 

сончогледово масло: „Дијамант“ и „Кристал“ и два вида на ладно цедено масло: 

“Sunny Day Виталија“ и “Фила“. Од секој вид на масло се земаат по 5 шишиња, така 

што едно шише e без додаток, а во останатите шишиња се додаваат: магдонос, нане, 

рузмарин и лук во количество од 20 g, притоа, додадени во различни шишиња. 

Затворените шишиња без и со додаток се складираат на собна температура, на 

темно, во период од 40 денa. Со тие масла се пржат 1 kg компири на два начини: со 

додавање на масло и со одредено количество масло додадено одеднаш. 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека при пржење маслата 

оксидираат, така што за време на пржењето со постепено додавање на масло 

оксидацијата е поголема кај рафинираните сончогледови масла, а при пржење со 300 

ml количина на масло додадена одеднаш поголема е оксидацијата кај ладно цедените 

масла. Додадените зачини ја намалуваат оксидацијата на маслата при пржење. 

Најголема антиоксидативна активност покажува рузмаринот, потоа лукот, па 

магдоносот и на крај нането. 

Клучни зборови: сончогледово масло, пероксиден број, компир, рузмарин, 
лук, нане, магдонос 
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Abstract 

 

Because of high biological value and pleasant sensory properties, sunflower oil is 

one of the most used cooking oil. In terms of manufacturing technology, sunflower oil can 

be: refined and unrefined. Due to their nutritional composition cold pressed oils are more 

desirable in human diet. On the other hand cold pressed oils are chemically unstable and 

easily oxidized. Oil oxidation occurs during storage and heat treatment. The main 

oxidation products are peroxides and hydroperoxides determinated by the peroxide 

number. The oxidation products are undesirable for human health. Due to different 

chemical composition, quantity of various components present, different spices are more or 

less antioxidant active. There are many studies about antioxidant activity of parsley, mint, 

rosemary and garlic. 

For this research are used two types of refined sunflower oils: Diamond and Kristal 

and two kinds of cold pressed sunflower oils: Sunny Day by Vitalia and Fila. 5 bottles of 

each type of oil are used so that one bottle has no additive and in the other bottles is added: 

parsley, mint, rosemary and garlic all in an amount of 20 g, while different spices are add 

in different bottles. Closed bottles store at room temperature in dark place for a period of 

40 days. 1 kg potatoes are fry by those oils in two ways: by adding oils in sequence and a 

certain amount of oil added at once. 

The results shoves that oils oxidize during frying, so that refined sunflower oils 

more oxidize when fry by gradually adding oil. On the other hand oxidation of cold 

pressed oils is greater when fry by 300 ml amount of oil added at once. The added spices 

reduce oils oxidation during frying. The highest antioxidant activity showes rosemary, then 

garlic and parsley and finally mint.  

 

Key words: sunflower oil, peroxide number, potatoes, rosemary, garlic, mint, 
parsley 
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1. ВОВЕД 

Сончогледот е едногодишно растение кое наоѓа примена како суровина за 

производство на масло за јадење, сончогледовото масло кое е со висок квалитет.1 

Неговите пријатни сензорни особини и биолошката вредност придонесуваат 

сончогледовото масло да биде дел од нашето секојдневие.2 

Според технологијата на производството разликуваме рафинирано и 

нерафинирано сончогледово масло. Технолошкиот процес на производство на 

нерафинирани масла за јадење се базира на специјална технологија, со исклучиво 

механичко пресување, без примена на растворувачи за екстракција на маслото.3 Од 

друга страна, рафинираните масла за исхраната се подложуваат на низа постапки на 

прочистување кои се опфатени со процесот на рафинација.1 Ладно цедените масла се 

разликуваат од рафинираните масла во следните карактеристики: органолептички 

особини, хемиски состав, нутритивна вредност, одржливост. Ладно цедените масла 

се карактеризираат со поистакнат сензорен квалитет, поголема биолошка и 

нутритивна вредност во споредба со рафинираните масла.4-5 Но, целокупниот 

квалитет е подобар кај рафинираните масла. Рафинираните масла се постабилни и 

помалку оксидираат при исти услови на складирање и термички третман во споредба 

со ладно цедените масла.5 

Пероксидната вредност е најчесто применуван хемиски метод за мерење на 

оксидацијата на маслата.6-7 Пероксидите и хидропероксидите се примарни продукти 

на липидната оксидација. Пероксидната вредност се зголемува доколку 

формирањето на пероксиди се одвива побрзо од нивното распаѓање, а зголемената 

вредност за пероксидниот број укажува на поголема оксидација на маслото.7 

Оксидациската стабилност на маслото е условена од повеќе фактори: 

методите на екстракција на маслото, првобитен состав на маслото, содржина на 

компоненти во маслото со антиоксидативни или прооксидативни активности и 

услови на складирање.8-14 Со зголемување на температурата, достапноста на 

кислород, изложување на светлина се зголемува оксидацијата на маслата при 

складирање или преработка.8,15-16 

Пржењето претставува еден од најстарите и најпопуларните начини на 

преработка на храната, намената за човечка конзумација. Храната се подложува на 
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процесот на пржење со цел да добие одредени посакувани органолептички својства, 

како што се: посакувана боја, мирис, вкус, крцкава текстура кои ја прават пржената 

храна на некој начин популарна и неодолива кај потрошувачите.17-18 

При процесот на пржење се одвиваат многу хемиски реакции (хидролиза на 

маслото, оксидација, полимеризација) кои резулираат со функционални, сензорни и 

нутритивни промени во пржената храна.6,17 

Оксидациската стабилност е многу важен фактор за определување на 

квалитетот на самото масло, посебно на она масло кое е наменето за пржење, 

бидејќи за време на пржењето оксидацијата се одвива многу побрзо во услови на 

високата температура.19 При повеќекратна употреба, маслото наменето за пржење се 

оксидира, а пероксидната вредност се зголемува со бројот на пржења. Тоа резултира 

со непосакувани органолептички промени кај маслото и намалена нутритивна 

вредност.18 Производите на липидната оксидација имаат негативен ефект врз 

здравјето на човекот.20-21 

Денес се бара начин за намалување на оксидацијата на маслото при пржење и 

зголемување на квалитетот и стабилноста на пржената храна. За таа цел се 

применуваат  нови видови на техника за пржење (техника на пржење со жежок 

воздух, вакуум пржење).22-23
 

Почеста е и примената на антиоксиданси во маслото со цел намалување на 

липидната оксидација, зачувување на својствата на храната и продолжување на 

рокот на нејзина употреба.24-25 Антиоксидансите ја намалуваат стапката на реакциите 

со кислородот и ја намалуваат оксидацијата.20 Колку порано ги додадеме 

антиоксидансите во маслото толку нивната ефективност ќе биде поголема.12 Според 

механизмот на кој делуваат за спречување на оксидацијата, антиоксидансите може 

да ги поделиме на примарни и секундарни.6 Според потеклото антиоксидансите 

може да бидат природни и вештачки. Додавањето на синтетски антиоксиданси во 

храната се избегнува поради нивната токсичност и канцерогеност.7,25 Затоа, денес 

научниците трасираат избор на примена на природни антиоксиданси.20 

Многубројни истражувања сведочат за антиоксидативната активност на 

рузмарин, нане, магдонос и лук.6,20,24-40 
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2.ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

 

2.1 Технологија на производство на сончогледово масло 
2.1.1 Сончогледот како маслодајна суровина 

2.1.1.1 Потекло и производство на сончоглед 

Сончогледот потекнува од Северна Америка. Во светот се одгледува на 

големи површини, околу 14 500 000 ха. Европа е најголем произвдител на светско 

нив’о, со околу 60 % производство на сончоглед од вкупното производство во 

светот. Во Република Македонија после Втората светска војна производството на 

сончоглед е околу 30 000 тони годишно. Но, статистиката за последниве години 

говори за тренд на опаѓање на производството на сончоглед во нашата држава - РМ.1 

Во 1716 година, во Англија бил одобрен патент за употреба на сончогледот 

како суровина за производство на масло.41-42 

 

2.1.1.2 Биолошки карактеристики на сончоглед
1
 

Сончогледот (Helianthus annus L.Asteraceae) е едногодишно растение. Според 

биолошката терминологија, плодот на сончогледот се нарекува ахенија (стисната 

орасница), но во нашето секојдневие и во маслодајната индустрија се користи 

терминот семе.1 

Димензијата на сите семки во сончогледот не е еднаква. Според големината 

на плодот-семето следува следната поделба на сончогледот: 

• крупносеменски, 

• интермедиерен и 

• ситносеменски. 

Положбата на семето во главицата на сончогледот условува варијации во 

масата, содржината на лушпи, протеини и масти во семето, како и мали варијации во 

составот на масните киселини. Во табела 1 се прикажани варијациите на 

карактеристиките на плодот во зависност од положбата на главицата.  
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Табела 1. Карактеристики на плодот во зависност од положбата на главицата
1 

Влијание на положбата на главицата врз карактеристиките на плодот 

Зона Ахенија 

(mg) 

Лушпи 

(%) 

Протеини 

(mg)       (%) 

Масти 

(mg)      (%) 

Централна 

56,4 28,6 9,8         14,4 5,4        45,0 

Меѓу централна и 

странична 50,5 - 

 

9,9         19,6 

 

19,7      39,0 

Странична-неколку 

реда околу 

овојницата 
44,8 26,6 9,8         21,8 16,0      35,7 

*31 ден после цветањето 

 

2.1.1.3 Типови на сончоглед за индустриска преработка 

Според Боцевска М. (2003) поделбата и класирањето на сончогледот во 

повеќе типови на сончоглед е направена  зависно од содржината на основните 

компоненти на сончогледот (јадро/лушпи) и содржината на масло и протеини во 

сончогледот. Така, разликуваме маслен и протеински тип на сончоглед.1 

А) Маслен тип на сончоглед
1
 

Маслениот тип на сончоглед припаѓа на групата на маслодајни суровини со 

висока содржина на масло и наменет е за индустриско производство на масло. Овој 

тип на сончоглед спаѓа во групата на ситносеменски сончогледи.  

Маслениот тип на сончоглед има две вариетети (табела 2): 

a. Стандарден тип- во чие масло доминира линолеинската киселина 

(18:2) просечно во количина од 55-65 % и 

b. Олеински тип- во чие масло доминира олеинската киселина (18:1) во 

количина од 80-90 %. 
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Табела 2. Содржина на масните киселини во стандардниот и олеинскиот тип на 

сончоглед
1
 

Масна киселина 

Тип на сончоглед 

Стандарден 

(Хибрид NS-H-33-RM) 

Олеински 

(Хибрид CMS-OL-A) 

Палмитинска16:0 5,6 3,2 

Стеаринска           18:0 3,6 4,2 

Олеинска              18:1 27,7 89,8 

Линолеинска        18:2 63,1 2,8 

Јоден број (gJ2/100g) 139 86 

 

Боцевска М. (2003) во групата на фактори кои влијаат на појавата на 

варијации во составот на ист вид сончоглед и содржината на масни киселини во 

сончогледовото масло, ги вбројува следните: 

- начинот на одгледување, 

- подрачјето на одгледување и 

- климатските фактори. 

Со намалување содржината на динезаситена линолеинска киселина се 

зголемува содржината на мононезаситена киселина (олеински тип на масло) при што 

се подобрува одржливоста на сончогледот. 

Б) Протеински тип на сончоглед
1
 

Протеинскиот тип на сончоглед спаѓа во групата на крупносеменски 

сончогледи. Може да биде наменет за директно конзумирање од човекот (конзумен 

тип на сончоглед). Освен како прехранбен продукт за директно конзумирање, 

протеинскиот тип на сончоглед има примена во индустријата за производство на 

протеински производи базирани на сончоглед (протеинско брашно, путер од 

сончоглед [„sunbutter“]).  
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2.1.2 Технологија на производство на рафинирани растителни масла 

Сончогледовото масло е масло за јадење со висок квалитет. Се користи за 

готвење, пржење, за производство на маргарин и е повеќе посакувано во споредба со 

маслиновото масло. Сончогледовото масло е богат извор на витамин Е43и содржи 

голем процент на незаситени масни киселини (околу 85 %).2  

Традиционалното сончогледово масло содржи голема количина на линолна 

киселина, околу 65-70%. Од некои видови на сончоглед се добиваат следните видови 

на масло:  

• високо-олеинско масло ( >80% олеинска киселина и 5-9% линолна киселина) и 

• средно олеинско масло (55-75% олеинска и 15-35% линолна киселина).13 

Според Gundtone F. D (2011) освен масти и протеини, сончогледот содржи и 

други компоненти: токофероли, стероли, стерол-естери, фосфолипиди, каротеноиди, 

хлорофил и елементи во трагови. Сончогледовото масло е богато со α-токоферол кој 

придонесува за резистенција кон фотооксидација. γ-токоферолот кој придонесува за 

оксидативна стабилност е присутен во мали количини во сончогледовото масло.13 

Боцевска М. (2003) го опишува патот од маслодајната суровина - сончоглед 

до конечниот производ- сончогледово масло за јадење низ следните постапки: 1 

1) Чување на маслодајните суровини
1
 

Маслодајните растителни суровини треба да задоволуваат интернационално и 

национално пропишани критериуми за да може да бидат применети како суровина за 

производство на масло. Пред почетокот на  преработката, маслодајната суровина се 

подвргнува на следните операции:  

- прием на суровината,  

- узоркување (со цел утврдување на квалитетот),  

- сушење,  

- чување и  

- чистење пред преработка. 

Некои преработувачки капацитети вклучуваат чистење пред и по сушењето на 

семето. 



15 

 

Пред пристапување кон транспорт и складирање на семето препорачливо е 

ефикасно ослободување од страните материи и подвргнување на сушење (помалку 

од 13 % влага) за безбедно складирање.1 

2) Подготовка на суровината
1
 

Маслодајната суровина треба соодветно да се подготви за да може да се 

изврши екстракција на маслото. Процесите на подготовка на суровината вклучуваат: 

• механички и 

• термички предтретман. 

Механичкиот предтретман на семињата вклучува операции со кои семето се 

прочистува од сите непотребни и непожелни примеси, лушпата се отстранува и 

семето се подвргнува на ситнење до честици со димензии кои се погодни за 

ефективно извлекување на маслото.  

Кондиционирањето (термичкиот предтретман) претставува процес при кој 

семето се доведува во состојба која ќе овозможи поефективно издвојување на 

маслото за време на пресувањето. Тоа се врши во контролирани услови на топлина и 

влага. 

3) Екстракција на маслото
1
 

Сите претходно споменати процеси имаат за цел добивање на прочистена, 

подготвена и кондиционирана суровина погодна за екстракција на масло.  

Издвојувањето на маслото може да биде изведено на два начини: 

• механичка екстракција (пресување, истиснување) и 

• екстракција со помош на растворувачи. 

Механичкото истиснување на маслото претставува процес на издвојување на 

маслото со пресување, така што настанува раздвојување на цврстата и течната фаза 

на подготвен семенски материјал кој може да се испумпува.  

Процесот на механичко истиснување на маслото може да биде изведено како 

дисконтинуиран (шаржен) процес (хидраулични преси) и континуиран (преси кои 

работат механички). 
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Со пресувањето не може да се изврши целосно извлекување на маслото од 

суровината. Извлекувањето на преостанатото масло од погачата се врши со помош 

на екстракција со растворувачи.  

Екстракцијата со растворувачи е најполезна за издвојување на масло од 

суровини со помал процент на масло, како што е сојата како маслодајна суровина.  

Сончогледот, лененото семе, кикиритките и другите маслодајни суровини кои 

имаат висока концентрација на масло најпрво се пресуваат, а потоа се подвргнуваат 

на екстракција со расворувачи. 

4) Рафинација 

Според Боцевска М. (2003) за да се добие масло со висок квалитет, кое има 

привлечни органолептички својства за потрошувачите (пријатен мирис, вкус, боја и 

отсуство на талог), задоволителен рок на траење, неопходно е истото да се подвргне 

на низа процеси на прочистување, познати под заеднички назив- рафинација.1  

Целта на рафинацијата е максимална елиминација на неглицеридните 

состојки и делумна елиминација на ацилглицеролните состојки од суровото масло и 

од друга страна максимално зачувување на триацилглицеролите, антиоксидансите и 

витамините во маслото.1 

Модификацијата на маслото (хидрогенизација, интерестерификација) не може 

да биде ефективна доколку маслото не биде претходно рафинирано. Без претходно 

рафинирање за исхрана се користат маслата добиени само со ладно пресување.1 

Според Боцевска М. (2003) во конвенционалната класична рафинација се 

вбројуваат следниве операции1 на чистење на маслото: 

� дегумирање со вода- елиминирање на слузести компоненти 

(фосфоацилглицероли, фосфатиди); 

� неутрализација- тоа е хемиска рафинација (алкална рафинација или постапка 

за деацидификација), при која се елиминираат, редуцираат слободните масни 

киселини; 

� деколоризација (белење на маслото)- е процес при кој се редуцира 

преголемата содржина на пигменти; 

� винтеризација- процес на отстранување на восоците и 
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� деодоризација- деацидификација со дестилација/белење со топлина има 

примарна цел да ги елиминира непожелните мирисни компоненти. 

Според Dimić E. и соработниците (2003) за да се добие масло за јадење со 

посакувани својства и параметри, согласно со законските прописи за време на 

процесот на рафинација се применуваат различни хемиски агенси (киселини, 

активни адсорбенси, бази) или одредени технолошки параметри (зголемена 

температура, интензивно мешање, вакуум).3 

Различните масла со различен хемиски состав, имаат потреба од различен 

третман на рафинација. Дегумирањето со вода се применува за масла со висока 

концентрација на фосфатиди, како што се пченкарното и маслото од соја. 

Винтеризацијата се применува кај сончогледовото масло, маслото од пченка и 

оризови трици, а процесот на алкална рафинација т.е. неутрализацијата се применува 

кај сите видови масла.1 На следнава слика (слика1) е прикажан процесот на 

рафинација: 

 

Слика 1. Шематски приказ на производството на рафинирани масла за јадење
3
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Dimić E. и соработниците (2003) од еколошки аспект ѝ даваат голема 

предност на физичката рафинација пред класичната алкална рафинација, поради  

што кај физичката рафинација не се употребуваат бази и не се добива сапуница, што 

претставува најпроблематичен нуспроизвод при отстранување на слободните масни 

киселини од маслото.3 

 

2.1.3 Технологија на производство на ладно цедени растителни 

масла 

Според Dimić E. и соработниците (2003) за да се сочуваат сензорните 

својства, ладно цедените масла се произведуваат на основа на специјална 

технологија, со примена на исклучиво пресување т.н. механичко цедење, без 

рафинирање, без примена на растворувачи за екстрахирање на маслото. 

Благодарение на начинот на издвојување на маслото, видот на суровината, 

отсуството на рафинација, во ладно цедените масла се зачувуваат компонентите од 

суровината во голема количина.3 

Dimić E. и соработниците (2003) ги опишуваат карактеристиките во кои ладно 

цедените масла се разликуваат од рафинираите масла: 3 

- изглед, боја, мирис и вкус,  

- хемиски состав, 

- нутритивна вредност и 

- одржливост. 

Според законските прописи, поимот „нерафинирано масло за јадење“ се 

однесува на следново:3 

- „ладно цедено нерафинирано растително масло за јадење“ со назнака за 

суровината; 

- „девичанско (девствено) растително масло за јадење“ со назнака за 

суровината и 

- „нерафинирано растително масло за јадње“ без назнака за суровината. 

Според Dimić E. и соработниците (2003) разликата помеѓу ладно цеденото и 

девичанското масло е тоа што кај девичанско масло дозволено е загревање 
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(кондиционирање) на суровината пред пресување, а кај ладно цеденото масло 

загревање не е дозволено. Иако не постои законска регулатива, се смета дека 

максимална горна граница на температурата во процесот на добивање на ладно 

цедено масло е 50 оС.3 

Шематскиот приказ на производството на ладно цедени масла за јадење е 

прикажан на следната слика (слика 2): 

 

Слика 2. Шематски приказ на производството на нерафинирани масла за јадење
3 

Ладно цедените масла се одликуваат со светло жолта боја, без талог, со 

својствен мирис и вкус на сончоглед.3 

Пероксидниот број на маслото зависи од составот на тоа масло, кој пак е 

условен од технологијата на производство на тоа масло. Пероксидниот број на 

четири произволно избрани примероци на ладно цедено сончогледово масло 

изнесувал: 0,86; 2,58; 2,32; 2,25 mmpl/kg2.3 
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2.1.4 Споредба помеѓу рафинирани и ладно цедени сончогледови 

масла во однос на квалитетот 

Ладно цедените масла имаат добро избалансиран нутритивен состав и се 

богати со природни корисни составни компоненти, како: токоферол, стероли, 

каротеноиди и фосфолипиди. Овие состојки кои ги содржат ладно цедените масла се 

губат во процесот на  рафинирање.5 

Според Premović T. Đ и соработниците (2010) ладно-цедените масла имаат 

поистакнат сензорен квалитет во споредба со рафинираните масла, како резултат на 

изразената специфичната арома која и ја даваат на приготвената храна и 

овозможувањето за гастрономско уживање во храната. За да се постигне максимален 

сензорен квалитет, ладно цеденото масло треба да биде добиено од суровини кои се 

ослободени од нечистотии и непотребни примеси, бидејќи тие имаат негативен 

ефект врз сите параметри кои го определуваат сензорниот квалитет.4 

Технологијата на производство ги диктира карактеристиките на готовиот 

производ. Според едно истражување44, ладно цедените масла, произведени од 

различни производители имаат различни параметри за киселински и пероксиден број 

и различна оценка при сензорна евалуација. 

Биле земени примероци од ладно цедени масла од следниве суровини: 

сончоглед, семки од тиква, сусам, соја, пченични клици и ореви и биле анализирани 

за нивниот квалитет. Од секој вид масло биле земени по неколку примероци. 

Примероците од ладно пресувано масло од сочоглед не покажале високи вредности 

за пероксидниот број (табела 3).  

Значи, да, маслото пуштено во продажба ги задоволува критериумите од 

Правилникот за масла и масти за јадење 45. Но, ист вид на масло не мора да значи и 

ист квалитет на масло, бидејќи различните производители може да имаат различна 

опрема и да произведуваат масло на основа на различна технолшка постапка, така да 

во продажба маслата од ист вид не може да очекуваме дека еднакво ги задоволуваат 

параматрите за квалитет и стабилност. 
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Табела 3. Сензорни карактеристики основни хемиски својства на ладно цедено 

сончогледово масло
44 

 

Примероци на 

ладно цедено 

сончогледово 

масло 

Сензорна оценка 

на мирис и вкус 
Вода (%) 

Киселински 

број 

(mgKOH/g) 

Пероксиден 

број 

(mmola 

O2/kg) 

1 

Исклучително 

пријатни, раскошна 

арома 

0,10 0,90 0,42 

2 
Својствени, многу 

пријатни, привлечни 
0,10 0,68 0,51 

3 
Забележителна 

горчина 
0,08 0,42 1,84 

4 
Непријатен, горчлив 

вкус 
0,06 2,78 2,95 

 

Од табелата 3 може да се согледа поврзаноста на вредноста на пероксидниот 

број и сензорната оценка на испитуваните примероци. Може да се забележи дека со 

зголемувањето на пероксидниот број се влошуваат сензорните карактеристики на 

маслото.  

Во согласност со истражувачките трудови6-7,46 пероксидниот број го 

определува степенот на оксидација на маслото. Затоа, колку вредностите за 

пероксидниот број се повисоки, станува збор за поголема оксидација на маслото, а 

со зголемување на оксидацијата се влошуваат сензорните својства, а со тоа и 

квалитетот на тоа масло. 

Во зависност од технологијата на производство постојат варијации во 

стабилноста на нерафинираните масла. Така, ладно цеденото масло од семе од репка 

покажува пониска пероксидна вредност во споредба со топло цеденото масло.5 

Но, целокупниот квалитет на рафинираните масла е подобар во споредба со 

квалитетот на ладно цедените масла поради киселинската и пероксидната вредност. 

За време на деодоризацијата слободните масни киселини се отстранети како 
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производи на автооксидацијата. Резултат на тоа се пониски вредности за киселински 

и пероксиден број, а од друга страна и поголема стабилност на маслата при чување и 

преработка.5 

При загревање на маслата со зголемување на температурата се зголемува 

нивното распаѓање. Температурата на која маслата се распаѓаат на глицерол и 

слободни масни киселини, при што маслото видливо чади се нарекува точка на 

чадење. Точката на чадење зависи од видот на маслото и неговата рафинираност. 

Порафинираните масла имаат тенденција да имаат повисоки точки на чадење.47 

Рафинираното масло има точка на чадење над 209ºC и таа зависи од видот на 

рафинирање и додадените антиоксиданси. Антиоксидансите ја зголемуваат точката 

на чадење во рафинираното масло.13 

 

2.2 Оксидација на сончогледовото масло 

2.2.1 Автооксидација на сончогледовото масло 

Според Crapsite G. H. и соработниците (1999) автооксидацијата е главна 

причина за намалување на квалитетот за време на складирањето на суровите и 

рафинираните масла. Автооксидацијата на незаситените масти претставува 

каталитички процес кој се базира на механизам на реакција на верижно формирање 

на слободни радикали, при која се создава формирање на хидропероксиди и 

последователни реакци на оксидација, настанување на секундарни производи и 

полимеризација, при што се добива комплексна мешавина на интермедиери и 

финални производи.8 

Според Choe E. и Min D. B. (2007) механизмот на автооксидација на 

сончогледовото масло се состои од три фази: иницијација, пропаганација и 

терминација (слика 3).17 

За да настане оксидација треба да се воспостави хемиска врска помеѓу 

радикал од кислородот и радикал од маслото. Образувањето на алкил радикали од 

молекула од маслото со одземање на водород се нарекува фаза на иницијација на 

оксидацијата на маслото. Алкил радикалите реагираат со други алкил радикали, 

алкохолни радикали и пероксидни радикали и формираат димери и полимери. 
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Топлината, светлината, металите и реактивните кислородни компоненти 

придонесуваат за оксидацијата на маслото. 

Пероксидните радикали земаат молекула на водород од други молекули во 

маслото и формираат хидропероксиди и алкил радикали. Овој синџир на реакции на 

слободни радикали е наречен фаза на пропаганација. Пероксидните радикали исто 

така реагираат и со други радикали за да образуваат димери или полимери. Овие 

низи на  реакции на слободни радикали и пероксидни радикали ја забрзуваат 

оксидацијата на маслото.  

Крај на оксидацијата или т.н. фаза на терминација настанува со 

образувањето на нерадикални испарливи и неиспарливи компоненти.17 

 

 

 

Слика 3. Фази на процесот на автооксидација
17
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2.2.2 Пероксидна вредност на сончогледово масло 

Пероксидната вредност е најчесто применуван хемиски метод за мерење на 

оксидативното влошување на маслата.6 Пероксидната вредност и инхибицијата на 

оксидацијата на маслото се користат како индикатори на примарната оксидација на 

сончогледовото масло.7 

За да се определи степенот на примарна оксидација кај масла со различен 

степен на заситеност препорачливо е тоа да се направи преку определување на 

пероксидната вредност, која најчесто се определува со помош на метод базиран на 

титрација на јодидот ослободен од реакцијата помеѓу пероксидите и калиум јодид.46 

Poiana MA. (2012) ги опишува хидропероксидите како примарни продукти на 

липиднта оксидација. Хидропероксидите се без мирис и боја. Овие лабилни 

компоненти во услови на ензимска и не-ензимска деградација имаат способност да 

формираат комплекс од секундарни производи. Определувањето на пероксидите 

може да се користи како оксидациски индекс за раните фази на липидната 

оксидација. Мерењето на примарните оксидациони продукти е ограничено поради 

транзиторната природа на пероксидите, но присуството на овие компоненти укажува 

на потенцијално формирање на компоненти кои водат до сензорни промени по 

одредено време. Пероксидната вредност се зголемува доколку формирањето на 

пероксиди се одвива побрзо од нивното распаѓање.7 

Според „Правилникот за масла и масти за јадење“ пероксидната вредност на 

рафинираното сончогледово масло за јадење не треба да биде повисока од 5 mmola 

O2/kg, а кај ладно цедените масла пероксидниот број треба да биде помал од 7 mmola 

O2/kg за да бидат пуштени во продажба.45 

 

2.2.3 Фактори на оксидативна стабилност на маслата 

Според Crapsite G. H. и соработниците (1999) фактори кои влијаат на 

оксидациската стабилност и влошувањето на квалитетот на маслото се следниве: 8 

� првобитен состав на маслото; 
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� содржина на компоненти во маслото со антиоксидативни или прооксидативни 

активности и 

� услови на складирање. 

Последица на оксидацијата се непосакуваните органолептички промени кои се 

појавуваат кај маслата, како што се непосакуваниот мирис и вкус, а исто така 

оксидацијата е причината и за деградација на функционалните и хранливите својства 

на маслото.8 

 

2.2.3.1 Влијание на индустриските методи на екстракција врз 

оксидативната стабилност на маслото 

Квалитетот на рафинираното масло ќе зависи од повеќе фактори, во кои се 

вбројуваат: видот на растворувачите за екстракција, температурата на екстракција, 

предтретманот на маслодајните суровини и.т.н.9 

Според Tasan M. и соработниците (2011) методите на екстракција на маслото 

значително влијаат на квалитетот и стабилноста на маслото. За целите на нивното 

истражување9 како примероци се користени масла добиени на различни начини:  

� механичко пред-пресување, при што маслото се добива со минување на 

маслодајната суровина низ систем од ножеви и висока температура (screw 

presses); 

� екстракција со растворувач- со помош на хексан како растворувач во 

континуирани екстрактори; 

� микс-масло добиено со мешање пред рафинирање на еднаква количина на 

маслата добиени со претходно споменатите методи и 

� целосно пресувано масло- добиено со пресување под висок притисок. 

Целосно пресуваното масло покажало најлоши резултати при испитувањето 

на параметрите на квалитет и стабилност на маслото. Резултатите од испитувањето 

покажале највисока пероксидна вредност кај целосно пресуваното масло. 

Пероксидната вредност кај маслото екстрахирано со растворувач и микс маслото 

покажале приближни вредности кои биле пониски од пероксидната вредност на 
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целосно пресуваното масло, а повисоки од пред-пресуваното масло за кое била 

детерминирана најниска пероксидна вредност.9 

Според Wroniak M. и соработниците (2008) ладно цедените масла се помалку 

оксидативно стабилни, во споредба со целосно рафинираните масла.5 

El Kady S. A. и соработниците (1999) го испитувале влијанието на 

рафинацијата врз физичките и хемиските карактеристики на сончогледовото масло и 

маслото од соја. Рафинираните сончогледови масла имаат приближни пероксидни 

вредности со семи-рафинираните масла, но со процесот на белеење пероксидната 

вредност на сончогледовото масло значајно се намалува.48 

Резултатите од истражувањата на Tasan M. и соработниците (1999) даваат 

податоци дека пероксидната вредност на индустриско произведено масло е повисока 

од истото масло произведено во лабораториски услови.9 

 

2.2.3.2 Влијание на првобитниот состав на маслото врз 

оксидативната стабилност 

Природните масти и масла по состав се триглицериди. Заситените масла во 

својата структура содржат само единечни врски, а незаситените содржат најмалку 

една двојна незаситена врска. Должината на синџирот на масните киселини и бројот 

на незаситени врски ја определуваат точката на топење и стабилноста на маста или 

маслото. Колку маслото е понезаситено неговата агрегатна состојба на собна 

температура е течна, а точката на топење има пониска вредност.12 

Според McGill J. P. (2009) маслата кои се состојат од повеќе незаситени 

масни киселини се помалку стабилни и повеќе се подложни на автооксидација.12 

Tasan M.  и соработниците (2011) во групата на фактори кои влијаат врз 

оксидативната стабилност на маслото е ги вбројуваат: пероксидната активност, 

масните киселини, композицијата на масните киселини, токоферолот, каротеноидите 

и стеролите. Исто така помал процент на оксидативната стабилност е препишана на 

содржината на фосфолипидите и металите во трагови во растителното масло.9 
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Пероксидната вредност е важен фактор кој ќе ја генерира индустриската 

апликација и нутритивната вредност на маслото. Високите вредности на 

пероксидниот број укажуваат дека при производството на испитуваното масло не 

биле применувани соодветните препораки и услови и истото не било соодветно 

складирано.9 

Хидропероксидите се основните производи кои се формираат за време на 

оксидацијата на маслото, но тие се прилично лабилни соединенија кои по извесно 

време се распаѓаат на повеќе секундарни оксидациони производи.9 

Со цел да се утврди влијанието на содржината на олеинска киселина во 

маслото врз промените на пероксидната вредност и индексот на оксидативна 

стабилност за време на складирање, Stoffers H. и соработниците (2012) направиле 

едно истражување базирано на хемилуминисценција.10 

За таа цел како примероци се користеле конвенционално сончогледово масло 

и масло со висока содржина на олеинска киселина. Примероците биле складирани во 

средина на водена бања, на температура од 85оС во временски период од 0,5; 1; 1,5; 

2; 6; 24 и 48 h.10 

Според Gunstone F. D. (2011) високо-олеинското масло е повеќе оксидативно 

стабилно. Но, трошоците за негово производство се поголеми, па цената на тоа 

масло исто така ќе биде повисока.13 

 Затоа, кај традиционалното сончогледово масло пероксидната вредност е 

повисока во споредба со сончогледовото масло со висока содржина на олеинска 

киселина (слика 4): 
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Слика 4. Споредба на пероксидните вредности помеѓу традиционално сончогледово масло 

и масло со висока содржина на олеинска киселина при складирање на 85 
о
С 

10
 

 

И други истражувања го потврдуваат позитивниот ефект на олеинската 

киселина врз стабилноста на сончогледовото масло. Според Warner K. и 

соработниците (1997) со зголемување на содржината на линолна киселина во 

маслото се намалува неговата стабилност, а со зголемување на олеинската киселина 

се зголемува неговата стабилност.11 

 

2.2.3.3 Влијание на условите на складирање врз оксидативната 

стабилност на маслата 

Фактори кои влијаат на забрзување на оксидацијата се: присуството на 

кислород, високата температура, светлината која предизвикува фотооксидација и 

присуството на катализатори како некои метали (бакар, железо).12 

Температурата е важен фактор кој го диктира механизмот на реакцијата на 

оксидација, а важен фактор на интензитетот на одвивање на оксидацијата е и 

достапноста на кислородот.8 

За да се определи зависноста на оксидацијата од температурата, достапноста 

на кислород и времето на складирање било направено едно истражување.8 За таа цел 



29 

 

биле користени примероци на масло, добиено со пресување и масло добиено со 

екстракција. Маслото било складирано во количина од 100 ml во темно обоен 

реципиент и во различна количина (22,5, 45 и 90 g- колку помала количина на масло 

толку погоголема достапност на кислород) и различна температура на складирање 

(30, 47 и 67 оС) при што примероците биле отворени и затворени. Пред анализа 

примероците биле пренесени во атмосфера од азот на температура од 5 оС се до крај 

на анализата.8 

Според Crapsite G. H. и соработниците (1999) оксидацијата се зголемува со 

порастот на температурата (слика 5), времето на складирање (слика 6) и достапноста 

на кислород (слика 7).8 Се докажало и дека маслото добиено со екстракција е 

постабилно и помалку оксидира од маслото добиено со пресување.8 

 

 

 

Слика 5. Влијание на температурата и времето на складирање врз Пв кај 

сончогледово масло добиено со пресување
8 
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Слика 6. Влијание на времето на складирање и атмосферата на чување на сончогледовото 

масло добиено со пресување (P) и екстракција (Е), со отворена амбалажа (о), затворена 

амбалажа (с) и атмосфера на азот (N) врз вредноста на Пв8 

 

 

 

 

Слика 7. Влијание на количната на пресувано масло во реципиент од 100 ml, на 

температура од 47 
о
С, во затворена амбалажа врз вредноста на Пв

8 
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Со загревање  полинезаситените масни киселини во присуство на воздух 

предизвикуваат зголемување на степенот на липидна пероксидација. Во споредба со 

свежо масло, кај термално оксидираното масло содржината на слободни масни 

киселини, пероксидната вредност, густината и влагата бележат пораст.43 

Според Choe E. и Min D. B. значително влијание врз оксидацијата на маслата 

имаат и светлината и достапноста на кислород. Затоа се препорачува пакувањето на 

маслата да биде во темни и стаклени шишиња, со цел заштита на маслото во 

одредена мера од светлина. Колку повеќе волуменот на шишето е полн со масло, 

толку кислородот е понедостапен. Така, полните шишиња подлежат на помала 

оксидација во споредба со шишињата со помалку масло.16 

Сончогледовото масло е богат извор на линолна киселина и витамин Е. 

Според Sadoudi R. и соработниците (2014) намалувањето на линолната киселина е 

показател на липидна оксидација на маслото. Зголемената влага во термално 

оксидираното масло е резултат на формирање на вода и испарливи компоненти како 

дел од финалните продукти на распаѓање на хидропероксидите.43 

Се прашуваме: дали производителот е важен фактор кој ја диктира 

стабилноста на маслото и дали маслата кои носат ист назив, како на пример 

„рафинирани сончогледови масла“, но имаат различна цена поради производството 

од различни производители имаат различна стабилност?  

Било направено истражување15 на четири видови сончогледови рафинирани 

масла од различни производители: PALMA Slovak Republic (SK); LUKANA OIL 

Czech Republic (CZ); DELIKATESSA Austria (A) и BUNGE Hungary (H). Маслата 

биле чувани на собна температура (27-34 оС), со отворени затварачи и изложени на 

дневна светлина чувани во времетраење од 10 месеци, со цел да се утврди нивната 

стабилност за време на тој период на складирање при претходно наведените услови. 

Резултатите покажале дека тие услови на складирање водат до значителни загуби на 

антиоксидансите во маслото и дека промените во нутриентите го имаат истиот тренд 

на намалување кај сите видови масла и не постојат значителни разлики во добиените 

податоци кај маслата од различни производители. За да се избегнат непожелните 

промени кај маслото при складирање, Vrbikova L. и соработниците (2014) 

препорачуваат складирање на маслото на пониска температура, на темно, пократок 
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период на складирање и примена на затварачи на амбалажата во која се чува 

маслото.15 

 

2.3 Пржење во сончогледово масло 

 

2.3.1 Процес на пржење  

Пржењето претставува еден од најстарите и најпопуларни начини на 

преработка на храната произведена за човечка конзумација. Храната се подвргнува 

на процесот на пржење со цел да се добијат одредени посакувани органолептички 

својства, како што се: посакувана боја, мирис, вкус, крцкава текстура кои ја прават 

пржената храна на некој начин популарна и неодолива кај потрошувачите.  

Но, што се случува во текот на процесот на пржењето? Дали пржената храна е 

вистинско задоволство или антинутритивна бомба?...Ќе се потрудам од пронајдените 

и добиените податоци да дадам одговор на претходните прашања. 

Choe E., Min D. B. (2007) го опишуваат пржењето како процес на подготовка 

на храната во услови на голема количина жешко масло со температура околу 150-

190 оС, кое е медиум за пренос на топлина и маса во процесот.17 Пржената храна е 

делумно конзервирана бидејќи со пржењето угинуваат дел од микроорганизмите, 

ензимите присутни во суровината наменета за пржење ја губат својата активност.18 

Кузманова С. (2011) дава детален опис на процесот на пржење. За време на 

пржењето водата од површината на парчето храна брзо испарува, површината се 

суши и настанува образување на кора, поради зголемување на температурата на 

површината на храната која се пржи и нејзино приближување до температурата на 

врелото масло кое ја опкружува. А, температурата во внатрешноста на храната 

постепено се зголемува и достигнува до 100 оС. 18 

Според Кузманова С. (2011) брзината на преносот на топлина е условена  и 

контролирана од температурната разлика помеѓу маслото, храната и коефициентот 

на топлинска спроводливост. При процесот на пржење на храната во врело масло, 

движечка сила за отстранување на водата од храната е градиентот на притисок на 

пареите во влажните сегменти во внатрешноста на храната и во сувото масло.18 
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Времетраењето на процесот на пржење зависи од следните фактори: 18 

• начин на пржење,  

• дебелина на парчето храна кое се пржи, 

• температура на маслото и 

• постигнување на посакуваните органолептички својства. 

Времетраењето на процесот на пржење на храната се скратува со зголемување 

на температурата на маслото. Повисоката температура на маслото резултира со 

пократок процес на пржење, но квалитетот на маслото се намалува со зголемување 

на неговата температура. Со зголемувањето на температурата на пржење се забрзува 

распаѓањето на маслото до слободни масни киселини и се менуваат сензорните 

својства на маслото (боја, вкус) и вискозитетот. При пржење на повисока 

температура можеме да забележиме „магличавост“ над површината на маслото. Тоа 

е акролеинот, кој е разграден продукт на маслото. Значи, при изведување на 

процесот на пржење на повисока температура маслото треба почесто да се менува. 

Температурата на пржење се определува на основа бараните својства на 

готовата пржена храна. Позагреано масло (масло со повисока температура) ќе биде 

избор доколку од готовата храна се очекува да има корка со задржана влага во 

внатрешноста.18 

Кузманова С. (2011) ги опишува двата начина на пржење: 

• контактно (површинско) и 

• длабинско. 

При контактно пржење храната се поставува врз врела површина со тенок 

слој на масло. Преносот на топлина во уредите за контактно пржење е брз поради 

високиот коефициент на пренос на топлина (200-450W/m2K).18 

Кај длабинското пржење храната се пржи во големо количество на масло во 

кое плива. Со текот на процесот на пржење коефициентот на пренос на топлина се 

зголемува до 800-1000W/m2K, како резултат на турбуленцијата која ја предизвикува 

пареата која излегува од површината на храната. Уредите за длабинско пржење се 

состојат од перфорирана метална лента потопена во термостатна бања со масло. 
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Времето на пржење е контролирано од брзината на движење на лентата и 

температурата на маслото. 18 

 

2.3.2 Хемиски реакции при процесот на пржење  

Според Choe E. и Min D. B. (2007) за време на процесот на пржење во длабоко 

масло се случуваат голем број физички и хемиски промени прикажани на следнава 

слика (слика 8): 

 

 

Слика 8. Физички и хемиски промени за време на пржење во длабоко масло
17

 

 

Хемиски реакции кои се случуваат за време на пржење во длабоко масло се 

следниве: 

А) Хидролиза на маслото 

При пржењето, водата ја раскинува естер- поврзаноста на триацил-

глицеролите и продуцира ди- и моноацилглицероли, глицерол и слободни масни 

киселини. Количеството на слободни масни киселини се применува за одредување 

на квалитетот на маслото. Со зголемување на бројот на пржења се зголемува и 
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содржината на слободни масни киселини. Хидрлизата е поголема кај масла со кратки 

и незаситени масни киселини (кои се повеќе растворливи во вода) во споредба со 

масла со подолги заситени масни киселини.17 

Со цел да се редуцира хидролизата на маслото при пржење неопходна е честа 

замена на маслото со свежо масло.17 

Б) Оксидација на маслото 

Термалната оксидација при пржењето во длабоко масло го има истиот 

принцип како механизмот при автооксидација, но се одвива побрзо од 

автооксидацијата.17 

В) Полимеризација на маслото 

Испарливите компоненти го даваат посакуваниот мирис на пржената храна, 

но тоа се продукти на тотална декомпозиција при пржењето и се во концентрација 

од ppm. Поголемиот дел од продуктите на декомпозиција се неиспарливи поларни 

компоненти, димери и полимери. Со зголемување на бројот на пржења и 

температурата на пржење расте и содржината на димери и полимери.17 

Оксидативната стабилност е многу важен фактор за определување на 

квалитетот на самото масло, особено на она масло кое е наменето за пржење, 

бидејќи за време на пржењето оксидацијата се одвива многу побрзо во условите на 

високата температура. 

Маслата кои содржат незаситени масни киселини се пожелни во здравата 

исхрана. Но, од хемиска гледна точка овие масла се понестабилни на високи 

температури. Присуството на природни компоненти во маслото, како што се: 

токоферол, сквален, оризанол, стеролни фракции ја зголемуваат стабилноста на 

маслата на високи температури.19 

Со продолжување на времето на загревање настанува акумулирање на 

производи кои водат до влошување на органолептичките својства и намалување на 

хранливата вредност на маслото. Многу методи се применуваат за да се определи 

квалитетот/влошувањето на маслото за време на пржење: определување на 

пероксидната вредност, јодна вредност, диени, масни киселини, поларни компоненти 

итн.19 
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Marinova E. M. и соработниците (2012) го испитувале перформансот на: 

рафинирано сончогледово масло, масло од семки од грозје, масло од соја, од пченка 

и маслиново масло во функција од времето на загревање на 180оС.  Маслиновото 

масло покажало најголема оксидативна стабилност при температура на пржење во 

споредба со полинезаситените масла. Од друга страна, резултатите покажале дека 

соиното масло и пченкарното масло се најподложни на термална оксидација при 

пржење.19 

Marinova E. M. и соработниците (2012) oксидативната стабилност (или IP- 

период на индукција) ja дефинираat како временски период во кој маслото природно 

е отпорно на оксидација, како резултат на присуството на природните 

антиоксиданси кои се спротиставуваат на оксидацијата. Во овие природни 

антиоксиданси се вбројуваат: токофероли, феноли, стероли кои ја зголемуваат 

стабилноста на маслото при загревање.19 

Оксидативната стабилност кај сите масла се намалува со зголемувањето на 

времето на термален третман (слика 9): 

 

 

Слика 9. Зависност на периодот на индукција од времето на загревање на маслото
19
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2.3.2.1 Промени во нутритивниот состав кај прехранбените 

производи после пржење 

Пржењето во длабоко масло е често применуван начин на готвење, при кој 

факторите како влагата од храната која се приготвува, кислородот и високата 

температура водат до хемиски реакции кои резултираат со функционални, сензорни 

и нутритивни промени во пржената храна.6 

За време на процесот на пржење топлината влијае на квалитетот на маслото, 

кое влијае врз квалитетот на храната во зависност од влијанието на топлината врз 

него.18 При повеќекратна употреба, маслото наменето за пржење се оксидира. 

Продукти на оксидацијата се низа испарливи јаглеродни киселини, кето и епокси 

киселини. Според Кузманова С. (2011) продуктите на оксидација на маслото 

резултираат со непосакувани органолептички промени кај маслото, непријатен 

мирис и вкус, темна боја и намалена нутритивната вредност. Доаѓа до оксидација на 

липосолубилните витамини и незаситените масни киселини (линоленската).18 

Според Warner K. и соработниците (1997) со тек на пржење линолната 

киселина се оксидира и се формира 2,4-декадиенал. Ова соединение го дава вкусот 

на пржената храна, но се користи и како маркер за мерење на оксидативната 

стабилност на маслото при пржење.11  

Токоферолот е подложен на распаѓање, но со кој интензитет зависи од 

маслото и времетраењето на пржењето. Истражувањата покажале дека најголеми 

загуби на токоферол при пржење компири се случува при пржење на 180 oС во 

мешавина од масло од соја и масло од семе од репка.17 

Според Кузманова С. (2011) специфичните органолептички карактеристики 

на пржената храна се должат на Милардовите реакции со испарливи компоненти 

содржани во маслото. Промените во ткивото кај пржените намирници се должат на 

физичко-хемиски промени кај биополимерите (јаглехидрати, масти и белковини).18 

Choe E. и Min D. B. (2007) ги опишуваат хемиските промени кои настануваат при 

пржењето во длабоко масло. Според овие научници за време на липидната 

оксидација настанува формирање на алдехиди, епоксиди, хидроксикетони и 

дикарбоксилни соединенија кои реагираат со амините, аминокиселините и 

протеините во пржената храна. Милардовата реакција предизвикува загуби на 



38 

 

нутриентите и потемнување. Интензитетот на потемнување е условен од загубите на 

аминокиселините: лизин, хистидин и метионин.17 Карбонилните соединенија кои се 

формирани за време на липидната оксидација реагираат со аминокиселините и 

доведуваат до намалување на хранливата вредност и безбедноста на храната. 

Акролеинот од маслото на температура повисока од 100 oС реагира со аспаргин, а 

производот на таа реакција е акриламид чија концентрација расте со порастот на 

температурата.17  

Покрај овие хемиски промени во нутриентите од храната наменета за пржење, 

при процесот на пржење доаѓа до задржување и акумулирање на масло во пржената 

храна. Така, различна храна акумулира различна содржина на масло (табела 4).  

 

Табела 4. Содржина на масло во различни видови пржена храна
17

 

Содржина на масло во пржена храна 

Вид на пржена храна Содржина на масло (%) 

Чипс од компир 33-38 

Чипс од пченка 30-38 

Тортиља чипс 23-30 

Крофни 20-25 

Помфрит (пржени компири) 10-15 

Пржени тестенини (ramyun) 14 

  

 Содржината на акумулирано масло е најголема на површината на парчето 

храна а со тек на ладење се движи кон внатрешноста. 

Доколку сакаме да приготвиме пржена храна со посакувани органолептички 

карактеристики и оптимална содржина на акумулирано масло, ние треба да го 

почитуваме оптималниот температурно временски режим на подготовка на таа 

храна. 

Доколку храната ја подготвуваме на пониска температура од оптималната или 

пократко време ќе приготвиме храна со малку потемнати рабови и недоволно 

приготвен скроб во внатрешноста. Од друга страна, пржењето на повисока 
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температура или подолго време од оптималното ќе резултира со храна со многу јака 

содржина и мрсна текстура.17 

 

2.3.3 Фактори кои влијаат врз квалитетот на пржената храна 

Фактори кои ги контролираат својствата на пржената храна се:18 

� вид на масло, 

� времетраење на употребата на маслото, 

� температура и време на пржење, 

� вид на храната и нејзина структура, 

� големина и карактеристики на површината на парчето храна и 

� примена на нови техники за пржење. 

 

2.3.3.1 Влијанието на хемискиот состав на маслото како фактор за 

квалитет и стабилност на пржената храна 

Различни масла даваат различен вкус во зависност од нивните 

карактеристики и квалитет. Линолната киселина е најмногу одговорна за 

посакуваниот вкус на храната пржена во длабоко масло.17 Интензитетот на вкусот на 

пржена храна се намалува со порастот на олеинската и намалувањето на линолната 

киселина со пржењето.11 

Стабилноста на маслото зависи од неговиот состав. Со цел да се зголеми 

стабилноста на маслото и да се добие производ (пржени компири или чипс) со 

посакувани органолептички карактеристики се прават мешавини од масла со цел 

нагодување на процентуалната застапеност на линолната и олеинската киселина.11 

Според Warner K. и соработниците (1997) пржените компири во мешавина на 

масло од памук и сончогледово масло со процентуален состав со 63 % олеинска/23% 

линолна киселина покажуваат највисок интензитет на вкус на пржени компири и 

добиваат највисока оцена за квалитет на вкус11 (слика10): 
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Слика 10. Влијание на содржината на масни киселини врз оценката за квалитет  

на вкусот на пржените компири
11

 

 

Saranya K. K. и Barathi B. (2012) направиле едно истражување14 со цел да се 

утврди квалитетот на чипс пржен во различни видови масло: сончогледово масло, 

масло од ѓумбир, од оризови трици, пченка, палмино и кокосово масло, складиран во 

период од 45 дена. Во овој период на складирање биле правени периодични анализи 

во следните денови од почетокот на складирање: 7-ми ден, 14-ти ден, 24-ти ден, 34-

ти ден и 45-ти ден. Резултатите покажале дека маслото од пченка и маслото од 

оризови трици кои се користеле за пржење на чипс дале најдобри резултати за сите 

параметри кои го диктираат квалитетот на чипсот во периодот на складирање.14 

Според Choe E. и Min D. B. (2007) стабилноста на маслото за време на 

процесот на пржење зависи од следниве фактори: 

- квалитетот на маслото пред пржење; 

- содржината на слободни масни киселини во маслото наменето за пржење; 

- хидрогенизација на маслото и 

- генетска модификација на маслото. 

 Квалитетот на маслото пред пржење има голема улога врз квалитетот и 

стабилноста на пржената храна. Слободните масни киселини и нивната незаситеност 

доведуваат до поголема термичка оксидација. За да ја намалиме содржината на 



41 

 

масни киселини во маслото, а со тоа да ја намалиме неговата оксидација при 

пржење, се практикува филтрирање низ адсорбенси на тоа масло. Хидрогенизацијата 

на маслото ја зголемува неговата стабилност, но овој процес води до создавање на 

транс масни киселини и метален вкус. Исто така со цел да се зголеми стабилноста 

маслото може да се подвргне на генетска модификација, при што се добива масло со 

посакуван состав и масло кое помалку оксидира при пржење.17 

Стивенсон (1984 год.) и дугите научници17 сугерираат дека маслата со 

помалку од 0,05% слободни масни киселини и 1,0 meq (милиеквиваленти) пероксиди 

во 1 kg масло се пожелни за пржење во длабоко масло (табела 5). 

 

Табела 5. Посакувани спецификации за маслата наменети за пржење во длабоко 

масло
17

 

Пожелни својства за маслата и мастите пре пржење во длабоко масло 

Параметар 
Вредности кај некористено масло или 

маст 

Слободни масни киселини 0,05-0,08% 

Перксидна вредност 1,0 meq/kg масло 

Чад точка 200 oС 

Влага 0,10% 

Мирис и вкус Незабележителен 

 

Во Индија компировиот чипс пржен во масло од памук е многу честа храна. 

За време на складирање карактеристиките кај чипсот пржен во масло од памук 

остануваат скоро непроменети во споредба кај чипсот пржен во сончогледово масло 

кај кој при складирање настанува влошување на сензорните својства. Влошување на 

сензорните својства на чипсот пржен во сончогледовото масло настанува поради 

процесот на оксидација на полинезаситените масни киселини.49 

Палминовото масло поради заситените масни киселини во својот состав не е 

вкусно. Со цел прифаќање на палминовото масло се прави мешавина од палмино и 

сончогледово масло во сооднос 40:60, што резултира со прифатлив вкус, 

балансирана содржина на масни киселини и стабиност за време на складирање 

слична како чипсот од масло од памук.49 
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Пероксидната вредност за време на складирањето расте, а степенот на пораст 

на пероксидната вредност е различен во завислост од видот на маслото со кое се 

пржел чипсот и условите на складирање: светло/темно.49 

Пероксидната вредност на чипсот пржен во сончогледово масло расте 

прогресивно за време на складирањето. Според Dhaka A. и соработниците (2007) 

додавањето на палмино масло во сончогледовото масло 40:60 придонесува за 

намалување на незаситеноста, а со тоа и редуцирање на оксидацијата. При 

складирање во услови на темно, пероксидната вредност на чипсот пржен во масло од 

памук и чипсот пржен во мешавина од палмино и сончогледово масло 40:60 не 

бележи значителен пораст за време на складирање на чипсот на темно во период од 6 

недели. Пероксидниот број кај примероците складирани на светлина е повисок како 

резултат на поголемата оксидација во услови на светлина.49 

 

2.3.3.2 Фрекфенцијата на замена на маслото за пржење со свежо масло 

како фактор за квалитет и стабилност на пржената храна 

Со цел подобрување на квалитетот на маслото и пржената храна неопходна е 

периодична замена на маслото со кое се пржело со свежо масло. Choe E. и Min D. B. 

(2007) сугерираат дека редовната замена на маслото со кое се пржело со свежо масло 

води до намалување на настанувањето на поларни компоненти, диацилглицероли и 

слободни масни киселини и го подобрува квалитетот на маслото.17 

За да се утврди дали со употребата на маслото за пржење повеќе од 

еднократно се зголемува оксидацијата на тоа масло, Hojjatoleslamy M. и Sedaghat L. 

(2012) направиле едно истражување. За таа цел, со исто масло се пржеле компирови 

резанки (чипс) три пати последователно. При мерење на пероксидната вредност на 

маслото се констатирало дека пероксидната вредност се зголемува со бројот на 

пржења, така да после првото пржење имаме најмала пероксидна вредност, после 

второто пржење пероксидната вредност е поголема, а со третото пржење 

пероксидната вредност на маслото е уште поголема. Примероците од маслото во кое 

се пржел чипсот од компири откако биле анализирани на првиот ден од пржењето за 

одредување на пероксидната вредност, биле складирани на температура од околу 

105 oС да стојат уште два дена. Била определена и пероксидната вредност на 

примероците масло после првиот и вториот ден од складирањето. Се заклучило дека 
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освен со бројот на пржења пероксидната вредност расте и со времето на складирање 

на маслото со кое се пржело.2 

Според други научници замената на маслото со свежо масло е значајна за 

квалитетот после 30-тото пржење. Истражувањата покажале дека редовната замена 

на маслото со свежо доведува до повеќе оксидативни реакции во споредба со 

хидролитички реакции за време на пржење на компири во длабоко масло.17 

 

2.3.3.3 Температурно-временскиот режим како фактор за квалитет 

и стабилност на пржената храна 

Со пролонгирање на времето на пржење бојата на чипсот станува се потемна, 

а текстурата се покрцкава.2 

Зголемувањето на температурата и продолжувањето на времето на пржење 

имаат негативен ефект врз стабилноста на маслото. Со продолжување на времето на 

пржење се зголемува содржината на слободните масни киселини, поларните 

компоненти како што се триацилглицеролните димери и оксидациски 

триацилглицероли, димери и полимери.17 

Со зголемување на температурата на пржење се забрзува термалната 

оксидација и полимеризација на маслото. Наизменичното греење и ладење на 

маслата доведува до влошување на нивниот квалитет во споредба со континуираното 

греење, бидејќи  кислородот во маслото има поголема растворливост за време на 

ладењето.17 

 

2.3.3.4 Составот на храната како фактор за квалитет и стабилност 

на пржената храна 

Иницијатор за хидролиза на маслото е влагата присутна во храната која се 

подложи на термички третман со помош на тоа масло. Колку е поголем процентот на 

влага во храната, толку поголема ќе биде и хидролизата на маслото при пржењето.17 
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При пржење на храна богата со скроб (компири) имаме зголемена деградација 

на маслото со кое ја пржиме храната, бидејќи скробот ја зголемува деградацијата на 

маслото при пржење, а од друга страна аминокиселините се одликуваат со  

редуцирање на споменатата деградација. За храната богата со лецитин е интересно 

формирањето на пена во почетокот на пржењето. 

Натриум пирофосфат го инхибира потемнувањето на пржените компири и ја 

намалува содржината на слободни масни киселини. Исто така и калциум ацетат ги 

има истите својства, но послабо изразени.17 

 

2.3.3.5 Примена на нови техники за пржење врз квалитетот 

    и стабилност на пржената храна 

За добивање на поквалитетен пржен производ и масло со бараните 

карактеристики после пржење, неопходно е да се користат уреди за пржење со мал 

однос на површината спрема волуменот со цел минимален контакт на маслото со 

воздухот при пржењето во длабоко масло. Уредите за пржење со слој од железо или 

бакар ја забрзуваат оксидацијата на маслото при пржење.17 

А) Техника на пржење со жежок воздух
22 

Техниката на пржење со жежок воздух се базира на нова технологија со цел 

добивање пржени производи низ директен контакт помеѓу надворешната емулзија од 

маслените капки во жежок воздух и производот во комората за пржење. Производот 

е континурано во движење со цел овозможување на хомоген контакт помеѓу двете 

фази. На тој начин доаѓа до формирање на кора и производство на продукт со 

намалена масленост. При традиционалниот начин на пржење компирите се пржат во 

длабоко масло на температура од 180 oС, потоа примероците се ладат и испитуваат. 

Било направено истражување22 со цел да се направи споредба во нутритивните и 

органолептичките катактеристики кај компири пржени според традиционалниот 

метод и компирите пржени според техниката на пржење со жежок воздух. Следува 

слика на која може да се согледа пероксидниот број на маслото после пржење на 

компири кај двата методи на пржење при претходно наведените услови (слика 11): 
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Слика 11: Споредба на пероксидната вредност на маслото после пржење на 

компири на традиционален начин и пржење со жежок воздух
22

  

Од слика 11 може да се согледа вредноста на пероксидниот број на маслото 

при пржење компири со примена на техниката на жежок воздух и да се констатира 

дека оксидацијата на маслото при пржење на компири со техниката на жежок воздух 

е значително помала во споредба со оксидацијата на маслото при традиционален 

начин на пржење на компири.  

Shaker M. A. (2015) добил интересни податоци за содржината на масло во 

пржените компирови резанки.22 Податоците покажуваат дека содржината на масло 

во компировите резанки при традиционалниот начин на пржење во длабоко масло 

биле 14,81%, во споредба со многу ниската количина на масло 0,0025% во 

компировите резанки пржени со методот на жежок воздух.  

Исто така новиот метод со жежок воздух добива повисоки оцени кај 

сензорните панелисти, кои говораат дека сензорните својства на компировите 

резанки пржени со методот на жежок воздух повеќе се прифаќат и преферираат. 

Овој метод на пржење поради одличните параметри на готовиот продукт и 

економичноста почнува полека да го заменува традиционалниот начин на пржење.22 

Б) Вакуyм пржење
23 

Отсуството на воздух за време на вакуyм пржењето ја инхибира оксидацијата, 

вклучувајќи: липидна оксидација и ензимското потемнување, така што бојата и 

нутриентите во пржената храна во голема мера ќе бидат сочувани. 



46 

 

Конзумерите преферираат пржена храна со што е можно помалку 

абсорбирано масло. Многу методи се применуваат со цел да се намали апсорпцијата 

на маслото во храната при пржење. Така, осмотската дехидратација се покажала како 

добар предтретман при пржење компири за да добиеме производ- пржени компири 

со намалена количина на масти. 

При процесот на вакуyм пржење, храната се загрева во услови на намален 

притисок во затворен систем, при што се намалува точката на вриење и на водата од 

храната и на маслото за пржење. Така, неврзаната вода во пржената храна може 

веднаш да се елиминира кога температурата на маслото ќе ја достигне точката на 

вриење на водата.  

Amany M. M. B. и соработниците (2012) го испитувале влијанието на вакуум 

пржењето врз квалитетот на чипсот и маслото со кое се пржел чипсот. Чипсот пржен 

во услови на вакум покажал помала содржина на влага (слика 12) и помала содржина 

на масло (слика 13) во споредба со чипсот пржен традиционално во длабоко масло 

на атмосферски воздух. 

 

Слика 12. Ефект на вакуум пржењето и на традиционалното атмосферско 

пржење врз влагата во компировиот чипс
23 
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Слика 13. Ефект на вакуyм пржењето и на традиционалното атмосферско 

пржење врз содржината на масло во компировиот чипс
23

 

 

Сензорните карактеристики на чипсот пржен со вакум пржење се подобри. 

Чипсот пржен со вакум пржење се одликува со златна боја, не потемнува и има 

одлична текстура и крцкавост. За време на вакуум пржењето имаме значително 

помала термална оксидација во споредба со атмосферското пржење во длабоко 

масло каде лесно достапниот кислород и повисоката температура на пржење водат 

до поинтензивна оксидација. Така, пероксидната вредност е помала при вакуум 

пржењето (слика 14). 

 

Слика 14. Ефект на вакуум пржењето и на традиционалното атмосферско 

пржење врз пероксидната вредност на маслото со кое се вршело пржењето
23
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2.3.4 Здравствени ризици од производите на липидна оксидација 

Липидната оксидација не предизвикува само промени во мирисот и вкусот на 

храната, туку и ја намалува нејзината хранлива вредност и безбедност со 

формирањето на секундарни производи. 

Производите на липидната оксидација имаат негативни ефекти врз здравјето 

на човекот. Тие предизвикуват стареење, оштетување на мембраните, 

кардиоваскуларни и срцеви болести, депресија, промени во црниот дроб, 

хистолошки промени во ткивото и рак. 

Аминокиселините имаат тенденција да реагираат со примарните и 

секундарните оксидациони производи, а тоа води до намалување на 

искористувањето на протеини, аминокиселини, масти, промени во метаболизмот и 

зголемување на телесната тежина.20 

Липидните пероксиди кои настануваат под влијание на кислородот на 

полинезаситените масни киселини може да предизвикаат и мутација на гените, 

преекламсија, како и артериосклероза.21 

При конзумирање на масла со висока содржина на пероксиди, генотоксичното 

дејство се должи на разградните продукти на липидите, особено малондиалдехид и 

4-хидроксиноненал.21 

 

2.4. Антиоксиданси 

Со изложување на маслата на воздух, светлина и повисока температура 

започнуваат да се одвиваат реакции на оксидација. Примарните оксидациони 

продукти се хидропероксидите кои немаат мирис и вкус. Но, хидропероксидите не се 

стабилни соединенија, се разградуваат, а нивните продукти на разградба (алдехиди, 

алкохоли12) ги менуваат сензорните својства на храната.24 

Со цел да се зачуваат својствата на храната и да се продолжи рокот на нејзина 

употреба храната треба да се складира во атмосфера со минимален пристап на 

кислород, на ниска температура или да се суплементира со антиоксиданси.24-25 
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Антиоксидансите може да бидат кратко дефинирани како супстанца која во 

мала количина ја намалува стапката на реакциите со кислородот.20 

Незаситените масни киселини се мета на кислородот од воздухот. Според 

Bragadóttir M. (2005) антиоксидансите се одликуваат со својство лесно да оддаваат 

протони и да ги неутрализираат слободните радикали кои веќе не се способни да 

црпат протони од друга молекула од незаситен супстрат, како што се незаситените 

масни киселини.20 

Антиоксидансите интерферираат во фазата на иницијација или рана 

пропаганација (фази од автооксидацијата), реагираат со слободните радикали, вршат 

нивно хидрогенирање, стабилизирање12 и произведуваат интермедиери кои не можат 

да го продолжат синџирот.20 Колку порано ги додадеме антиоксидансите во маслото 

толку нивната ефективност ќе биде поголема.12 

Според механизмот на кој делуваат за спречување на оксидацијата, 

антиоксидансите може да ги поделиме на примарни и секундарни. Примарните 

антиоксиданси (фенолни компоненти) ја спречуваат оксидацијата со „фаќање“ на 

слободните радикали, а секундарните делуваат со различни механизми: врзување на 

металните јони, „фаќање“ на слободниот кислород, претварање на пероксидите во 

не-радикални форми, апсорбирање на UV радијација.6 

Се докажало дека рузмаринската киселина има поголема активност за 

„фаќање“ на супероксидите во споредба со аскорбинската киселина.32 

Природно присутните како и додадените антиоксиданси влијаат на 

квалитетот на маслото. Тие ја намалуваат оксидацијата на маслото за време на 

складирање на собна температура. За време на пржењето антиоксидативното дејство 

е намалено поради  испарливоста и декомпозицијата на антиоксидансите на 

повисока температура.17 

 

2.4.1 Вештачки антиоксиданси 

Вештачките антиоксиданси се додаваат во прехранбените производи со цел 

да спречат оксидација и да го продолжат рокот на производот. Тие се додаваат во 
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мали количини во храната, но, анализите покажале негативен ефект на синтетските 

антиоксиданси врз човековото здравје.20 Додавањето на синтетски антиоксиданси во 

храната се избегнува поради нивната токсичност и канцерогеност.7,25 Затоа, денес 

научниците трасираат избор на примена на природни антиоксиданси.20 

Вештачките антиоксиданси, како што се: бутилиран хидрокситолуен (BHT) 

и бутилиран хидроксианизол (BHA) наоѓаат примена во суплементирање на храната 

со цел минимизирање на липидната оксидација.25 

Според Pokorny J. и соработниците (2001) при пржење вештачките 

антиоксиданси се понестабилни во споредба со природните антиоксиданси. Тоа се 

должи на помалата испарливост на природните антиоксиданси, кои респективно на 

овој факт би биле поефективни во спречување на оксидацијата при пржење во 

длабоко масло.6 

 Целта на истражувањето на Poiana МА. (2012) била да се процени 

ефективноста на екстракт од семе од грозје во споредба со ефективноста на 

бутилиран хидрокситолуен (вештачки антиоксиданс), во спречувањето на 

оксидацијата на сончогледово масло. Маслото било изложено на загревање на два 

начини: конвекција и загревање со микробранови со симулирање на услови на 

пржење. Концентрацијата на бутилиран хидрокситолуен била 200 ppm, а екстрактот 

од семе од грозје се користел во различни концентрации: 200, 400, 600, 800 и 1000 

ppm. Екстрактот од грозје во концентрација од 600-800 ppm има приближно еднаква 

ефективност како бутилираниот хидрокситолуен. Податоците покажуваат дека 

најефективно спречување на оксидацијата, а со тоа и најмала Пб имаме со додавање 

на екстракт од грозје во сончогледовото масло во концентрација од 1000 ppm.7 

 

2.4.2 Природни антиоксиданси 

 Многу зачини и нивни екстракти се применуваат во прехранбените производи 

поради нивната антиоксидативна активност.20 

Растенијата, вклучувајќи ги билките и зачините се богати со фитохемикалии, 

кои се потенцијален извор на природни антиоксиданси како: фенолни дитерпени, 



флавоноиди, танини и фенолни

антиинфламаторна и антиканцерогена

Механизмот на кој

различен. Така, екстрактот

што ги „фаќаат“ слободните

лимонската киселина дејствува

Полифенолните компоненти

одликуваат со голема антиокс

организам од кардиоваскуларни

термално нестабилни и најчесто

маслото.50 

Според истражувањето

цедените масла содржат

карактеризираат со значајна

содржат поголема концентрација

стабилност е помала во споредба

 

2.4.2.1 Рузмарин

Историјата на рузмаринот

на верноста, се применувал

верувало и дека го подобрува

51 

и фенолни киселини. Овие компоненти имаат антиоксидативна

антиканцерогена активност.26 

на кој природните антиоксиданси ја спречуваат оксидацијата

екстрактот од рузмарин и α-токоферолот дејствуваат

слободните радикали, аскорбил палмитат го „фаќа“ 

дејствува како хелирачки агенс.24-25 

Полифенолните компоненти се природно присутни во маслата

голема антиоксидативна активност при што го штитат

кардиоваскуларни и дегенеративни заболувања. Полифенолите

нестабилни и најчесто се распаѓаат при процесите на рафинирање

истражувањето на Kostadinovic-Velickovska S. и Mitrev S. 

содржат голема количина на полифенолни компоненти

значајна антиоксидативна активност. Ладно цедените

концентрација на полифенолни компоненти

во споредба со кореспондираните рафинирани масла

узмарин 

узмаринот (слика 15) е многу интересна. Претставувал

применувал како додаток при украсување и поклон за

подобрува помнењето и будноста.27 

Слика 15. Рузмарин 

имаат антиоксидативна, 

спречуваат оксидацијата е 

вуваат на тој начин 

фаќа“ кислородот, а 

маслата за јадење и се 

го штитат нашиот 

Полифенолите се 

на рафинирање на 

Mitrev S. (2013) ладно 

компоненти и се 

Ладно цедените масла 

компоненти, но нивната 

рафинирани масла.50 

Претставувал симбол 

поклон за венчавки, а се 
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2.4.2.1.1 Благотворни дејства на рузмарин  

Според Mateljan G. (2012) рузмаринот има многу благотворни дејства врз 

човековиот организам. Рузмаринот изобилува со фитонутриенти, како што се 

флавоноидите карназол, розманол и рузмаринска киселина, кои силно се борат за 

елиминирање на слободните радикали. Рузмаринот претставува силен антиоксиданс 

и антиинфламаторен агенс, го подобрува помнењето, ја подобрува работата на 

црниот дроб, го зачувува здравјето на срцето и коските, а има и ниска калориска 

вредност: 2 лажици сув рузмарин имаат само 7 калории.27 

Истражувањата покажуваат дека екстрактот од рузмарин има способност да 

го елиминира радикалот пероксинитрит, еден од предизвикувачите на пероксидација 

на мастите, смрт на клетките и забрзан процес на стареење.25,27 

 

2.4.2.1.2 Антиоксидативна активност на рузмарин 

Многу истражувачки студии сведочат за антиоксидативност ефект на 

рузмаринот и екстрактот од рузмарин. Антиоксидативната моќ на рузмаринот се 

должи на неговиот хемиски состав во кој се содржани главно фенолни дитерпени 

како: карнозинска киселина, карнозол, рузманол, епирузманол, изорузманол, метил 

карнозал и други фенолни киселини како што е рузмаринската киселина20 и 

рузмаридифенол.25 

Најголема антиоксидативна активност е постигната кога се применува 

метанолот за добивање на екстракт од рузмарин. Но, кога екстрактот од рузмарин се 

применува како антиоксиданс додаден во сончогледово масло најдобро е да се 

користи хексан за екстракција.32 

Екстрактот од рузмарин покажал поголема антиоксидативна моќ од 

етеричното масло од црно семе, а тоа се должи на поголемата содржина на 

полифеноли кај рузмаринот.26 

За време на складирањето на етеричните масла со рузмарин, карнозинската 

киселина може да се конвертира во карнозол или други дитерпени како што е 

рузманол. Научниците докажале дека рузманолот и карнозолот имаат поголема 
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антиоксидативна моќ во споредба со α-токоферол, BHT и BHA, при што 

антиоксидативната активност на рузманолот е поголема од карнозолот.25 

Рузмаринот има голема антиоксидативна моќ и при пржење во длабоко масло 

за јадење. Babović N. и соработниците (2010) направиле едно истражување со кое 

докажале дека рузмаринот ја зголемува стабилноста на маслото за пржење во кое е 

додаден. За таа цел користеле екстракти од рузмарин, во количина од 200 mg/kg 

масло и ја мереле пероксидната вредност на маслото загреано на температура од 98 
oС во времетраење од 2, 4, 6, 8, 10 и 12 часа. Маслата со додаден рузмарин имале 

значително пониски вредности за Пб во споредба со маслата без додаток и маслата 

со додадени: жалфија, мајчина душица, босилек, комерцијален природен 

антиоксиданс Flavor Plus и BHA за цел временски период на загревање на маслото 

на 98 oС.25 

Антиоксидативна моќ на рузмаринот е поголема од антиоксидативната моќ 

на: α-токоферолот, лимонската киселина и аскорбил палмитат. Истражувањата 

покажале одличен синергистички антиоксидативен ефект на рузмарин со аскорбил 

палмитат6 и рузмарин со лимонска киселина32 во намалување на пероксидната 

вредност на сончогледовото масло.24 

Според Hraš A. R и соработниците (2000) антисинергистички ефект има 

помеѓу рузмарин и α-токоферол. α-токоферолот сам по себе делува 

проантиоксидативно, рузмаринот е одличен антиоксиданс но при нивна комбинација 

α-токоферолот го попречува антиоксидативното дејство на рузмаринот.24 

Според Yanishlieva N. V. и соработниците (2006) екстрактите (0,2%) од 

рузмарин, мајчина душица, куркума, жалфија, оригано и ким го зачувуваат α-

токоферолот присутен во сончогледовото масло при загревање на температура од 85-

105 оС. Мешавината од екстракт од рузмарин и BHT (75:25; 50:50 и 25:75) имаат 

синергистички ефект при спречување на оксидацијата на маслото од соја. А, 

комбинацијата од екстракт од рузмарин, жалфија и лимонска киселина делува 

синергистички и се препорачува употреба во маслото од ленено семе пред почеток 

на пржењето во длабоко масло.32 

Според истражувањето на Latas S. и Dourtoglu V. (2003) рузмаринот ја 

покажал својата антиоксидативна активност во намалување на степенот на 

оксидација на маслото и зголемување на неговата стабилност при пржење на чипс, 
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при што рузмаринот бил додаден во масло од соја со кое се пржел чипсот во форма 

на природен екстракт Rose Max во количина од 400 mg/kg масло. Условите на 

пржење биле 180 оС, 90 s. Се пржело со масло со додаден екстракт од рузмарин и 

масло без додаток. Резултатите ја покажале силната антиоксидативна моќ на 

рузмаринот. Било констатирано дека во примероците со додаден екстракт од 

рузмарин имаме значително помал индукциски период во споредба со примероците 

без додаток. Исто така бил одреден и факторот на заштита (разлика помеѓу 

индукцискиот период на маслото после пржење со додаден екстракт од рузмарин и 

индукциски период на маслото после пржење без додаток). Факторот на заштита бил 

поголем кај маслото со екстракт од рузмарин во споредба со факторот на заштита на 

маслото до додаден α-токоферол и масло со додаден BHA. Чипсот пржен со масло со 

природен екстракт од рузмарин дава чипс со посветла боја, со сензорни 

карактеристики кои го прават поприфатлив и префериран од страна на сензорен 

панел.28 

Антиоксидативното дејство на рузмаринот и жалфијата се поголеми доколку 

се употребат како додаток во маслото со кое се пржи чипсот, во споредба со нивно 

површинско нанесување на готвиот чипс.6 

Рузмаринот се применува како екстракт и за спречување на липидната 

оксидација на масло од кикиритки.29 

Според Piedrahita A. M. и соработниците (2015) рузмаринот го одложува 

формирањето на пероксиди кај Choibá-маслото, зголемувајќи ја неговата 

оксидативна стабилност преку процесот на стабилизација на слободните радикали за 

време на почетните фази од процесот на пероксидација.30 Кај ова масло рузмаринот 

во концентрација од 1500 mg/L покажал поголема антиоксидативна активност во 

споредба со BHT.30 

Според истражувањето на Al-Dalain S. Y. A. и соработниците (2011) 

антиоксидативната моќ на рузмаринот е поголема во споредба со анасон, ѓумбир и 

BHT. За да се направи тоа истражување сончогледовото масло било поделено во 

неколку примероци: примерок кој се состоел од сончогледово масло без додаток, 

друр примерок со додаден BHT (200 ppm) и три примероци на сончогледово масло 

со екстракти од природни антиоксиданси: анасон, рузмарин и ѓумбир (по 400 ppm 

природен антиоксиданс во маслото). Сите примероци биле изложени на светлина и 
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складирани во период од 8 недели со цел да се согледа антиоксидативната активност 

на додадените антиоксиданси. Примероците биле изложени и на термички третман. 

Сите антиоксиданси се покажале ефективни во намалување на пероксидната 

вредност на маслото при загревање во споредба со маслото без додаден 

антиоксиданс.31 

Резултатите од анализата покажале поголема антиоксидативна активност на 

природните антиоксиданси во споредба со BHT. Рузмаринот покажал најниска 

пероксидна вредност, во споредба со ѓумбирот и анасонот.31 

 

2.4.2.2 Нане 

Англискиот ботаничар John Ray во 1704 год. го објавил Historia Plantarum 

каде го опишува нането (Mentha piperita L.). Во 1721 год. во Лондонската 

Фармакопеја нането е опишано како агенс против стомачни тегоби и како растение 

со карактеристичен мирис. Според Charles D. J. (2013) процентуалната застапеност 

на главните копоненти во етеричното масло од нане е следната: ментол (29-50%), 

ментон (16-25 %), метил ацетат (5%), изоментон, ментофуран и пиперитон.33 

 

 
Слика 16. Нане 

 

2.4.2.2.1  Благотворни дејства на нане 

Научните истражувања сведочат за многубројните поволни дејства на нането. 

Нането се одликува со антибактериска и антимикробна активност. Има значителна 
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улога во балансирањето на нив’ото на холестеролот и триглицеридите во 

организмот.39 

Антитумурна, антиалергиска, антиинфламаторна и фунгицидна активност 

исто така може да му се препишат на нането. Исто така, нането има и поволни 

гастроинтестинални дејства, благотворно делува на нервниот и респираторниот 

систем.40 

 

2.4.2.2.2 Антиоксидативна активност на нане 

Според Charles D. J. (2013) фенолните компоненти (ериоцитрин) во нането 

најмногу придонесуваат за неговата антиоксидативна активност. Антиоксидативниот 

ефект најмногу се однесува на спречување на липидната пероксидација.33 

Според едно истражување34 сончогледовото масло со екстракт од нане има 

поголема стабилност во споредба со истото масло без екстракт. Важен е методот на 

екстракција и растворувачот за екстракција врз ефективноста на екстракцијата, а со 

тоа и на карактеристиките на екстрактот. Најголема содржина на полифеноли и 

најголема антиоксидативна активност се препишува на метанолниот екстракт од 

нане екстрахиран со ладна постапка на екстракција33 во споредба со екстракцијата во 

која како растворувачи биле користени хексан и ацетон.34 

Според Mousavi R. S. и соработниците (2012) екстрактот од нане има 

поголема антиоксидативна моќ во споредба со екстрактот од босилек додадени во 

сончогледово масло загреано на 110 оС и содржината од овој екстракт од 0,5% во 

сончогледовото масло е поволна за спречување на липидната оксидација на маслото. 

Пероксидната вредност на сончогледовото масло се намалува со зголемување на 

концентрацијата на екстрактот од нане.34 

При складирање на примероци на сончогледово масло: без додаток, со 

додаден екстракт од нане и синтетски антиоксиданс (BHA) се докажала 

антиоксидативната моќ и на екстрактот од нане и на BHA. Притоа екстрактот од 

нане покажал поголема антиоксидативна активност и сончогледовото масло со 

додаден екстракт од нане се одликува со најниски пероксидни вредности во цел 
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период на складирање од 8 недели во споредба со примероците без додаток и 

примероците на сончогледово масло со додаден BHA.35 

 

2.4.2.3 Магдонос 

Магдоносот (слика 17) е двегодишна градинарска билка чие име потекнува од 

грчкиот збор petroselium („каменест целер“). Магдоносот и целерот имаат заедничко 

потекло. 27 

 

Слика 17. Магдонос 

 

2.4.2.3.1 Благотворни дејства на магдонос 

Магдоносот е концентриран извор на витамини, минерали и фитонутриенти. 

Според Mateljan G. (2012) магдоносот претставува антиканцероген и 

антиоксидативен агенс, го подобрува варењето на храната и свежината на здивот на 

конзуматорот, го подобрува сонот, го одржува оптималното здравје, а има и многу 

ниска калориска вредност (2 лажици свеж магдонос (8g) содржат само 3 калории).27 

 

2.4.2.3.2 Антиоксидативна активност на магдонос 

Според Zhang H. и соработниците (2006) миристицинот во маслото од 

магдоносот е главна компонента (32,75 %) на кој му се препишува поттикнувањето 

на антиоксидативната активност на магдоносот, а негов соработник е апиолот кој е 

втора компонента по застапеност (17,54 %).36 
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Користењето на ароматични растителни материјали како што се сув босилек и 

магдонос во технологијата на сончогледовото масло дава финален производ со 

поголема антиоксидативна активност.37 

Според Usatiuk S. и Pelekhova L. (2014) со зголемување на количината на 

растителен материјал додаден во количина од 2 % до 10 % доаѓа до пораст на 

антиоксидативната активност од 1,57 пати кај маслото со босилек и 1,48 пати кај 

маслото со магдонос. Ова покажува дека антиоксидативната моќ на додадениот 

зачин се зголемува со неговата концентрација во маслото.37 

 

2.4.2.4. Лук 

Лукот (Allium sativum) (слика18) има потекло од Средна Азија. Се одгледува 

над 5000 години, а претставува и едно од најодгледуваните растенија во светот. 

 

Слика 18. Лук 

Лукот е богат со хранливи материи. Во својот состав го содржи сулфурното 

соединение алиин. Со сечкање на лукот се ослободува ензимот алииназа, кој е 

катализатор на реакцијата на конверзија на алиинот во активниот алицин кој ја 

зголемува хранливата вредност на лукот и е одговорен за карактеристичната арома 

на лукот и острината.27 
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2.4.2.4.1 Благотворни дејства на лук 

Според Mateljan G. (2012) лукот изобилува со хранливи и заштитни материи и 

затоа има широк опсег на благотворни дејства врз нашиот организам:27 

1) подобрување на здравјето на срцето и крвните садови; 

2) антиинфламаторни својства; 

3) намалување на телесната тежина; 

4) поддржувње на оптималниот антиоксидативен статус и 

5) поддржување на оптималното здравје. Лукот со сулфурните соединенија и 

витаминот Ц во него претставува антивирусен, антимикробен агенс, спречува 

инфекции, кандида, грип и настинки, а има и антибиотичка активност. 

 

2.4.2.4.2 Антиоксидативна активност на лук  

За да се истражи антиоксидативната активност на лукот врз сончогледовото 

масло Bravi E. и соработниците (2017) направиле истражување. За таа цел биле 

користени шест примероци на сончогледово масло: сончогледово масло без додаток, 

сончогледово масло со додадени: синтетски BHT, примерок со неразреден 

суперкритичен флуиден екстракт од лук и три примероци на сончогледово масло со 

додадени три нивоа на екстракт од лук. Резултатите од истражувањето покажале 

дека лукот има поголема антиоксидативна активност во споредба со синтетскиот 

BHT, а најголема антиоксидативна активност се препишала на екстрактот од лук 

додаден во највисока концентрација во сончогледовото масло.38 

Според друго истражување лукот и кромидот во прав го продолжуваат рокот 

на компировиот чипс за три месеци доколку се применат при неговата подготовка.6 
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3. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  

Брзото темпо на животот е нашето секојдневие. Недоволното време за 

создавање можност за подготовка на здрави оброци, често е причина веднаш да 

приготвиме брзи пржени јадења или да посегнеме по брза храна. 

Многу научни студии сведочат за негативниот ефект на продуктите на 

липидна оксидација врз здравјето на луѓето. Денес, брзиот технолошки напредок е 

насочен кон производство на нови апарати кои би го замениле традиционалниот 

начин на пржење во длабоко масло. Од друга страна, научниците сугерираат дека 

оксидацијата на маслото може да се намали значително, доколку во истото масло се 

додадат антиоксиданси. Истражувањата сведочат за негативниот ефект врз здравјето 

на луѓето на вештачките антиоксиданси, а научниците гледаат одлична можност за 

примена на природните антиоксиданси во спречување на липидната оксидација. 

Целта на истражувањето на оваа магистерска работа е да се определи во кое 

сончогледово масло за јадење се создаваат најмалку пероксиди при пржењето на 

компири. Користени се рафинирани и ладно цедени  сончогледови масла без 

додатоци и рафинирани и ладно цедени  сончогледови масла со додавање на 

ароматични растенија (рузмарин, нане, магдоност и лук).  

За таа цел се користат два вида на рафинирано сончогледово масло: 

„Дијамант“ и „Кристал“ и два вида на ладно цедено масло: “Sunny Day Виталија“ и 

“Фила“. Од секој вид на масло се земаат по 5 шишиња, така што едно шише е без 

додаток, а во останатите шишиња се додадени магдонос, нане, рузмарин и лук во 

количина од 20 g, притоа додадени во различни шишиња. Затворените шишиња без и 

со додаток се складираат на собна температура, на темно, во период од 40 дена. Со 

тие масла се пржат 1 kg компири на два начина: со додавање на масло и со одредена 

количина масло додадена одеднаш. 

За да се добијат овие заклучоци потребно е да се направат повеќе 

испитувања: 

• Определување на пероксидниот број на рафинираните сончогледови масла 

без додаток пред пржењето и после пржењето на компири; 



61 

 

• Определување на пероксидниот број на ладно цедени  сончогледови масла 

без додаток пред пржењето и после пржењето на компири; 

• Определување на пероксидниот број на рафинираните сончогледови масла 

со додаток на ароматични растенија пред пржењето и по пржењето на 

компири; 

• Определување на пероксидниот број на ладно цедени  сончогледови масла 

со додаток на ароматични растенија пред пржењето и по пржењето 

компири и 

• Статистичка обработка на добиените податоци. 
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4.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 

4.1 Материјали 

Како примероци во експерименталниот дел од овој магистерски труд се 

користени два вида рафинирано сончогледово масло: Кристал (П. И. Благој Ѓорев, 

Велес) и Дијамант (Дијамант АД Зрењанин, Србија) и два вида ладно цедено 

сончогледово масло: Фила (Агрофила ДООЕЛ Штип) и Sunny Day Виталиа (За 

Виталиа Никола ДОО, Скопје произведува: ПЕ Агрофила, Штип) со волумен од по 

1L. Маслата се земени од маркети во Битола. 

Вкупно 20 шишиња на масло, од четирите видови на масло по пет примероци 

се подготвуваат пред складирање. Од секој вид на масло по еден примерок се 

складира без додаток на растителна билка, во втор примерок се става свеж магдонос, 

во трет примерок се става свежо нане, во четврт примерок свеж рузмарин и во петти 

примерок се става лук. Зачините во секој вид на масло се ставаат во количина од 20 

g, измерени на дигитална вага со точност 0,01 g. 

Вака приготвените примероци се складираат на собна температура, на темно 

и суво место, во период од 40 дена. Следуваат слики од подготвените масла со зачин. 

 

Слика 19. Рафинирано сончогледово масло „Кристал“ и ладно цедено сончогледово 

масло “Фила“ со додаден зачин 
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Слика 20. Рафинирано масло „Дијамант“ и ладно цедено масло “Sunny Day 

Виталиа“ без додаток и со додадени зачини 

 

Анализата на пероксидниот број на маслата се врши после периодот на 

складирање. Прво се определува пероксидниот број на овие масла пред пржење на 

компири. Со маслата ќе се пржат компири и ќе се определува пероксидниот број на 

маслото со кое компирите се пржени. 

 

4.2 Постапка на работа 

4.2.1 Припрема на маслото и пржење на компири 

Маслата без додаток и маслата со додаден: магдонос, нане, рузмарин и лук, 

кои беа складирани во временски период од 40 дена се користат за пржење на 

компири. Пржењето на компири и анализата на пероксидниот број на маслото се 

изведуваат во лабораторијата во Кичево на Технолошко-технички факултет-Велес. 

Со секое масло се пржат компири на два начина: 

4.2.1.1 Пржење на компири со постепено додавање на масло 

1 kg компири се делат на три дела (350 g, 350 g и 300 g). Во тенџере се ставаат 

200 ml масло и се пржат 350 g компири, се вадат пржените компири, веднаш се 

додава 50 ml масло, се пржат други 350 g компири, се вадат пржените компири, 

веднаш се додава 50 ml масло и се пржат 300 g компири, се вадат пржените компири 

и тенџерето со масло се трга од оган.  
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Од маслото се земаат три примероци за анализа од по 1g масло со помош на 

капалка кои ќе бидат анализирани со методот на Wheeler за да се определи 

пероксидниот број на маслото после пржење на компири. Постапката се повторува 

со останатите 19 масла. 

4.2.1.2 Пржење на компири со 300 ml масло одеднаш 

1 kg компири се делат на три дела (350 g, 350 g и 300 g). Во тенџере се ставаат 

300 ml масло и се пржат 350 g компири, се вадат пржените компири, се пржат други 

350 g компири, се вадат пржените компири и се пржат 300 g компири, се вадат 

пржените компири и тенџерето со масло се трга од оган.  

Од маслото се земаат три примероци за анализа од по 1 g масло со помош на 

капалка, кои ќе бидат анализирани со методот на Wheеler за да се определи 

пероксидниот број на маслото после пржење на компири. Постапката се повторува 

со останатите 19 масла. 

 

 

Слика 21. Пржење компири 

 

4.2.2 Определување на пероксиден број по метод на Wheеler 

Содржината на пероксидите во маслото со кое се пржеле компири се 

определува со помош на методата на Wheеler.51 
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Принцип: 

Во кисела средина пероксидите вршат оксидација на јодидот во I кој се 

титрира со раствор на натриум тиосулфат: 

 

(R-O2) + 2KI + 2CH3COOH = (R-O) + I2 + 2CH3COOH + 2H2O 

I2 + Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 

 

Прибор и апаратура за анализа: 

- дигитална вага, 

- електрично решо, 

- ерленмаер со волумен од 100 mL, 

- бирета, 

- пипета со волумен од 1 mL, 

- 2 мензури од 50 mL, 

- чаша од 200 mL, 

- тиквица од 1 L и 

- капалка.  

 

Подготовка на реагенсите за анализа: 

- 1 g скроб да почне да врие со 100 ml детилирана вода и да се излади, 

- 600 ml оцетна киселина и 400 ml хлороформ се мешаат во тиквица од 1L 

- 14 g КI се раствораат во 10 ml ладна дестилирана вода и 

- раствор од натриум тиосулфат со концентрација од 0,01 mol/dm3: во 

тиквица од 1 L се ставаат 2,4818 g Na2S2O3x5H2O се раствараат со 

дестилирана вода и се  дополнуваат со дестилирана вода до ознаката. 

Во одмерената проба од 1 g масло во ерленмаер од 100 ml (слика 19) се 

додава 10 ml смеса од оцетна киселина и хлороформ и 0,2 ml KI (4 капки) и се меша 

интензивно 1 минута (појава на жолта боја). Потоа се додава 20 ml дестилирана вода 

и 0,5 ml раствор на скроб при што се добива темно сина боја (слика 20). Пробата со 
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темно сина боја веднаш се титрира со 0,01 mol/dm3 раствор на натриум тиосулфат до 

обезбојубање (слика 21). Потрошените ml за титрација служат за пресметка на 

пероксидниот број на маслото. Постапката се повторува со сите примероци. 

 

 

Слика 22. Одмерување на примерок од 1 g масло 

 

 

 

Слика 23. Појава на темно сина боја 
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Слика 24. Обезбојување на примерокот при титрација со раствор на 0,01 mol/dm
3
 

раствор од Na2S2O3 

 

 

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Пресметка: 

Пероксидниот број се пресметува од ml на 0,01 mol/dm3 раствор од Na2S2O3 

кој се троши за титрација на јодот ослободен од KI под дејство на пероксидите во 

маслото. Пероксидниот број изразен во mmol/kg се пресметува со следнава формула: 

)(

500)(

probam

cba
Pb

⋅⋅−=  

a- ml на Na2S2O3 потрошени за титрација со проба, 

b- ml на Na2S2O3 потрошени за слепа проба , 

c- концентрација на Na2S2O3 и 

m- маса на проба. 
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5.1. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени 

сончогледови масла пред пржење 

Пероксидниот број на рафинираните и ладно цедените сончогледови масла 

непосредно пред пржење на компири е прикажан во табела 6:  

Табела 6. Пероксиден број (Пб) на маслата пред пржење 

Пб на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла пред пржење 

Вид на додаток 
во маслото 

Кристал 

(рафинирано) 

Дијамант 

(рафинирано) 

Фила  

(ладно 

цедено) 

Sunny Day 

Виталиа 

(ладно 

цедено) 

Без додаток 0,245 0,249 0,500 0,998 

Магдонос 0,240 0,248 0,332 0,744 

Нане  0,244 0,248 0,494 0,737 

Рузмарин  0,121 0,123 0,125 0,494 

Лук 0,226 0,234 0,247 0,498 
*Во табелата се прикажани средни вредности на Пб од три последователни титрации 

При складирањето на маслата создавањето на пероксиди е минимално кога се 

работи на полн волумен на масло од 1 L. Сепак, овие масла се отвораат 40 дена пред 

анализата. По еден примерок од секое масло повторно се затвора без никаков 

додаток, а во другите примероци се додаваат: магдонос, нане, рузмарин и лук во 

количина од 20 g.  

Следува графички приказ на пероксидниот број на маслата непосредно пред 

пржење со цел да се согледа дали додадените зачини влијаат во намалување на 

пероксидите кои се создале во маслото при негово складирање на собна 

температура, на темно и суво место во период од 40 дена. 
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График’он 1. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

складирани 40 дена, непосредно пред пржење 

Од овој график’он може да се согледа дека создавањето на пероксиди на 

маслото при складирање во период од 40 дена, во полн волумен на маслото е 

минимално и маслото согласно Правилникот на масла за јадење е прифатливо за 

употреба.  

Ладно цедените сончогледови масла имаат повисоки пероксидни вредности 

во споредба со рафинираните сончогледови масла, така што пероксидниот број на 

маслото “Sunny Day Виталиа“ има највисок пероксиден број во споредба со 

понискиот пероксиден број на ладно цеденото масло “Фила“.  

Пероксидните броеви на рафинираните сончогледови масла „Кристал“ и 

„Дијамант“ се приближно еднакви и пониски во споредба со Пб на ладно цедените 

масла. Тоа се објаснува со помалата оксидативна стабилност на ладно цедените 

масла. 

Со додавањето на зачини се забележува намалување на пероксидниот број кај 

сите масла. Овие зачини со својата антиоксидативна моќ ја намалуваат или 

спречуваат оксидацијата на маслото и формирањето на пероксиди во него. Според 

овој график најголема антиоксидативна моќ има рузмаринот, потоа лукот, после него 
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магдоносот и нането. Кај рафинираните сончогледови масла, со додавање на 

рузмарин при складирањето формирањето на пероксиди е занемарливо. Значи, 

покрај тоа што овие зачини му даваат попривлечен мирис и вкус на маслото, тие 

придонесуваат и за спречување на неговата оксидација. 

Интересен предизвик беше да се пржат компири со зачинетите масла и да се 

согледа намалувањето на оксидацијата и пероксидниот број на маслото после 

пржењето на компири во споредба со пероксидните броеви на маслата без додаток. 

Следуваат графико’ни за да може да се направи споредба и да се донесе добар 

заклучок. 

 

5.2 Пероксиден број на рафинирано сончогледово масло 
„Дијамант“ при пржење на компири 

При пржењето на компири со рафинирано сончогледово масло „Дијамант“ на 

два начина: со постепено додавање на масло и со одредена количина на масло 

додадена одеднаш, со додадени зачини и без додаток се добиени пероксидните 

броеви прикажани во табела 7. 

Табела 7. Пероксидни броеви на сончогледово масло „Дијамант“ после пржење на 

компири: 

Пб на рафинирано сончогледово масло Дијамант 

Вид на 

додаток во 

маслото 

Пржење со постепено 

додавање на масло 

200+50+50 ml 

Пржење со 300 ml масло 

одеднаш 

Без додаток 8,035 7,138 

Магдонос 6,599 5,741 

Нане  7,040 5,863 

Рузмарин  5,345 4,125 

Лук 5,755 5,009 

*Во табелата се прикажани средни вредности на Пб од три последователни титрации 

Пероксидните броеви при пржење на компири со рафинирано сончогледово 

масло „Дијамант“ на начин со постепено додавање на масло, со додадени зачини и 

без додаток се презентирани во график’он 2. 

 



График’он 2. Пероксидни

после пржење

Од овој график’он

пржење на компири е поголема

без додаток. Различните зачини

влијаат на оксидативната стабилност

Во маслото со додаден

за околу 34 % во споредба

маслото со додаден лук е 

со додаден рузмарин. Тоа

лукот. Кога ќе се направи

рафинираното сончогледово

најефективен антиоксиданс
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масло „Дијамант“ на начин

без додаток се презентирани
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Пероксидни броеви на рафинирано сончогледово масло

пржење на компири со постепено додавање на масло

’он може да се согледа дека оксидативната стабилност

е поголема на маслата со додаден зачин во споредба

Различните зачини имаат различна антиоксидативна моќ

оксидативната стабилност.  

додаден рузмарин се намали вредноста на пероксидниот

споредба со маслото без додаток. Пероксидната

лук е само за 0,41 mmola O2/kg повисока во споредба

Тоа ја опишува и големата антиоксидативна активност

направи споредба на влијанието на оксидативната

сончогледово масло „Дијамант“, рузмаринот се покажува

антиоксиданс, потоа лукот, па магдоносот, па нането.  

броеви при пржењето на компири со рафинирано

начин со додадени 300 ml масло одеднаш, со додадени

презентирани во график’он 3. 

6,599
7,040

5,345
5,755

Без додаток Магдонос Нане Рузмарин Лук

Вид на додаток во маслото

Рафинирано сончогледово масло Дијамант

(пржење со постепено додавање на масло)

 

масло „Дијамант“ 

масло 

оксидативната стабилност при 

споредба со маслото 

антиоксидативна моќ и различно 

пероксидниот број 

Пероксидната вредност на 

споредба со маслото 

сидативна активност и на 

оксидативната стабилност на 

се покажува како 

рафинирано сончогледово 

со додадени зачини и 

5,755

Лук



График’он 3. Пероксидни

после пржење

Од график’онот 3 може

вредност кај маслата со додаден

тренд како кај истите масла

при овој начин на пржење

антиоксиданс, потоа лукот

пероксидните вредности на

O2/kg, притоа поголема е пероксидната

 

5.3 Пероксиден број
„Кристал“ при пржење

При пржењето на компири

два начина: со постепено

додадена одеднаш, со додадени

броеви прикажани во табела
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Пероксидни броеви на рафинирано сончогледово масло

пржење на компири со додадени 300 ml масло одеднаш

3 може да се забележи дека намалувањето на

со додаден зачин после пржење со 300 ml одеднаш

истите масла после пржење со постепено додавање на

пржење рузмаринот се покажува како нејефективен

лукот, па магдоносот и нането. Може да се забележи

вредности на магдоносот и нането се разликуваат само за

поголема е пероксидната вредност на нането. 

Пероксиден број на рафинирано сончогледово
при пржење на компири 

на компири со рафинирано сончогледово масло

постепено додавање на масло и со одредена количина

со додадени зачини и без додаток, се добиваат

табела 8. 

7,138

5,741 5,863

4,125
5,009

Без додаток Магдонос Нане Рузмарин Лук

Вид на додаток во маслото

Рафинирано сончогледово масло Дијамант

(пржење со 300 ml масло одеднаш)

 

масло „Дијамант“ 

одеднаш 

намалувањето на пероксидната 

одеднаш има сличен 

додавање на масло. Исто и 

нејефективен природен 

се забележи дека 

само за 0,122 mmola 

сончогледово масло 

масло „Кристал“ на 

количина на масло 

добиваат пероксидните 

5,009

Лук



Табела 8. Пероксидни броеви

компири: 

Пб на рафинирано сончогледово масло Кристал

Вид на 

додаток во 

маслото 

Пржење с

додавање на масло 

Без додаток 

Магдонос 

Нане  

Рузмарин  

Лук 

*Во табелата се прикажани

Пероксидните броеви

масло „Кристал“ на начин

додаток се презентирани во

График’он 4. Пероксидни

после пржење

Од график’онот 4 може

пониски пероксидни вредности

рузмарин и лук имаат приближни

намалува оксидацијата за

оксидација за околу 27% 

8,458
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броеви на сондогледово масло „Кристал“ после

на рафинирано сончогледово масло Кристал 

Пржење со постепено 

додавање на масло 

200+50+50 ml 

Пржење со 300 ml

oдеднаш

8,458 6,842 

6,561 5,500 

7,030 5,727 

6,140 3,963 

5,903 4,039 

прикажани средни вредности на Пб од три последователни титрации

броеви при пржење на компири со рафинирано

начин со постепено додавање на масло, со додадени

презентирани во график’он 4. 

Пероксидни броеви на рафинирано сончогледово масло

пржење на компири со постепено додавање на масло

4 може да се согледа дека маслата со додаден

вредности од маслото без додаток. Маслата

имаат приближни пероксидни вредности, притоа маслото

оксидацијата за околу 30%, а маслото со додаден рузмарин

 27% од маслото без додаток. Маслата со магдонос

8,458

6,561 7,030
6,140

5,903

Без додаток Магдонос Нане Рузмарин Лук

Вид на додаток во маслото

Рафинирано сончогледово масло Кристал 

(пржење со постепено додавање на масло)

после пржење на 

 

ml масло 

деднаш 

последователни титрации 

рафинирано сончогледово 

додадени зачини и без 

 

масло „Кристал“ 

масло 

додаден зачин имаат 

Маслата со додаден 

притоа маслото со лук ја 

рузмарин има помала 

со магдонос и нане 

5,903

Лук

Рафинирано сончогледово масло Кристал 

(пржење со постепено додавање на масло)



покажуваат антиоксидативна

лукот и рузмаринот. 

Пероксидните броеви

масло „Кристал“ на начин

без додаток се презентирани

График’он 5. Пероксидни

после пржење

Од овој графички 

пероксидната вредност како

компири со 300 ml мсло

редуцирање на термалната

антиоксидативнта активност

термалната оксидација на

соодветно. Магдоносот и нането

термалната оксидација во споредба

 

 

6,842

0

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10

11
12

Без додаток

П
б

Рафинирано сончогледово масло Кристал

(пржење со 300 

74 

антиоксидативна активност, но помала во споредба со 

броеви при пржење на компири со рафинирано

начин со додадени 300 ml масло одеднаш, со додадени

презентирани во график’он 5. 

Пероксидни броеви на рафинирано сончогледово масло

пржење на компири со додадени 300 ml масло одеднаш

графички приказ може да се согледа ист тренд на намалување

вредност како кај рафинираното масло „Дијамант“ при

мсло одеднаш. Маслата со додадени зачини

термалната оксидација, при што треба да се

активност на рузмарин и лук кои овозможуваат намалување

оксидација на маслото при пржење на компири за околу

Магдоносот и нането имаат скоро преполовен процент во намалување

оксидација во споредба со рузмарин и лук. 

5,500
5,727

3,963 4,039

Без додаток Магдонос Нане Рузмарин 
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Рафинирано сончогледово масло Кристал

(пржење со 300 ml масло одеднаш)

споредба со активноста на 

рафинирано сончогледово 

додадени зачини и 

 

масло „Кристал“ 

одеднаш 

на намалување на 

при пржењето на 

зачини покажуваат 

да се потенцира 

овозможуваат намалување на 

околу 42 % и 41 % 

во намалување на 

4,039

Лук
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5.4 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло 

“Sunny Day Виталиа“ при пржење на компири  

При пржењето на компири со ладно цедено сончогледово масло “Sunny Day 

Виталиа“ на два начина: со постепено додавање на масло и со одредена количина на 

масло додадена одеднаш, со додадени зачини и без додаток се добиваат 

пероксидните броеви прикажани во табела 9. 

Табела 9. Пероксидни броеви на ладно цедено сондогледово масло “Sunny Day 

Виталиа“ после пржење на компири: 

Пб на ладно цедено сончогледово масло Sunny Day Виталиа 

Вид на 

додаток во 

маслото 

Пржење со постепено 

додавање на масло 

200+50+50 ml 

Пржење со 300 ml масло 

одеднаш 

Без додаток 10,554 11,383 

Магдонос 6,958 7,520 

Нане  6,103 6,890 

Рузмарин  4,356 4,867 

Лук 5,892 5,372 

*Во табелата се прикажани средни вредности на Пб од три последователни титрации 

Пероксидните броеви при пржење на компири со ладно цедено сончогледово 

масло “Sunny Day Виталиа“ на начин со постепено додавање на масло, со додадени 

зачини и без додаток се презентирани во график’он 6. 



График’он 6. Пероксидни

Виталиа“ после пржење

Од податоците од
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34%, нането за околу 42 %, 

активност покажува рузмаринот
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Пероксидни броеви на ладно цедено сончогледово масло

после пржење на компири со постепено додавање на

податоците од график’онот 6 може да се забележи висок

термалната оксидација кај сите масла со додаден природен

Така, магдоносот ја намалува термалната оксидација

околу 42 %, лукот за околу 44 % и најефективна антиоксидативна

рузмаринот со намалување на пероксидната вредност

со пржењето на компири со масло без додаток

додавање на масло. 

броеви при пржењето на компири со ладно

Sunny Day Виталиа“ на начин со додадени 300

додадени зачини и без додаток се презентирани во график

6,958
6,103

4,356

5,892

Магдонос Нане Рузмарин 

Вид на додаток во маслото

Ладно цедено сончогледово масло Sunny Day 

Виталиа

(пржење со постепено додавање на масло)

. 

масло “Sunny Day 

додавање на масло 

висок процент на 

додаден природен зачин 

оксидација за околу 

нтиоксидативна 

пероксидната вредност за околу 

додаток при пачин на 

со ладно цедено 

додадени 300 ml масло 

график’он 7. 

5,892

Лук

Sunny Day 

(пржење со постепено додавање на масло)



График’он 7. Пероксидни

пржење на

Од овој графички приказ

маслото “Sunny Day Витали

mmola O2/kg. Антиоксидативната

голема и дава одлични резултати

зачини. Рузмаринот значително

пероксидната вредност на

вредност на маслото со додаден

рузмаринот следува лукот

магдоносот.  

 

5.5 Пероксиден број

“Фила“ при пржење

При пржењето на компири

два начина: со постепено

додадена одеднаш, со додадени

броеви прикажани во табела

11,383
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Пероксидни броеви на ладно цедено масло “Sunny Day Витали

пржење на компири со додадени 300 ml масло одеднаш

графички приказ може да се согледа високата пероксидна

Виталиа“ без додаден зачин при пржење која изнесува

Антиоксидативната активност на додадените зачини

одлични резултати при пржење на компири со маслото

значително ја намалува оксидацијата на маслото

вредност на маслото после пржење на компири. Така

со додаден рузмарин изнесува 4,867 mmola O2/kg

лукот со својата антиоксидативна активност, па

Пероксиден број на ладно цедено сончогледово

пржење на компири 

на компири со ладно цедено сончогледово масло

постепено додавање на масло и со одредена количина

со додадени зачини и без додаток се добиваат

табела 10. 

11,383

7,520
6,890

4,867
5,372

Без додаток Магдонос Нане Рузмарин Лук

Вид на додаток во маслото

Ладно цедено сончогледово масло Sunny Day 

Виталиа (пржење со 300 ml масло одеднаш)

 

Виталиа“ после 

одеднаш 

пероксидна вредност на 

која изнесува 11,383 

ачини во маслото е 

маслото со додадени 

маслото, а со тоа и 

Така, пероксидната 

mmola O2/kg. Веднаш по 

активност, па нането, па 

сончогледово масло 

сончогледово масло “Фила“ на 

количина на масло 

добиваат пероксидните 

5,372

Лук

Sunny Day 

одеднаш)



Табела 10. Пероксидни броеви

пржење на компири: 

Пб на ладно цедено сончогледово масло 

Вид на 

додаток во 

маслото 

Пржење с

додавање на масло 

Без додаток 

Магдонос 

Нане  

Рузмарин  

Лук 

*Во табелата се прикажани

Пероксидните броеви

масло “Фила“ на начин со

додаток се презентирани во

График’он 8. Пероксидни

пржење на

Од овој графички приказ

активност има рузмаринот

од половина во споредба
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Пероксидни броеви на ладно цедено сончогледово масло

на ладно цедено сончогледово масло Фила 

Пржење со постепено 

додавање на масло 

200+50+50 ml 

Пржење со 300 

маслоодеднаш

10,000 12,000 

5,926 6,999 

6,062 7,121 

4,240 4,609 

5,967 5,094 

прикажани средни вредности на Пб од три последователни титрации

броеви при пржење на компири со ладно цедено

начин со постепено додавање на масло, со додадени

презентирани во график’он 8. 

Пероксидни броеви на ладно цедено сончогледово масло

пржење на компири со постепено додавање на масло 

графички приказ може да се согледа дека најголема антиоксидатвна

рузмаринот кој ја намалува вредноста за пероксидниот

споредба со пероксидната вредност после пржење со

10,000

5,926 6,062

4,240

5,967

Без додаток Магдонос Нане Рузмарин Лук

Вид на додаток во маслото

Ладно цедено сончогледово масло Фила

(пржење со постепено додавање на масло)

масло “Фила“ после 

 

Пржење со 300 ml   

маслоодеднаш 

последователни титрации 

цедено сончогледово 

додадени зачини и без 

 

масло “Фила“ после 

 

најголема антиоксидатвна 

от број за повеќе 

пржење со маслото без 

5,967

Лук

(пржење со постепено додавање на масло)



додаток. Маслата со додадени

постепено додавање на масло

Пероксидните броеви

масло “Фила“ на начин со

додаток се презентирани во

График’он 9. Пероксидни

компири

Од овој графички

пероксидниот број кај ладно

пржење на компири со 300 

Додадените антиоксиданси

маслото при пржење. Може

рузмарин и лук, при што

пероксидниот број за околу

така значително ја намалуваат

пржење. Нивниот ефект е

вредност за пероксидниот
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додадени лук, магдонос и нане после пржењето на

на масло имаат приближни пероксидни вредности

броеви при пржење на компири со ладно цедено

начин со додадени 300 ml масло одеднаш, со додадени

презентирани во график’он 9: 

Пероксидни броеви на ладно цедено масло “Фила“  после

компири со додадени 300 ml масло одеднаш 

графички приказ може да се согледа високата

кај ладно цеденото сончогледово масло “Фила“ без

со 300 ml масло одеднаш, која изнесува 12 

антиоксиданси значително ја намалуваат термалната оксидација

пржење Може да се забележи дека најефективни антиоксиданси

при што ја редуцирале оксидацијата, а со тоа и

околу 62 % и околу 58 % соодветно. Магдоносот

намалуваат оксидацијата на маслото во кое се

ефект е приближно еднаков, со околу 42 % и околу

пероксидниот број во споредба со маслото без додаток. 

12,000

6,999 7,121

4,609
5,094

Без додаток Магдонос Нане Рузмарин Лук

Вид на додаток во маслото

Ладно цедено сончогледово масло Фила

(пржење со 300 ml масло одеднаш)

пржењето на компири со 

вредности.  

цедено сончогледово 

додадени зачини и без 

 

после пржење на 

високата вредност на 

без додаток при 

а 12 mmola O2/kg. 

термалната оксидација на 

најефективни антиоксиданси се 

тоа и вредноста на 

Магдоносот и нането исто 

кое се додадени при 

околу 41 % помала 

5,094

Лук
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5.6 Влијание на начинот на пржење врз оксидацијата на 

маслата со и без зачините 

При пржење на компири со рафинирани сончогледови масла: „Дијамант“ и 

„Кристал“ и ладно цедени сончогледови масла: “Sunny Day Виталиа“ и ’Фила“, на 

два начини: со постепено додавање на масло и со количина на масло додадена 

одеднаш, без додаток во маслото како антиоксиданс, се добиени пероксидните 

броеви прикажани во график’он 10: 

 

График’он 10. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

при пржење без додаден зачин 

Од добиените податоци и пресметани резултати може да се забележи дека 

при пржењето на компири при претходно споменатите услови, пероксидната 

вредност на ладно цедените масла е поголема од пероксидната вредност на 

рафинираните масла. Тоа укажува на поголемата стабилност на рафинираните масла 

на термална оксидација во споредба со ладно цедените масла кои се помалку 

оксидативно стабилни. 

Кај рафинираните сончогледови масла поголеми вредности за пероксидниот 

број забележуваме при пржење со постепено додавање на масло, а кај ладно 
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цедените масла пероксидниот број има поголема вредност при пржење со постепено 

додавање на масло. Ова се објаснува на следниов начин: пероксидниот број кај 

рафинираното сончогледово масло е поголем при пржење со додавање на масло 

поради тоа што помалата количина на масло побрзо се загрева и формирањето на 

пероксиди е поголемо. Од друга страна кога се додава 300 ml масло одеднаш, 

поголемата количина на масло побавно се загрева, така да времето за да се создадат 

пероксиди е помало и тие се создаваат во помал број. 

Кај ладно цедено сончогледово масло е обратно. Поголема количина на 

пероксиди се создаваат при пржење со 300 ml масло одеднаш. Ова масло побрзо се 

загрева, чади и врие на пониска температура, така да пократко е времето од 

почетокот на загревањето на маслото до почетокот на оксидацијата, а времето на 

пржење на компирите е исто како кај рафинираното масло. Значи, за ист временски 

период на пржење, кај ладно цеденото масло имаме подолг временски период на 

оксидација на маслото. Исто така и декомпозицијата на маслото се одвива на 

пониска температура. Со додавање на 300 ml ладно цедено сончогледово масло 

одеднаш, имаме поголема оксидација бидејќи тие 300 ml масло (поради тоа што 

маслото се распаѓа на пониска температура) се изложени на липидна пероксидација 

подолг временски период, односно околу 36 минути во текот на трите пржења. 

Значи маслото во количина од 300 ml започнало да оксидира уште во првото пржење 

и бидејќи не сме го замениле или додале нова количина масло истото масло 

оксидира континуирано низ трите пржења компири. 

При пржењето со постепено додавање на масло, ладно цеденото масло побрзо 

постигнува температура на чадење и побрзо започнува да оксидира во споредба со 

рафинираното масло при пржење на овој начин, но поради подолготрајната 

оксидација тука пероксидниот број е повисок во споредба со рафинираното масло. 

При овој начин на пржење може да се согледаат пониски вредности за пероксидниот 

број во споредба со пржење 300 ml одеднаш, бидејќи во првото пржење оксидира 

само 200 ml масло и се формираат одредена количина пероксиди. Во второто 

пржење се додаваат 50 ml ново нерафинирано масло, при што тие 50 ml имаат 

пократко време на оксидација (потребно е време да се загреат па да почнат да 

оксидираат), па во третото пржење новите 50 ml нерафинирано масло имаат уште 

пократко време за да оксидираат. 
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5.7 Влијание на начинот на пржење врз оксидацијата на 

маслата со магдoнос 

При пржењето на компири со рафинирани сончогледови масла: „Дијамант“ и 

„Кристал“ и ладно цедени сончогледови масла: “Sunny Day Виталиа“ и “Фила“, на 

два начина: со постепено додавање на масло и со количина на масло додадена 

одеднаш, со додаден магдонос во маслото како природен антиоксиданс, се добиваат 

пероксидните броеви прикажани во график’он 11: 

 

График’он 11. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

при пржење со додаден магдонос во маслата како антиоксиданс 

Од овој графички приказ може да се забележи дека пероксидните вредности 

кај ладно цедените сончогледови масла се повисоки во споредба со пероксидните 

вредности кај рафинираните сончогледови масла. Кај рафинираните сончогледови 

масла повисоки вредности за пероксидниот број може да забележиме при пржење со 

постепено додавање на масло, а кај ладно цедените масла поголема оксидација се 

случува при процес на пржење со 300 ml масло додадено одеднаш. Маслото “Sunny 

Day Виталиа“ има највисоки вредности за пероксидниот број при двата начини на 

пржење, а маслото „Кристал“ најниски вредности за пероксидниот број. 
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5.8 Влијание на начинот на пржење врз оксидацијата на 

маслата со нане 

При пржењето на компири со рафинирани сончогледови масла: „Дијамант“ и 

„Кристал“ и ладно цедени сончогледови масла: “Sunny Day Виталиа“ и “Фила“, на 

два начина: со постепено додавање на масло и со количина на масло додадена 

одеднаш, со додадено нане во маслото како природен антиоксиданс, се добиваат 

пероксидните броеви прикажани во график’он 12: 

 

График’он 12. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

при пржење со додадено нане во маслата како антиоксиданс 

Од овој графички приказ може да се согледа вијанието на нането како 

антиоксиданс. Најмал пероксиден број има рафинираното сончогледово масло 

„Кристал“ при пржење со 300 ml количина на масло додадена одеднаш, а 

највисокиот пероксиден број кој го потенцира највисокиот степен на оксидација се 

препишува на ладно цеденото масло “Фила“ при истиот начин на пржење. 
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5.9 Влијание на начинот на пржење врз оксидацијата на 

маслата со рузмарин 

При пржењето на компири со рафинирани сончогледови масла: „Дијамант“ и 

„Кристал“ и ладно цедени сончогледови масла: “Sunny Day Виталиа“ и “Фила“, на 

два начина: со постепено додавање на масло и со количина на масло додадена 

одеднаш, со додаден рузмарин во маслото како природен антиоксиданс, се добиваат 

пероксидните броеви прикажани во график’он 13: 

 

График’он 13. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

при пржење со додаден рузмарин во маслата како антиоксиданс 

Од овој графички приказ може да се согледа високата антиоксидативна 

активност на рузмаринот кај ладно цедените масла кај кои вредноста на 

пероксидните броеви е значително намалена, а со тоа и оксидацијата. Дејството на 

рузмарин кај рафинираните сончогледови масла е поизразено кога се пржат компири 

со 300 ml масло додадени одеднаш, а кај ладно цедените масла пониски пероксидни 

броеви се добиваат кога се пржат компири со постепено додавање на масло. 
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5.10 Влијание на начинот на пржење врз оксидацијата на 

маслата со лук 

При пржењето на компири со рафинирани сончогледови масла: „Дијамант“ и 

„Кристал“ и ладно цедени сончогледови масла: “Sunny Day Виталиа“ и “Фила“, на 

два начина: со постепено додавање на масло и со количина на масло додадена 

одеднаш, со додаден лук во маслото како природен антиоксиданс, се добиваат 

пероксидните броеви прикажани во график’он 14: 

 

График’он 14. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

при пржење со додаден лук во маслата како антиоксиданс 

Ниските вредности за пероксидниот број сведочат за антиоксидативната 

активност на лукот кај сите видови на масло. Може да се согледа дека ефектот на 

лук е поголем кога се пржат компири на начин со одеднаш додадена количина на 

масло од 300 ml, поради пониските пероксидни броеви при пржење на овој начин во 

споредба со постепено додавање на масло. Најмалку оксидира рафинираното масло 

„Кристал“ при пржење со одеднаш додадена количина од 300 ml масло, а најголема 

оксидација се случува кај “Фила“ маслото со постепено додавање на масло.  
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5.11 Влијание на додадените зачини на оксидацијата на 

маслата при двата начини на пржење 

Следниве графички прикази: график’он 15 и график ’он 16 ќе овозможат 

најдобар сеопфатен преглед на оксидацијата на маслата без додаток и масла со 

додадени магдонос, нане, рузмарин и лук при двата начина на пржење. 

 

График’он 15. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

при пржење со постепено додавање на масло без додаток и со додадени зачини во 

маслата како антиоксиданси 

Од овој графички приказ може да се согледа дека сите зачини имаат 

антиоксидативна активност при пржење на начин со постепено додавање на маслата 

во кои се додадени. Највисоки пероксидни вредности може да се забележат кај 

маслата со додадени нане и магдонос, па лук, а најниски пероксиди вредности се 

добиваат при пржење со масла во кои е додаден рузмарин.  
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Кај рафинираното сончогледово масло „Дијамант“ најголема 

антиоксидативна активност покажува рузмаринот, па лукот, па магдоносот и нането. 

Кај рафинираното масло „Кристал“ може да се забележи истиот тренд на 

намалување на оксидацијата како и кај рафинираното масло „Дијамант“. 

Кај ладно цеденото масло “Sunny Day Виталиа“, најголема антиоксидативна 

активност му се препишува на рузмаринот, па лук, па нане и на крај магдонос. Кај 

ладно цеденото масло “Фила“, антиоксидатината активност е најголема на 

рузмарин, па на магдонос, потоа следува лукот, па нането. Ниските вредности за 

пероксидниот број кај ладно цедените масла со додадени рузмарин и лук укажуваат 

на големата антиоксидативна активност на рузмарин и лук, кои значително ја 

намалуваат оксидацијата кај ладно цедените масла. Така, слободно може да се пржат 

компири со ладно цедени масла во кои се додадени рузмарин и лук. 

 

График’он 16. Пероксиден број на рафинирани и ладно цедени сончогледови масла 

при пржење со 300 ml масло додадено одеднаш без додаток и со додадени зачини во 

маслата како антиоксиданси 

Од овој графички приказ може да се забележи дека антиоксидативната 

активност е поголема на рузмариот и лукот во споредба со антиоксидативната 
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активност на магдоносот и нането. Притоа, најизразен антиоксидативен ефект има 

рузмаринот кај сите видови на масла при пржење со одеднаш додадена количина од 

300 ml масло. Од големо значење е додавањето на рузмарин и лук кај сите видови 

масла, особено кај ладно цедените сончогледови масла кај кои додадените рузмарин 

и лук значително ја намалуваат оксидацијата.  

 

 

5.12 СТАТИСТИЧКИ ПРЕСМЕТКИ И АНАЛИЗА НА 

ПОДАТОЦИ 
52-53

 

За потребните анализи и зависност на добиените податоци од 

експериментите, потребно е да се направи статистичка обработка на податоците при 

што како важни показататели ќе ни бидат статистичката корелација и студентов т-

тест. Пресметување на коефициентот на корелација укажува постоење на 

праволиниска законитост помеѓу два примероци на масла, доколку постои. А со 

помош на т-тетот ќе се покаже дали постои статистички значајна разлика помеѓу 

маслото без додаток и маслата со додатоци. 

Коефициентот на корелација е означен со r. Овој коефициент го покажува 

степенот на праволиниска врска помеѓу две набљудувани појави. Поради тоа, се 

наложува потребата од тестирање на значајноста на добиената оцена.  

Коефициентот на линеарна корелација понекогаш е нарекуван како Пирсонов 

коефициентот на корелација во чест на професорот Карл Пирсон. 

Математичка формула за пресметување r е: 
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Каде што n е број на податоци, х се податоците наедниот примерок, а додека 

другиот примерок го  бележиме со y.    Вредноста на r е се движи во рангот на    -1 < 

r < 1.  

Ако x и y имаат силна позитивна линеарна корелација, r е блиску до 1. 

Позитивните вредности укажуваат на односот помеѓу x и y варијабли и како што 

вредностите за x се зголемуваат, вредностите за y, исто така, ќе се зголемат. 

Корелацијата поголема од 0,8 се опишува како силна. 

Направена е корелација помеѓу вредностите на пероксидниот број после 

пржење со масла кои се без додаден зачин како антиоксиданс и пероксидните 

вредности после пржење со маслата со додадени различни зачини: магдонос, нане, 

рузмарин и лук. Податоците за пресметаните коефициенти на корелација се 

прикажани во следната табела (табела 11): 

Табела 11. Корелација помеѓу пероксидните вредности добиени после пржење со 

маслата без додаток и пероксидните броеви на маслата со додаден зачин како 

антиоксиданс  

Корелација помеѓу Пб кај маслата без додаток и маслата со 

додаден зачин како антиоксиданс 

Коефициент 

на корелација 

Корелација помеѓу Пб кај маслата без додаток и маслата со магдонос 0,792 

Корелација помеѓу Пб кај маслата без додаток и маслата со нане 0,473 

Корелација помеѓу Пб кај маслата без додаток и маслата со рузмарин 0,038 

Корелација помеѓу Пб кај маслата без додаток и маслата со лук 0,382 

 

Од оваа табела може да се согледа дека корелација постои само помеѓу 

пржењето на компири со маслата без додаток и маслата со додаден магдонос. 

Ниските вредности за коефициентот на корелација помеѓу Пб на маслата без додаток 

и маслата со додадени нане и лук покажуваат дека не постои корелација помеѓу 

примероците кога се пржат компири со масла без додаток и масла со додадено нане 

или лук. Исклучително нисок коефициент на корелација при пржење на компири 

може да забележиме помеѓу Пб на маслата без додаток и Пб на маслата со додаден 

рузмарин, тука нема корелација. 
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Колку пониска е вредноста на коефициентот на корелација толку 

примероците се повеќе се разликуваат. Односно, колку е понизок коефициентот на 

корелација помеѓу Пб на маслата без додаток и Пб на маслата со додаден различен 

зачин толку повеќе Пб на маслата без додаток и маслата со различен зачин се 

разликуваат, а најнискиот коефициент на корелација укажува на најголемата 

антиоксидативна активност на зачинот. 

Според направената корелација добиените статистички податоци ги 

поддржуваат добиените резултати од анализата на пероксидниот број на маслото при 

пржење на компири со масла без додаток и масла со додадени зачини како 

антиоксиданси: магдонос, нане, рузмарин и лук. Така, може да се согледа дека 

рузмаринот има најголема антиоксидативна моќ, потоа веднаш по него лукот, па 

нането и магдоносот. 

Студентовиот t-тест е најчесто употребуван параметарски тест за значајност 

за тестирање на нулта хипотеза. Се применува за тестирање на статистички 

значајната разликата помеѓу две аритметички средини. 

Условите за примена на t-тестот се: 

- двете варијабли кои се тестираат мора да бидат нумерички и 

- доколку големината на примерокот е помала од 30 единици, распоредот мора 

да биде нормален или барем симетричен. 

Толкувањето на добиените вредности на t-тестот се заснова на Студентовиот 

t-распоред со одреден број на степени на слобода и студентовата таблица на 

критични вредности на t-распоредот: 

• ако реализирана t-вредност < гранична табеларна вредност (SS и 0.05), се 

прифаќа нулта хипотеза (Ho) а се отфрла алтернативната хипотеза (HА), за 

ниво на ризик од p=0.05, односно за ниво на сигурност P=0.95 (95%); 

• ако реализирана t-вредност ≥ гранична табеларна вредност(SS и 0.05), следува 

дека се отфрла нулта хипотезата, а се прифаќа алтернативната хипотеза (HА) 

за ниво на ризик од p=0.05, односно за ниво на сигурност P=0.95 (95%); 

• ако реализираната t-вредност ≥ гранична табеларна вредност(SS и 0.01), се 

отфрла Н0, а се прифаќа алтернативната хипотеза (HА) и за ниво на ризик од 

p=0.01, односно за ниво на сигурност P=0.99 (99 %) и 
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• примероците статистички значајно се различни, ако добиената р вредност е 

помала од граничната р вредност. Во случај да не е така т.е. ако добиената р-

вредност е поголема или еднаква со граничната р-вредност, се вели дека дека 

примероците не се разликуваат значително. Во првиот случај, се одбива 

нултата хипотеза, а во вториот се прифаќа. 

 

� Во таа смисла нултата хипотеза за добиените вредности за пероксидниот број 

при пржење на компири со масла без додаток и масла со додадени различни 

зачини се поставува во следниот облик: H0:µ=9.301; 

� алтернативната хипотеза се поставува во следниот облик: HА:µ≠ 9.301 

� просечната вредност за пероксидниот број на маслата без додаток изнесува 

9,301 mmola O2/kg; 

� гранична p- вредност (ниво на ризик за грешка)= α/2 = 0.01/2 = 0.005 и 

� ниво на сигурност (P) = 99 %. 

 

1. Дали пероксидната вредност помеѓу примероците при пржење со маслата без 

додаток и маслата со додаден магдонос значително се разликува? 

Изработен е t-тест за докажување на поставената хипотеза.  

Табела 12. t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаден магдонос 

 Масла без додаток 
Масла со додаден 

магдонос 

Средна вредност 9,301 6,475 

Вредност на t-тест 3,852 

Критична вредност за t 2,145 

Добиена p-вредност  0,001759 

Од добиените податоци може да се согледа дека вредноста на t-тестот 3,852 > 

2,145. Тоа значи дека се отфрла нултата хипотеза дека не постои разлика на 

пероксидниот број на масла без додаток и масла со додаден магдонос. Добиената p- 

вредност (0,001759) < граничната p-вредност (0,005). Може да се заклучи дека 

пероксидните вредности помеѓу примероците кога се пржат компири со масла без 

додаток и масла со додаден магдонос статистички значајно се разликуваат. Оваа 

статистичка анализа доаѓа во прилог на експериментот чија цел е да се докаже дека 
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постои разлика кога пржиме компири со масло без додаток и масло со додаден зачин 

(магдонос, нане, рузмарин или лук). 

2. Дали пероксидната вредност помеѓу примероците при пржење со маслата без 

додаток и маслата со додадено нане значително се разликува? 

Изработен е t-тест за докажување на поставената хипотеза.  

Табела 13. t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додадено нане 

 Масла без додаток 
Масла со додадено 

нане 

Средна вредност 9,301 6,479 

Вредност на t-тест 3,909 

Критична вредност за t 2,145 

Добиена p-вредност 0,001573 

 Од добиените податоци може да се согледа дека вредноста на t- тестот 3,909 

>2,145. Тоа значи дека се отфрла нултата хипотеза дека не постои статистичка 

разлика на пероксидната вредност при пржењето на компири со масло без додаток и 

масло со додадено нане. Добиената p- вредност (0,001573) < граничната p-вредност 

(0.005), па може да се заклучи дека пероксидните вредности помеѓу примероците 

кога се пржат компири со масла без додаток и масла со додадено нане статистички 

значајно се разликуваат. 

3. Дали пероксидната вредност помеѓу примероците при пржење со маслата без 

додаток и маслата со додаден рузмарин значително се разликува? 

Изработен е t-тест за докажување на поставената хипотеза.  

Табела 14. t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаден рузмарин 

 Масла без додаток 
Масла со додаден 

рузмарин 

Средна вредност 9,301 4,706 

Вредност на t-тест 6,233 

Критична вредност за t 2,145 

Добиена p-вредност 0,0000219 
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Од добиените податоци може да се согледа дека 6,233> 2,145. Тоа значи дека 

се отфрла нултата хипотеза дека не постои разлика кога се пржат компири со масла 

без додаток и масла со додаден рузмарин. Добиената p- вредност (0,0000219) < 

граничната p-вредност (0.005), па може да се заклучи дека пероксидните вредности 

помеѓу примероците кога се пржат компири со масла без додаток и масла со додаден 

рузмарин статистички многу значајно се разликуваат. 

4. Дали пероксидната вредност помеѓу примероците при пржење со маслата без 

додаток и маслата со додаден лук значително се разликува? 

Изработен е t-тест за докажување на поставената хипотеза.  

Табела 15. t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаден лук 

 Масла без додаток Масла со додаден лук 

Средна вредност 9,301 5,379 

Вредност на t-тест 5,381 

Критична вредност за t 2,145 

Добиена p-вредност 0,0000969 

Од добиените податоци може да се констатира дека 5,381> 2,145. Тоа значи 

дека се отфрла нултата хипотеза дека не постои разлика кога се пржат компири со 

масла без додаток и масла со додаден лук. Добиената p- вредност (0,0000969) < 

граничната p-вредност (0.005), па може да се заклучи дека пероксидните вредности 

помеѓу примероците кога се пржат компири со масла без додаток и масла со додаден 

лук статистички многу значајно се разликуваат. 

Од применетиот Студентов t- тест може да се констатира дека при 

додавањето на зачини во маслото наменето за пржење перосидниот број статистички 

значајно се разликува, односно дека постои статистички значајна разлика помеѓу 

пероксидните броеви добиени при пржење на компири со масло без додаток и 

пероксидните броеви на маслата со додаден зачин. 
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6. ЗАКЛУЧОК 

После извршените анализи се констатира дека при пржење на компири 

сончогледовото масло оксидира. Притоа, поголема оксидација настанува кај ладно 

цедените сончогледови масла во споредба со рафинираните сончогледови масла. 

Оксидацијата кај рафинираните сончогледови масла е поголема кога се пржат 

компири со постепено додавање на масло, а ладно цедените масла покажуваат 

поголеми вредности за пероксидниот број кога се пржат компири со одредена 

количина на масло додадена одеднаш.  

Додадените зачини ја намалуваат липидната оксидација на маслото при 

пржење на компири. Различните зачини имаат различен состав, поради што немаат 

иста антиоксидативна моќ за спречување на липидната оксидација на маслото при 

пржење на компири. 

Рузмаринот и лукот покажуваат голема антиоксидативна активност при 

пржењето на компири. Тие значително ја намалуваат липидната оксидација кај 

рафинираното и ладно цеденото масло. Нивната антиоксидативна активност особено 

е изразена врз ладно цедените сочогледови масла. Ниските вредности за 

пероксидниот број на ладно цедените масла покажуваат дека може да се пржи и со 

ладно цедено масло во кое предходно сме додале рузмарин или лук. 

Направена е корелација помеѓу пероксидните броеви добиени при пржење со 

масла без додаток и пероксидните броеви добиени при пржење со масла со различни 

зачини. Добиените статистички податоци ги поддржуваат податоците добиени од 

истражувањето. Така, најголема антиоксидативна активност при пржење на компири 

му припаѓа на рузмаринот, потоа лукот и на крај нането и магдоносот. Масло со 

најмал пероксиден број при пржење на компири е рафинираното масло во кое е 

додаден рузмарин. 

Од статистичките податоци од Студентовиот t- тест може да се заклучи дека 

пероксидните вредности добиени при пржење со маслата без додаток и маслата со 

додадени зачини како антиоксиданси статистички значајно се разликуваат. 
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8. ПРИЛОЗИ 

 

 

Слика 25. Одмерување на  20 g свеж рузмарин на дигитална вага со точност 0,01 

 

 

 

Слика 26 . Одмерување на  20 g свежо нане на дигитална вага со точност 0,01. 
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Слика 27. Одмерување на  20 g свеж магдоност на дигитална вага со точност 0,01. 

 

 

 

Слика 28. Одмерување на  20 g свежлук на дигитална вага со точност 0,01. 
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Слика 29. Прв чекор од додавањето на зачин во масло- одлевање на одредена 

количина на масло во чиста чаша за да се направи простор за ставање свеж зачин. 

 

 

Слика 30. Втор чекор од додавањето на зачин во масло- додавање на 20 g свеж 

зачин во маслото. 
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Слика 31. Трет чекор од додавањето на зачин во масло- враќење на одлеаното 

масло во шишето. 

 

Слика 32. Количина на компири за едно пржење. 

 

 

Слика 33.Реагенси користени за анализа. 


