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Апстракт  

Ладно цедените масла сѐ повеќе се употребуваат во човековата исхрана поради 

големата биолошка вредност. Ладно цеденото сончогледово масло е едно од 

најкористените масла кај нас поради поволните сензорни својства и високата 

нутритивна вредност. Поради отсуството на рафинација, ладно цедените масла се со 

помала стабилност и лесно оксидираат. Од големо значење е да се продолжи рокот на 

траење на ладно цедените масла со спречување и забавување на процесот на 

оксидација. Како главни продукти на процесот на оксидација се пероксидите кои се 

слободни радикали и негативно влијаат врз здравјето на човекот. Процесот на 

оксидација на маслата може да се одложи со додавање на природни антиоксиданти. 

Постојат бројни истражувања коишто ги потврдуваат антиоксидативните својства на 

многу билки и зачини. 

За целите на ова истражување се користат два вида на ладно цедено 

сончогледово масло „Фила“ и „Супер вита“. Од секој вид на масло се земаат по 20 

шишиња, маслата се со различен волумен, четири од маслата од секој вид се чуваат без 

додаток, а во останатите се додаваат: рузмарин, лук, магдонос и нане. Маслата се 

чуваат на собна температура на темно, во период од шест недели. Истражувањето се 

прави со цел да се види степенот на оксидација во зависност од волуменот на маслото, 

времето на чување и антиоксидативното својство на додатоците. 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека маслата без додаток имаат 

висок пероксиден број и кога се со помал волумен, пероксидниот број после четвртата 

недела е над дозволените граници. Маслата со додатоци имаат многу низок степен на 

оксидација и по шест недели чување се безбедни за јадење. Додадените зачини ја 

спречуваат и ја намалуваат оксидацијата на маслата. Најголема антиоксидативна 

активност покажува лукот, потоа рузмаринот, па магдоносот и на крај нането. 

Клучни зборови: ладно цедено сончогледово масло, оксидација, пероксиден 

број, рузмарин, лук, магдонос, нане. 
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Abstract 

Cold pressed oils are increasingly used in human consumption due to their high 

biological value. Cold pressed sunflower oil is one of the most used oils in our country due to 

favorable sensory properties and high nutritional value. The stability of cold pressed oils is 

decreasing with absence of its refining which leads easier oxidation of the oil.  It is very 

important to extend the shelf life of cold pressed oils by preventing and decreasing the 

oxidation process. Peroxides, which are free radicals and negatively affect human health, are 

the main products of the oxidation process. The process of oxidation of oils can be delayed 

by the addition of natural antioxidants. There are numerous studies that confirm the 

antioxidant properties of many herbs and spices. 

For this research are used two types of cold pressed sunflower oils: "Fila" and "Super 

Vita". Of each type of oil, 20 bottles are taken, the oils are of different volume, four of the 

oils of each species are stored without additives, and in the others are added: rosemary, garlic, 

parsley and mint. The oils are kept at room temperature in dark place for a period of six 

weeks. The aim of this research is to examine the degree of oxidation depending on the 

volume of the oil, the storage time and the antioxidant properties of the additives. 

The results showes that oils without an additive have a high peroxide value and the 

oils with smaller volume after the fourth week shows rapidly increasing of the peroxide value 

and is above the allowed limits. Oils with additives have a very low degree of oxidation and 

after six weeks of storage are safe to eat. The added spices prevent and reduce the oxidation 

of the oils. The highest antioxidant activity shows garlic, then rosemary, parsley and finally 

mint. 

Key words: cold pressed sunflower oil, oxidation, peroxide number, rosemary, garlic, 

parsley, mint 
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ВОВЕД 

Потребата за консумирање на храна со позитивен ефект врз здравјето, на пример, 

храна богата со заштитни компоненти, доведува до перманентно унапредување на 

процесот на производство на масло. Согласно со тоа се појавила потребата за 

производство на нерафинирани масла за јадење, со цел да се зачуваат и заштитат 

нивните природни и високовредни компоненти. [1]  

Во последните децении сè поголемо внимание се посветува на растителните масла 

како важен дел на квалитетната исхрана, поради промовирање на здравствените ефекти 

на есенцијалните масни киселини и бенефитот на минорните компоненти како што се 

токофероли, стероли, фенолни соединенија, сквален, каротеноиди и др. Иако маслата 

за јадење се богат извор на масни киселини и биоактивни компоненти, обработката и 

рафинацијата предизвикуваат губитоци во хранливата вредност на маслата. Поради тоа 

сѐ повеќе се бараат непреработени ладно цедени масла. Ладно цедените масла се 

добиваат со пресување на маслодајни семиња и плодови. Поради високото ниво на 

незаситени масни киселини, ладно цедените масла се тешко одржливи и лесно 

подлегнуваат на процесот на оксидација како и на нивно расипување. [2,3]  

Оксидациската стабилност и одржливост на маслата е едно од најважните својства 

на маслата. Многу е значајно да се намали и да се спречи процесот на автооксидација, 

односно оксидација на незаситените ланци на масните киселини што доведуваат до 

ужегнатост и расипување на растителните масла, се намалува нивниот квалитет, се 

создаваат продукти на оксидација кои негативно влијаат врз човековото здравје и 

негативно влијаат врз органолептичките својства на маслата. Процесот на 

автооксидација не може целосно да се спречи, но може да се одложи и намали со 

додавање на антиоксиданти кои можат да ги донираат водородните атоми на 

слободните радикали и со тоа да преминат во стабилни продукти. Познати се природни 

и синтетички антиоксиданти коишто се додаваат во маслата за да се зачуваат од 

оксидација. Денес сѐ повеќе се употребуваат природни антиоксиданти од билки и 

зачини поради токсиколошки причини. [4,5]  

Врз степенот на оксидација на маслата имаат влијание и технологијата на добивање на 

маслото, квалитетот на суровината, условите при кои се складира маслото, содржината 
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на природни антиоксиданти кои се наоѓаат во маслото и др. За одредување на степенот 

на оксидација најчесто се определува пероксидниот број. [5,6]  

Кај нас сончогледот е една од најзначајните маслодајни култури. 

Сончогледовото масло е ценето поради погодните сензорни својства и високата 

биолошка вредност. Од големо значење е квалитетот на суровината, особено при 

производство на ладно цедено сончогледово масло. За разлика од рафинираното масло, 

ладно цеденото масло се користи во својата нативна состојба, а со тоа при 

производството се изоставува фазата во која се отстрануваат контаминентите. Со тоа 

суровината мора да биде високо квалитетна, а тоа се постигнува со добри услови за 

одгледување, складирање и постапки за издвојување на маслото. [6-8]  

Многу е значајно да се зачува маслото од оксидација, односно да се продолжи 

рокот на траење со помош на природни антиоксиданти. Додавањето на рузмарин, лук, 

магдонос и нане во голема мера можат да го спречат и да го забават процесот на 

оксидација на маслата, поради нивните големи антиоксидативни својства. [9]   
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1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

2.1 Липиди  

Липидите се голема и разновидна група на органски соединенија што се 

среќаваат во разни продукти од растително и животинско потекло. Заедничко својство 

за сите липиди е што се многу тешко растворливи во вода, а се растворливи во 

органски неполарни растворувачи. Гледано од страна на нивните структури, липидите 

многу се разликуваат според нивната структура и (главно) тие може да се поделат на 

неколку групи и тоа: масни киселини, сапуни, масти и масла, восоци, фосфолипиди и 

стероиди. [10]  

2.2 Масти и масла 

Мастите и маслата се естери на трихидроксилниот алкохол глицерин (1,2,3- 

trihydroxypropane) со вишите масни киселини. Овие естери се наречени триглицериди 

или триацилглицероли и се наоѓаат и во растенијата и во животните. Покрај 

триглицеридите сировите масти и масла содржат мала количина на неглицеридни 

компоненти. Триглицеридите можат да бидат едноставни или мешовити, во зависност 

од тоа дали масните киселини кои се врзани за глицеролот се еднакви или различни 

(слика бр. 1). Во природата во мастите и маслата во поголем дел се застапени 

мешаните глицериди. [10,11]  

 

Слика бр. 1  Едноставен триглицерид и мешан триглицерид 

Мастите и маслата се едни од главните енергетски материи во живите организми. 

Триглицеридите што се во цврста агрегатна состојба се наречени масти, додека тие во 

течна агрегатна состојба на собна температура се наречени масла. Додека мастите се 
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среќаваат главно кај животните, маслата ги има главно во растенијата. Во мастите 

главно се застапени заситените масни киселини, додека во маслата ги има најмногу 

незаситените масни киселини. Како и што може да се очекува од својствата на 

заситените киселини, мастите имаат повисоки температури на топење во споредба со 

маслата. [10-12] 

1.3  Масни киселини  

Најголем дел од липидите се деривати на масните киселини. Заедничко својство за 

овие соединенија (мастите, маслата и восоците) е дека тие се естери на масните 

киселини (киселини кои содржат долг ланец во својата структура) и некои алкохоли. 

Својствата на мастите и маслата се одредени од составот на тригилицеридите, односно 

од видот на естерски врзаните масни киселини. Сите масни киселини имаат парен број 

на С-атоми. При кисела или базна хидролиза на мастите, маслата и восоците, како 

продукти се добиваат масни киселини. Имињата на масните киселини се најчесто 

тривијални и според IUPAC номенклатурата. Масни киселини може да бидат заситени 

и незаситени. Незаситените масни киселини (табела бр. 1.) во својот состав содржат 

една или повеќе двојни врски. Во триглицеридите, исто така, можат да бидат естерски 

врзани и изокиселини, оксикиселини, кетокиселини и циклични киселини. 

Незаситените масни киселини се многу реактивни, особено оние со конјугирани двојни 

врски и лесно оксидираат под влијание на кислородот од воздухот. Како последица на 

тие верижни реакции е создавање и распаѓање на пероксидите што предизвикуваат 

старење и расипување на маслото. [10,12,13]  

Табела бр. 1 Најзастапени незаситени масни киселини [10]  

Масни киселини Номенклатура според 

IUPAC 

Број на С 

атоми 

Број на С=С врски 

Олеинска 9-Октадекенска киселина 18 1 

Линоленска 9,12-Октадекадиенска 

киселина 

18 2 

Линолеинска  9,12,15-Октадекатриенска 

киселина 

18 3 

Арахидонска  5,8,11,14-Еикосатетраенска 

киселина 

20 4 
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Карактеристично својство за заситените масни киселини (табела бр. 2) е што тие 

немаат двојни врски во својот состав и имаат поголема температура на топење од 

незаситените масни киселини, а обично се најдуваат во составот на мастите. Маслата, 

пак содржат воглавно незаситени масни киселини во својата структура. [10,12]  

Табела бр. 2 Најважни заситени масни киселини [10]  

Масни киселини Номенклатура според 

IUPAC 

Број на С атоми Број на С=С врски 

Лауринска  Додеканска киселина 12 0 

Миристинска Тетрадеканска киселина 14 0 

Палмитинска  Хексадеканска киселина 16 0 

Стеаринска  Октадеканска киселина 18 0 

 

2.4 Ладно цедени масла 

Ладно пресуваните масла најчесто се наоѓаат под името ладно цедени масла. 

Тие се масла кои не подлегнуваат на процесите на рафинација и по тоа се разликуваат 

од останатите масла. Ладно цедените масла за јадење имаат специфични сензорни 

својства – вкус и мирис на изворната суровина, поради тоа често се нарекуваат и 

„ароматични“ масла. За маслото да ги зачува сите специфични сензорни својства, треба 

да се произведе по специфична технологија, исклучиво со пресување, т.е. механичко 

цедење – без никаква рафинација. Во никој случај не е дозволено примена на 

растворувачи, односно екстракција на масло. Благодарение на разни видови на 

суровини, начинот на издвојување и отсуството на рафинација, во маслото остануваат 

многу важните конститутивни елементи и ладно цеденото масло се разликува од 

рафинираното по: 

- изглед, боја, мирис и вкус; 

- хемиски состав; 

- нутритивна вредност; 

- стабилност. 
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Нутритивната вредност на овие масла може да биде многу висока, поради 

присуството на омега 6 и омега 3 масните киселини, високата количина на 

антиоксиданти и др. Поголемиот дел од ладно цедените масла се продаваат во мали 

пакувања, со модерен дизајн и имаат повисока цена за разлика од рафинираните. 

Поради високата цена, овие масла се подложни на фалсификација, па затоа се јавила 

потреба од потполната карактеризација на поединечните видови на ладно цедени 

масла. [2,14-17]  

2.4.1 Суровини за производство на растителни масла  

Суровината за да биде соодветна за добивање на растително масло, мора да 

биде погодна за масовно производство. Тие имаат соодветна количина на масло која 

овозможува економски рационално издвојување на маслото. Во светот се користат 

повеќе од 20 видови на маслени растенија, а најголемиот дел растително масло се 

добива од суровините кои се наведени во табела бр. 3. 

Табела бр. 3 Најчесто користени суровини за индустриско производство на масло [2]  

Вид на растение Дел кој се користи за 

добивање масло 

Содржина на масло (%) 

Соја  Семки  14-25 

Маслена палма Мезокарп  45-50 

Маслодајна репка Семки  38-45 

Сончоглед  Семки  35-55 

Маслинки  Перикарп  23-45 

Пченка  Клици  18-50 

Памук  Семки  19-22 

Сусам  Семки  50-55 

Лен  Семки  30-45 

 

Од вкупното производство на масло во Македонија на сончогледот отпаѓа најголемиот 

дел. Со цедење на семињата се добива масло и маслени погачи кои се користат за 

сточна храна, како многу квалитетна енергетска храна која, исто така, се користи за 

добивање на разни прехранбени производи. [2,18]  
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2.4.1.1 Сончоглед  

Сончогледот (Helianthus annuus L.) е едногодишно растение со вегетациски период 

од 90-160 дена. Сончогледот дошол од Америка во Европа уште во 16 век, 

благодарение на шпанските освојувачи. Руските жители ја препознале вредноста на 

сончогледот како суровина за добивање на масло, со што со текот на времето го 

оплеменувале ова растение, со цел да се постигне повисока содржина на масло во 

семките. Со тоа сончогледот добива големо значење во производството на растителни 

масла за јадење. Има силен и разгранет корен кој влегува длабоко во земјата, па затоа 

полесно ја поднесува сушата. Стеблото во почетокот е тенко, сочно, нежно, а со 

стареењето станува дебело, цврсто и дрвенесто. Округло е, шупливо, обрастено со 

влакненца, расте во висина од 4 метри и дебелина од 2-6 sm. Срцевите листови се на 

долги петелки и тие се со влакненца. Стеблото завршува со цветна главица на која се 

сместени цветови. Плодот е едносемен со тврда лушпа еднобојна (црна) или шарена за 

да биде заштитен од штетниците (слика бр. 2). Главиците се широки со дијаметар од 

10-30 sm. Според големината на плодот сончогледот се дели на: 

• ситна големина на семките; 

• средна големина на семките; 

• крупна големина на семките. 

Лушпата на сончогледот може да биде еднобојна или шарена со бели линии. 

Семето на сончогледот се состои од лушпа и јадро. Лушпата зазема 20-45% од 

вкупната маса на зрното, во текот на преработката се отстранува со лупење. 

Преостанатите 55-80% го сочинуваат внатрешниот дел на плодот, јадрото.1,2,18,19 

 

Слика бр. 2 Семе од сончоглед со лушпа (еднобојна и шарена) 
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Кај индустриската преработка на сончогледот разликуваме два типа: 

• маслен сончоглед – којшто се употребува за индустриско производство на 

масло, содржи околу 40% масло и 

• протеински тип на сончоглед – се користи за производство на протеински 

производи, содржи околу 30% масло. 

Маслениот тип на сончоглед спаѓа во групата на суровини за добивање на масло со 

висока содржина на масло додека, пак според гранулацијата, спаѓа во групата на 

сончоглед со ситни семки. Постојат два вида на овој тип на сончоглед: 

• стандарден тип – содржи 55-75% линолна киселина и 

• олеински тип – содржи 80-90% олеинска киселина [7,18,19].  

 

Слика бр. 3 Масни киселини во сончоглед  [20] 

Има четири видови на сончогледово масло коишто се добиваат од различни 

видови на сончоглед. Тие се: сончогледово масло со висока количина на линолна 

киселина, со средна количина на олеинска киселина, со висока количина на олеинска 

киселина и со средна количина на стеаринска и олеинска киселина (слика бр. 3). [20]  

Сончогледовото масло кое има висока содржина на линолна киселина е 

најзастапено кај нас и воедно претставува стандарден тип на сончогледово масло. 

Линолната киселина е омега 6 масната киселина која е најзастапена во сончогледовото 

масло за разлика од другите масла како што е претставено во табела бр. 4 [2,7]. 
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Табела бр. 4 Содржина на масни киселини во масла за јадење [1]  

Вид на масло Незаситени масни киселини Заситени 

масни 

киселини (%) 

Полинезаситени масни киселини Мононезаситени 

масни киселини 

(%) 

Омега 6 масни 

киселини (%) 

Омега 3 масни 

киселини (%) 

Сончогледово 

масло 

74 0 14 6 

Пченкарно 

масло  

53 1 27 13 

Масло од соја 50 7 23 16 

Канола масло 20 9 59 7 

Масло од 

ленено семе 

13 53 20 9 

 

2.5  Значењето на есенцијалните масни киселини 

Есенцијалните масни киселини се особено значајни за метаболизмот на 

липопротеините и го намалуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања. 

Многубројните испитувања in vivo укажуваат дека cis незаситените масни киселини 

како што се олеинската, линолната (слика бр. 4) и α-линоленската киселина ја 

намалуваат концентрацијата на LDL холестеролот во крвната плазма и укажуваат на 

незначително влијание на концентрацијата на HDL холестеролот. Според тоа храната 

којашто ги содржи овие масни киселини може да се класифицира како функционална 

храна и може да придонесе во намалување на ризикот од кардиоваскуларни болести и 

артериска тромбоза. [17]  

Полинезаситените масни киселини се есенцијални масни киселини кои се 

неопходни за раст и развој на организмот. Тие претставуваат значајни компоненти на 

клеточните мембрани, но не можат да бидат синтетизирани во човековото тело, па 

затоа мора да се внесуваат преку храната. Во полинезаситените масни киселини 

спаѓаат омега 3 и омега 6 масните киселини. Овие соединенија се особено важни за 

регулација на функцијата на мембраните, а особено за функцијата на мозокот, црниот 

дроб, ретината, бубрезите и друго. In vivo испитувањата укажуваат на влијанието на 
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омега масните киселини на различни патолошки промени, покажале антибиотски 

ефект, антиинфламаторен ефект (особено во лечење на воспалението на зглобовите, 

како и позитивни резултати во лечењето на метаболитичкиот синдром Х и некои 

невролошки болести. [16,17]  

 

Слика бр. 4 Линолна масна киселина (омега 6) [10]  

2.6 Ладно цедено сончогледово масло 

Ладно цеденото сончогледово масло се произведува со пресување на 

најквалитетните сончогледови семки. Постојат неколку фази за подготвување на 

суровината: чистење, сушење, луштење и мелење. Сончогледовото масло е многу  

ценето поради погодните сензорни својства и високата биолошка вредност. Големо 

значење му се придава на квалитетот на суровината, особено при производство на 

ладно цедено масло. За разлика од рафинираното масло, ова масло се користи во 

сурова - нативна состојба. Во текот на производството се изоставува фазата во која се 

отстрануваат контаминентите. Со тоа суровината мора да биде високо квалитетна, што 

се постигнува со добри услови на одгледување, складирање, постапка на одвојување на 

мастите и др. За да се постигнат наведените критериуми, важна е состојбата и 

комплетната контрола на суровината. Нерафинираното сончогледово масло има светло 

жолта боја и типичен мирис на сончогледово семе. Богато е со незаситени масни 

киселини, витамин Е, провитамини, лецитин, фитостероли, минерали и други состојки 

исклучително корисни за здравјето на луѓето. [2,7,19]  

 
Составот на масните киселини на сончогледовото масло од ист тип варира во 

зависност од климатските услови. Намалената содржина на линолна киселина, односно 
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зголемената содржина на олеинска киселина во маслото, значајно ја зголемува 

одржливоста и оксидационата стабилност на сончогледовото масло од олеински тип на 

сончоглед. Од сите масла за јадење, сончогледвото е најбогато со витамин Е, кој е 

значаен природен антиоксидант. Исто така, содржи витамин А, витамини од Б-групата, 

минерали како калиум, фосфор, железо, натриум и др. Содржината на линоленската 

киселина е ниска и е под 0,1%. Доколку се појави во поголеми количини, станува збор 

за масло со примеси од соино или масло од репка. Од неосапунливите компоненти 

најзначајни се токоферолите и стеролите, во помала количина восоците, 

јаглеводородите, јаглехидратите, алифатски алкохоли, стероли и др. Растителните 

масла треба да содржат одредени неглицеридни состојки (каротеноиди, липосолубилни 

витамини) и затоа при производството потребно е максимално да се зачуваат во 

маслото. Непожелните компоненти (трагови од метали, восоци, фосфолипиди) мораат 

максимално да се отстранат при процесот на рафинација на суровото масло. Неутрални 

компоненти се стеролите. Восоците спаѓаат во едноставните липиди, во најголем дел 

се наоѓаат во лушпата, при преработката на семињата мал дел од нив преминува во 

маслото. При пониска температура од 15оС тие кристализираат, создаваат талог и 

предизвикуваат видливо заматување на маслото. Кај ладно цеденото сончогледово 

масло присуството на восоците е неизбежно и затоа благото заматување е природно и 

не се смета за негативна појава. [1,2,6,7,19]  

2.7 Услови за квалитет на ладно цедени масла 

Ладно цедените и нерафинирани масла мораат да ги задоволат следните услови: [21]    

1. Да имаат карактеристична боја; 

2. Вкусот и мирисот да се карактеристични за видот на семките или плодовите, без 

стран и/или ужегнат вкус и мирис; 

3. Да не содржат повеќе од 2% на слободни масни киселини (изразени како 

олеинска киселина); 

4. Пероксидниот број да не е поголем од 7 mmol O2/kg; 

5. Да содржат најмногу 0,4% вода и состојки испарливи на температура од 105оС; 

6. Да содржат најмногу 0,1% нерастворливи нечистотии. 

За да се исполнат горе наведените услови, важно е строго да се пoчитуваат 

пропишаните правила за начинот на преработка на суровината, како и користењето на 
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високо квалитетна суровина. Треба да се избегнува употребата на пестициди и 

хербициди или тие да се употребуваат според прописите, бидејќи нивната употреба 

доведува до преминување на овие соединенија во семето, па преку процесот на 

преработка и во маслото, поради нивната растворливост во масти. Но доколку не е 

можно да се избегне третирањето со пестициди, тие од маслото можат да се отстранат 

со белење или дезодорација. Белењето е постапка со која пестицидите само делумно се 

отстрануваат и тоа со атсорпција на активна земја. За разлика од белењето, 

дезодорацијата е поефикасна постапка, каде што маслото се третира со водена пареа 

при висока температура и вакуум. Посебен проблем за квалитетот на производот 

претставува контаминацијата на суровината со полициклични ароматични 

јаглеводороди (РАН). Поради емисијата на издувни гасови од автомобилите и печките, 

земјата, воздухот и водата претставуваат извор на контаминација на сончогледот со 

полициклични ароматични јаглеводороди (РАН). Исто така, РАН може да настанат и 

со самозагревање или сушење на семињата. Тие се соединенија растворливи во масти, 

кои многу тешко се отстрануваат, а имаат канцерогени, мутагени, генотоксични 

својства. Но застапеноста на антиоксидантите во намирниците може да ја намали 

нивната токсичност. Со оглед на хранливата вредност, семињата на сончогледот се 

оптимална средина за раст и развој на микроорганизми, а непожелни се овие два 

видови: фитопатогени предизвикувачи на болести (Alternaria spp., Fusarium spp., 

Botrytis cinerea и др.) и токсичните мувли. Токсичните мувли се особено непожелни. 

Производите на метаболизмот на овие мувли се микотоксините, кои се насобираат во 

клетките на ткивата на семето, со тоа при процесот на преработка доаѓаат до маслото, а 

дел остануваат во погачата. Степенот на контаминација е повисок доколку е дождлив 

периодот во фазата на созревање на растението. Микотоксините се стабилни 

соединенија, кои можат да се уништат само на температура од 250 оС и повеќе. 

Најпознати се афлатоксини, трихотоцени, вомитотоксини, охратоксин А и зеараленон. 

[1,6,7,19]  

Посебно значење му се оддава на изборот на суровина, бидејќи ладно цедените 

масла се консумираат во сурова состојба и не постои можност за дополнителна 

корекција на параметрите за квалитетот на крајниот производ.  

Потребно е да се задржи високиот квалитет на суровината во текот на самото 

производство, складирање, преработка, подготовка, да се спречи контаминација со 

непосакувани и токсични соединенија. Поради тоа треба да се внимава на: 
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• изборот на суровина; 

• добивањето на суровина за производство; 

• условите на жетва, транспорт, чистење, сушење; 

• примената на контролирани услови за складирање; 

• постојаната контрола на квалитетот на суровината при складирање и 

преработка. [6,7,19,22]  

2.8 Технологија на добивање на ладно цедено сончогледово масло  

За добивање на сончогледово масло најчесто се користат методите на пресување 

(цедење) и на екстракција. Ладно цеденото масло се добива со пресување, а 

рафинираното со хемиска екстракција. [23]  

2.8.1 Добивање на масло со пресување (цедење) 

2.8.1.1 Лупење  

Лушпата на семето има задача да го заштити семето од надворешните влијанија 

и кај сончогледот најчесто се движи помеѓу 20 и 27%. Лушпата содржи незначителна 

количина на масло и во главно кај неа доминира целулозата, и поради тоа е потребно 

пред преработка да се отстрани. На овој начин истовремено се прави и подобро 

користење на постоечките уреди, па и економскиот ефект е поголем. Доколку и 

лушпата би се преработувала заедно со јадрото, би придонела до побрзо трошење на 

млиновите, пресите и останатата опрема, а на ќуспето би му се намалила биолошката 

вредност и истото потешко би се користело како добиточна храна. За лупење на семето 

се користи метод на многубројни удари. Во текот на удирањето прво се нарушува 

врската помеѓу јадрото и лушпата, при што доаѓа до нејзино деформирање. Паралелно 

со ова се јавуваат и пукнатини на лушпата и како резултат на инерција на јадрото и 

еластичноста на лушпата, доаѓа до одвојување на лушпата, односно лупење на семето. 

Поради малата големина, лупењето на сончогледовите семки е отежнато. Поради 

различната големина на семките на сончогледот потребно е да се сортира со цел 

малите семки да не останат неизлупени и да не дојде до кршење на јадрото на 

поголемите семки. Одвојувањето на лушпите од јадрото се прави со употреба на сита, 

струја од воздух и електромагнетно поле (слика бр. 5). Излупените лушпи често 

заостануваат на јадрото, па мора адекватно да се подеси брзината на ротирање како и 
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просторот помеѓу кој поминуваат семките. После лупењето на јадрото треба да останат 

10% лушпи, со цел да се олесни цедењето на маслото со пресување. Таквото делумно 

отстранување, исто така, доведува до поголем квалитет на ладно цеденото масло, со 

што маслото има подобри сензорни карактеристики, помалку восок и подобра 

оксидациона состојба. Излупените сончогледови семки мораат да одат на понатамошна 

преработка, не треба да се складираат како такви бидејќи брзо настапуваат процесите 

на расипување. Излупениот сончоглед треба да се транспортира со хоризонтални 

транспортери и елеватори до погонот за пресување. Лушпите во маслената индустрија 

може да се употребуваат за добивање на енергија преку согорување, како суровина во 

хемиската и индустријата за хартија или во градежната индустрија за производство на 

блокови за изолација. [2,19,23,24]  

 

Слика бр. 5 Шема за одвојување на лушпите и нечистотиите за време на лупењето на 

сончогледот [19]  

2.8.1.2 Мелење 

Задача на мелењето на семките од сончоглед е: 

� нарушување на ткивата, со цел маслото полесно да се вади, но да не се цеди; 

� постигнување на оптимална големина на честичките; 

� еднолично мелење со цел да се одржи константен режимот на работа. 

Можат да се мелат цели семките сосе лушпа или само јадрото. На кој начин ќе се 

мели суровината и до кој степен, при производство на ладно цедено масло зависи од 

видот и карктеристиките на пресата. [25] Најчесто се изведува грубо мелење. За да 

кондиционирањето, пресувањето како и екстракцијата се изведат што подобро, после 

лупењето на семенскиот материјал истиот мора да се сомеле. Задача на мелењето е да 

се разбие семето на поситни делови за да може полесно да се кондиционира. Мелењето 



24 

 

никако не смее да предизвика цедење на маслото, бидејќи при тоа загубите би биле 

исклучително високи. Кај сомелениот метеријал површината на суровината е многу 

поголема со што пресувањето и екстракцијата ќе бидат поуспешни. Сепак мора да се 

калкулира со фактот дека ни најдобро сомелениот материјал никогаш нема лесно да се 

пресува, доколку останатите операции не се изведат на адекватен начин. Валјаците на 

млиновите каде се изведува мелењето можат да бидат мазни или назабени. Пречникот 

на масните валјаци обично изнесува од 800 до 1000 mm, додека на назабените од 300 

до 400 mm. Млиновите можат да имаат парен број на валјаци (еднопарни, двопарни) 

или непарен број (составени од три или пет валјаци). Изборот на валјаците многу 

зависи од семенскиот материјал што треба да се меле. Притоа тие може да се движат со 

иста или со различна брзина. [23-25]  

2.8.1.3 Кондиционирање  

Под кондиционирање се подразбира подготовка на материјалот со цел што 

полесно да се пресува. Обработката со топлина и влага претставува сложен процес со 

кој се одвиваат значајни промени во материјалот, со што се овозможува полесно и 

целосно издвојување на маслото, во текот на пресувањето. Значајни технолошки 

ефекти се: коагулација на протеините, разбивање на маслените емулзии во клетките, 

пукање на клеточните мембрани, намалување на вискозитетот на маслото, зголемена 

пластичност на материјалот, инактивација на термо-лабилните ензими и др. Во 

големите индустриски системи, кондиционирањето се изведува во посебно 

конструирани, вертикално или хоризонтално поставени уреди – кондиционери. Овие 

уреди често се составен дел на пресите. Во кондиционерите материјалот се загрева до 

одредена температура и по потреба се додава и водена пареа. [23]  

2.8.1.4 Пресување  

Пресувањето е технолошка постапка со која од семките на сончогледот по 

механички пат (со притисок) се цеди масло. Може да се изведе со хидраулични и 

полжавести преси, кои денес најчесто се користат. Континуираните полжавести преси 

се применуваат за таканаречено предпресување, со што се отстранува само дел од 

маслото и со завршното пресување се одвојува скоро целото масло и останува погача 

со мала содржина на масло (5-7%).  
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Слика бр. 6 Континуирана пругаста преса  [26] 

Пресата има спирала која се врти на осовината, околу спиралата на куќиштето 

на пресата се наоѓаат метални стапчиња, помеѓу кои поминува маслото. Просторот 

помеѓу спиралата и стапчињата конусно се намалува кај излезот од пресата. Во 

најтесниот простор притисокот е најголем и затоа се одвојува најголема количина на 

масло (слика бр. 6). Исцеденото сурово масло излегува од пресата (ладно цедено 

масло) и оди на вибро сито. Вибро ситото е конструирано така да има сито со фини 

перфорации, изработено е од не’рѓосувачки материјал и мотор кој со својата работа го 

овозможува излезот на материјалот преку ситото. Преку ситото преминува 

пресованото масло со микронски талог, со тоа се отстранува талогот кој со себе носи 

мала количина на пресувано масло. Тој талог повторно се враќа во кондиционерите и 

одново оди на пресување со кондиционираниот материјал. [25-27]  

Ладно цеденото масло со микронскиот талог од вибро ситото се пренесува во 

резервоар кој е опремен со мешалка. Се меша маслото за да не дојде до одвојување на 

талог. Од резервоарот сировото масло со пумпи се пренесува на филтрирање. 

Филтрирањето се врши во цилиндрични хоризонтални садови во кои се наоѓаат 

филтри. Филтрите претставуваат метална мрежа со микронски отвори од 

не’рѓосувачки материјал. Маслото од надворешната страна преминува преку 

филтерната мрежа, потоа од филтерот истекува во резервоарот на пресувано масло. На 

надворешната страна на филтерот се лепи талогот кој воедно се користи како филтер 

средство. Постојат два филтри кои работат наизменично, едниот додека се чисти се 

употребува другиот. Филтрите се чистат откако ќе се запре пумпата која носи сирово 

масло во филтрите. Потоа со помош на компримиран возух се суши талогот на 

филтерот и филтерот се отвара, а талогот механички се одвојува од филтерот. Талогот 

се враќа во кондиционерот и повторно со кондиционираниот материјал доаѓа во 

пресите. На излезот од пресата излегува погача која во себе носи од 18-20% масло. 
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Погачата на излезот на пресата се крши на помали парчиња и со помош на ланчен 

транспортер се транспортира во погон за екстракција со органски растворувач. 

Постапката на добивање на масло со пресување шематски е прикажана на слика бр. 7.   

[24-27]  

 

 

Слика бр. 7 Добивање на масло со пресување: материјалот прво поминува преку кондиционер 

(1) преку него преминува во преса (2). Добиеното сирово масло мора прво да се ослободи од 

грубите нечистотии (3) во таложникот и после тоа се филтрира (6) потоа оди во резервоарот за 

сирово масло (10) на складирање (G). Грубиот талог се враќа назад на пресување. Погачата се 

дроби (14) и потоа оди на екстракција (F) или на примена како погача [27]  

 

            2.8.2 Чистење на суровото масло  

     Примесите во ладно пресованото сирово масло (механички нечистотии, вода и 

слузести материи) можат неповолно да влијаат на сензорните својства на маслото. 

Содржината на вода во маслото зависи од видот на суровината и содржината на вода 

во суровината која се пресува. При адекватна припрема на семињата за пресување, 

содржината на вода во маслото е мала. Влажното семе со пресувањето дава поголема 

количина на вода, со што се отежнува одвојувањето на механичките нечистотии. 

Содржината на вода не треба да биде поголема од 0,4% кај ладно цедените 

нерафинирани масла. Во слузестите материи спаѓаат колоидно диспергираните 

протеини, фосфолипиди, липопротеини и сл. Кај сировото масло поголема е 

количината на слузести материи доколку е добиено од влажни семки, незрели семки и 

кај семки кај што е почнат процесот на расипување. Механичките нечистотии содржат 
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масна прашина, ситни или крупни делови на семињата кои заедно со маслото ја 

напуштаат пресата. Количината на механичките нечистотии зависи од конструкцијата 

на пресата, од големината на отворите на ситата на пресата, поситно мелен материјал и 

и поголем процесен притисок укажуваат на поголема содржина на механички 

нечистотии во сирово масло. [2,24,17]   

    Наједноставен начин на одвојување на нечистотиите е таложење. Можно е разликата 

на специфичната тежина на таложните честички и маслото да е мала, а вискозноста да 

е голема, тогаш брзината на таложење е секогаш мала. Најдобро е ако резервоарот за 

таложење на масло има славина за истекување на бистрите горни слоеви на масло. 

[25,26]  

    Друг начин на одвојување на механичките нечистотии е филтрирањето. Сировото 

масло се пропушта низ филтер на кој остануваат нечистотиите. Како филтер може да 

се користат ткаенини од памук, лен, синтетика или фини метални сита. Постапката на 

филтрација се повторува неколку пати. Брзината на постапката зависи од големината 

на порите на филтерот, вискозноста на маслото и својствата на талогот може да се 

зголеми со додавање на помошно филтрационо средство. Уреди за филтрација се: 

вибрациони сита, филтер преси, филтрациски центрифуги и центрифугални 

сепаратори. Вибрационите сита се користат за одвојување на грубиот талог од 

сировото масло. Маслото преминува преку сито, а талогот од површината преминува 

кон повисоката страна на ситата од каде што паѓа. Предноста на овој уред е тоа што 

водата што е присутна во маслото не смета на филтрацијата. Филтер пресите најчесто 

се применуваат кај одвојување на крупните честички од ладно цеденото масло. Се 

состојат од ниска плоча и отвор преку кој се става филтрационата ткаенина. Се 

филтрира под притисок со помош на пумпа. Предноста на филтер пресите се тоа што 

се со едноставна конструкција и ракување, а имаат голема филтрациона површина. 

Филтрирањето со филтрациските центрифуги е базирано на влијанието на 

центрифугалните сили. Предност е големата брзина. Секоја центрифуга има ротирачки 

перфориран барабан преку кој се става метално сито. Центрифугалните сепаратори 

работата на принципот таложење, а се постигнува најбрзо и најфино одвојување на 

талогот. Имаат голем капацитет, работат континуирано, но се скапи и несоодветни за 

погоните за ладно цедено масло со мал капацитет.  [19,24,26,27]  
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           2.9 Здравствени ефекти од ладно цедено сончогледово масло 

    Некои од здравствените ефекти на ладно цеденото сончогледово масло вклучуваат: 

подобрување на функцијата на кардиоваскуларниот систем, зголемување на енергијата, 

зајакнување на имуниот систем, го подобруваат здравјето на кожата, превенираат 

канцер, го намалуваат нивото на холестерол, штитат од астма и го намалуваат 

вопалението. Главната причина за зголемувањето на употребата на сончогледовото 

масло е поволниот сооднос на масните киселини, затоа што палмитинска и стеаринска 

киселина се во мали количини, а олеинска и линолна во поголеми количини. Оваа 

комбинација на масни киселини е многу важна за одржување на човековото здравје и 

помага во одржување на балансот. [28,29]  

    Сончогледовото масло го намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања со тоа 

што го намалува нивото на лошиот (LDL) холестерол и ги намалува масните наслаги 

од артериите. Тоа содржи големи количини на омега 6 масни киселини кои имаат 

свиткана форма на молекулата поради двојните врски, токму поради таа форма доаѓа 

до намалување на масните наслаги и LDL холестеролот. Ладно цеденото сончогледово 

масло е богато со витамин Е, кој делува како антиоксидант во телото. Тој е директно 

поврзан за превенција на срцевите заболувања и подобрување на имуниот систем. 

Витаминот Е е поврзан со подобрување на здравјето на кожата и регенерација на 

клетките. Тоа значи дека кожата е подобро заштитена од оштетувањето од сонцето и 

од природната дегенерација со процесот на стареење предизвикана од слободните 

радикали во телото. Масните киселини кои се наоѓаат во сончогледовото масло се 

поврзани со нивото на енергија во телото. Заситените масти може да предизвикаат 

чуство на намалена енергија, додека пак масните киселини од сончогледовото масло 

предизвикуваат чуство на зголемена енергија во текот на денот. Сончогледовото масло 

е богато со антиоксиданти и супстанци кои делуваат како антиоксиданти. Витаминот Е 

кој е застапен во сончогледовото масло во големи количини како и другите токофероли 

се моќни антиоксиданти кои можат да ги елиминираат слободните радикали пред да ги 

оштетат клетките и да ги претворат во канцерогени клетки. Со тоа ја спречува појавата 

на канцер, а особено на канцер на дебелото црево. Антиоксидантите, исто така, имаат 

големо значење врз имуниот систем и способноста на телото да се спротистави на 

воспалението, ги зајакнуваат мембранските бариери на кожата превенирајќи го 

навлегувањето на бактерии и вируси во телото. Како резултат на дејството на 



29 

 

намалување на инфламацијата, сончогледовото масло е поврзано со пониска 

сериозност на нападите на астма кое, исто така, е како резултат на содржината на 

витамини и поволните влијанија на масните киселини кое ги содржи маслото. 

Сончогледовото масло, исто така, е поврзано со намалување на појавата на артиртис 

како инфламаторно заболување. [28-30] 
 

    Поради големиот број на здравствени ефекти ладно цеденото сончогледово масло се 

препорачува да се користи во исхраната на луѓето. Се препорачува да се употребува во 

салати и сирово, односно термички да не се обработува бидејќи има висока содржина 

на незаситени масни киселини кои под дејство на топлотна обработка оксидираат. 

[28.29]  

2.10 Расипување и одржливост на маслата 

Растителните масла и масти се производи со ограничено време на траење и 

подлежни на разни непожелни промени на база на хемиски реакции и ензимски или 

микробиолошки процеси. Последица на сите овие реакции е расипување на маслата и 

мастите. Сите процеси на расипување на маслата и мастите се делат на две големи 

групи: 

1. Ензимски и микробиолошки процеси на расипување и  

2. Хемиски реакции, односно неензимски процеси на расипување. [31,36]  

Во табела бр. 5 се наведени видовите на расипување на маслата и маститите со 

карактеристичните производи на расипување и сензорни промени. Без разлика за кој 

вид на расипување се работи, последиците се исти: создавање на соединенија (особено 

испарливи јаглеродни соединенија и ниско молекуларни масни киселини) кои му 

даваат на маслото непријатен мирис и вкус. Таквите производи се неприфатливи во 

исхраната. Некои од настанатите соединенија во текот на расипувањето се штетни по 

здравјето на човекот (пероксиди, малоналдехид, полимери). [34-36]  
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Табела бр.  5 Соединенија настанати во текот на расипувањето на маслата и мастите [1]  

Ензимски процеси 

1. Ензимска хидролиза 

- зголемена киселост 

- појава на мирис и вкус на сапун 

2. Дезмолитички промени 

a) кето оксидација 

- создавање на метил – кетони 

- појава на мирис на парфем 

б) Оксидација со липооксидаза 

- ужегнатост 

- вкус на лој 

- мирис на лак 

Хемиски процеси 

1. Хемиска хидролиза 

2. Оксидација 

а) автооксидација 

 

 

 

 

 

 

б) фотооксидација 

в) термооксидација  

 

3. Реверзија 

- зголемена киселост 

 

Дезмолитички промени 

Ужегнатост, хидропероксиди, јаглеродни 

соединенија, нискомолекуларни масни 

киселини, епоксиди, кето – глицериди, 

вкус на лој 

Полимеризација  

Создавање на полимери, ужегнатост, вкус 

на лој, мирис на лак, хидропероксиди, 

ужегнатост, јаглеродни соединенија, 

дипероксиди, полимери, мирис на риби, 

сено, суровина 

 

2.10.1 Оксидација на масла – липидна пероксидација 

При процесот на индустриско добивање на масла, односно при преработката на 

семињата редовно се јавуваат во помала или во поголема мера процеси на хемиско 

разложување. [31,32]  

Процесите на хемиско разградување, а особено липидната пероксидација, се 

најчестиот вид на расипување на маслата и мастите. Поради тоа многу често кога 

станува збор за расипување на мастите се однесува на оксидативно расипување. [1]  
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Овој вид на расипување потрошувачите сензорно можат да го заприметат како 

ужегнатост што се карактеризира како лош-непријатен мирис и вкус како последица на 

подоцнежна фаза на оксидативните процеси. Меѓутоа ужегнатоста не мора секогаш да 

биде како последица на оксидационите промени, бидејќи појавата на ужегнатост може 

да биде како резултат и на други фактори. Покрај оксидацијата тоа може да биде како 

резултат на хемиска хидролиза и хидролиза под влијание на липаза или 

микроорганизми, како и апсорпција на кислород или контаминација со страни 

материјали. [33]  

Кислородните слободни радикали реагираат со широк спектар на биомолекули 

предизивкувајќи нивно оштетување. Тие реагираат со липидите, предизикуваат 

оксидативни промени на незаситените, односно полинезаситените масни киселини, 

познато како процес на липидна пероксидација. [37]  

Автооксидацијата е процес кој се одвива под влијание на кислородот од воздухот 

на незаситените масни киселини. Механизмот на комплексната реакција на липидна 

автооксидација се одвива во неколку етапи: [36]  

1. Фаза: Иницијација – почеток на автооксидација 

           

RH    R· + H· 

Самиот почеток на автооксидацијата се однесува на појавата на почетниот слободен 

липиден радикал (R·), со претпоставка дека кислородот при директно дејство на 

молекулите на масните киселини дава радикали по реакцијата: 

                     RH  +  O2          R·  +  HOO· 

Покрај кислородот, создавањето на почетниот радикал на оваа верижна реакција може 

да биде предизвикано од присуството на метали, влијанието на светлината, 

температура итн.  

2. Фаза: Пропагација – фаза на интензивна оксидација 

R・ + O2                 ROO・ 

ROO・ + RH                 R・ + ROOH 

ROOH                  RO・ + HO・ 

RO・ + RH                   R・ + ROH 

OH・ + RH                   R・ + HOH 

иницијатор 
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 Слободните радикали R· кои настанале во фазата на иницијација, во наредната фаза на 

пропагација реагираат со кислородот градејќи перокси – радикали (ROO·), кои го 

одземаат водородот од молекулата на масните киселини и ослободуваат нови радикали 

(R·) и хидропероксиди (ROOH). Хидропероксидите се нестабилни и се распаѓаат на два 

нови радикали RO·  и HO·. Секој од нив, исто така, го одзема водородот од молекулатa 

на масните киселини и формира нови радикали R·, кои понатаму се иницијатор на 

други верижни реакции.  

3. Фаза: Терминација – завршување на процесот 

 

R・ + R・             RR 

ROO・ + R・              ROOR 

RO・ + RO・            ROOR 

RO・ + R・             ROR 

Во завршната фаза настанатите радикали можат да реагираат и меѓусебно, градејќи 

неутрални молекули. На тој начин се успоруваат и евентуално завршуваат овие 

реакции во текот на процесот на оксидација.  

Метал – каталитичка иницијација 

 Mn+
 + ROOH                    RO・ + OH- + M(n+1)+ 

 M(n+1)+
 + ROOH                 ROO・ + H+

 + M(n)+  

Верижната реакција на автооксидација може да се прекине со антиоксиданти (AH) кои 

ги фаќаат слободните радикали (ROO·, RO· и R·) и со тоа ја попречуваат фазата на 

пропагација. Реакциите на инхибиција на автооксидацијата на липидите се следни:  

ROO・ + AH                 ROOH + A・ 

RO・ + AH                   ROH + A・ 

R・ + AH                   RH + A・ 

ROO・ + A・                ROOA 

RO・ + A・                  ROA 

R・ + A・                RA 
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Процесот на автооксидација може да се следи преку количината на настанати 

хидропероксиди (пероксиди), како и примарни и секундарни продукти на оксидација. 

Како мерка на количината на примарни продукти на оксидација, најчесто се зема 

вредноста на пероксидниот број. [32]  

    Кинетичкиот процес на автооксидација на маслата кој се одвива во три фази е 

прикажан на слика бр. 8. [33]  

 

1. Почеток на оксидација, 2. Фаза на интензивна оксидација, 3. Завршна фаза 

Слика бр. 8 Промени на вредностите на пероксидниот број во текот на процесот на 

оксидација на мастите и маслата [33]  

       На слика бр. 8 може да се види дека во првата фаза на процесот на оксидација 

(фазата на иницијација) оксидацијата е побавна, а порастот на пероксидниот број е мал. 

Втората фаза се карактеризира со брзо зголемување на пероксидниот број. Тоа е 

период на интензивна оксидација и зголемување на примарните продукти на 

оксидацијата (хидропероксиди и пероксиди). Брзината на создавање на овие 

соединенија на собна температура е далеку поголема од брзината на нивно 

разградување. Сепак во оваа фаза хидропероксидите почнуваат да се распаѓаат, 

преоѓаат во нови слободни радикали, при што почнуваат да се создаваат и 

таканаречените секундарни продукти на оксидација. Секундарните продукти на 

оксидација се испарливи и неиспарливи соединенија со ниска молекуларна маса 

(воглавно со 3-11 С-атоми), заситени и незаситени алдехиди, кетони, ниски масни 

киселини, алкохоли, јаглеводороди и др. кои се главни причинители на непријатната 

миризба и вкус на оксидираното масло. Во периодот на интензивна оксидација не се 

зголемува само бројот на хидропероксидите и пероксидите, туку и бројот на 
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слободните радикали. Преку нивната меѓусебна интеракција се успорува процсот на 

оксидација, предизвикувајќи нагло опаѓање на пероксидниот број во третата завршна 

фаза. Поради тоа пероксидниот број не е секогаш коректна мерка на степенот на 

оксидација на дадениот примерок. [33-36]  

       Разградувањето на пероксидите и настанувањето на секундарни продукти на 

одксидација се збир на многу сложени реакции, различни механизми и голем број на 

соединенија. [33]  

 

Слика бр. 9 Тек на автооксидација на полинезаситени липиди во функција на времето: 

А – незаситени масни киселини. В – примарни продукти на оксидација (хидропеоксиди 

и пероксиди). С – неиспарливи секундарни продукти на оксидација D – испарливи 

секундарни продукти на оксидација [33]  

        На слика бр. 9 може да се види дека во почетокот на оксидацијата нема 

зголемување на хидропероксиди (В) во маслото, а количината на неоксидираните, 

незаситени липиди е непроменета. На крајот на овој период почнува раст на 

хидропероксидите (иницијација) со истовремено опаѓање на количината на 

неоксидираните липиди (А). Количината на хидропероксиди достигнува свој максимум 

во фазата на пропагација. Во оваа фаза започнува нивно разложување до испарливи (D) 

и неиспарливи (С) продукти на оксидација, чија количина е максимална во фазата на 

терминација. [26-32]  
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          2.10.2 Фактори кои влијаат на оксидацијата на маслата и 

мастите 

    Автооксидацијата на маслата и мастите се одвива постепено, доколку не се присутни 

фактори кои ја успоруваат или ја забрзуваат реакцијата. Во табела бр. 6 се наведени 

факторите кои влијаат на оксидацијата на маслата и мастите во храната.  

Табела бр. 6 Фактори кои влијаат на оксидацијата на маслата  и мастите [31]  

Фактори  Влијание врз оксидацијата  

Масни киселини Должината на ланецот, степенот на 

оксидација, cis-trans изомери, врзани или 

слободни 

Катализатори  Прооксиданси, траги на метали, ензими, 

хемиски соединенија 

Кислород  Присуство во амбалажата, радикал 

Светлина  Фреквенција, интензитет 

Температура  Ниво, денатурација или без денатурација 

Инхибитори  Антиоксиданти, хелатно активни материи, 

ензими и инхибитори или инактиватори 

на ензимите 

 

2.10.3 Влијанието на продуктите на оксидација на мастите и 

маслата врз здравјето 

 Последните години сѐ поголемо значење им се дава на оксидативниот стрес, 

односно на слободните радикали и нивната улога во настанувањето на различни 

заболувања. Липидните пероксиди кои настануваат под влијание на кислородот на 

полинезаситените масни киселини, предизвикуваат низа на штетни ефекти (мутација 

на гените, онкогенеза, забрзан процес на стареење на организмот и други), а посебно се 

поврзани со настанувањето на артериосклероза, најраширената болест во денешно 

време. [34]  

 Процесот на оксидација на липидите е потпомогнат од високата температура, 

светлината, влагата, радијацијата и некои метални јони (посебно бакар и железо). 
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Освен промените на сензорните својства, процесот на оксидација е одговорен и за 

намалување на нутритивната вредност поради реакцијата на пероксидите со 

витамините. Меѓутоа најголем проблем при консумирањето на масла со висока 

содржина на пероксиди е нивниот токсичен ефект на организмот. Токсично влијание 

имаат покажано сите разградни продукти, а особено малондиалдехидот. [32-34]  

Зголемениот внес на слободни радикали во организмот преку исхраната е многу 

непожелен. Се смета дека липидните пероксиди врз настанувањето на атеросклероза 

влијаат преку повеќе механизми: 

1. директно цитотоксично влијаат на ендотелните клетки на васкуларниот ѕид; 

2. фаворизираат агрегација и адхезија на тромбоцити и  

3. предизивкуваат оксидација на липопротеините – LDL- (Low Density 

Lipoproteins), што се смета за клучно влијание врз развојот на атеросклероза.  

[32-34] 

            2.11 Одржливост на маслата 

 Одржливоста на маслата за јадење најчесто се согледува преку оксидативната 

стабилност. Под одржливост се подразбира она време за кое маслото може да се зачува 

од силна изразена оксидација. Познавањето на одржливоста на маслата е многу важно 

за да се определи времето за кое овие производи можат да се зачуваат без видливи 

промени на квалитетот. Познавањето на одржливоста е особено важно за да се 

дефинира рокот на употреба на маслата. [39]  

Одредувањето на одржливоста, т.е дефинирањето на рокот на употреба на 

нерафинираните масла за јадење треба да се определи многу внимателно и одговорно. 

Кај овие видови на масла, поради отсуството на рафинација, можат да бидат присутни 

компоненти (разградни продукти на оксидација, слободни масни киселини, метали и 

др.) кои ја намалуваат одржливоста, а од друга страна зголемената содржина на 

состојки со природни антиоксидативни својства (токофероли, каротеноиди, фенолни 

соединенија исл.) можат да придонесат за подобра одржливост на маслата. Меѓутоа 

одржливоста на маслата пред се зависи од видот на маслото, односно од составот на 

масните киселини, со оглед на тоа дека полинезаситените масни киселини оксидираат 

многу побрзо од мононезаситените и заситените масни киселини. [39,40]  
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Методите кои се применуваат за одредување на одржливоста се засноваат на 

забрзаната оксидација на маслата под влијание на еден или повеќе фактори кои го 

забрзуваат процесот. Во праксата најголема примена имаат методите при кои 

оксидацијата за забрзува под влијание на топлина и продувување на воздух преку 

примерокот.  [31,39] 

 

    2.12 Оксидацијата и влијанието на антиоксидантите 

Маслата содржат полинезаситени масни киселини кои во присуство на кислород 

оксидираат во хидропероксиди. Хидропероксидите се многу нестабилни, особено на 

високи температури, при што дисоцираат на слободни радикали и се разложуваат 

создавајќи испарливи и неиспарливи алдехиди, кетони, алкохоли и др. При 

консумирање на храна која содржи полинезаситени масни киселини и нивни производи 

на оксидација, оксидацијата може да продолжи in vivo. Слободните радикали и нивни 

производи учествуваат во создавање на артериосклероза, карциноми и други болести. 

Поради тоа е многу значајно да се спречи оксидацијата на маслата и мастите кои се 

наменети за јадење со употреба на антиоксиданти, кои значајно ја намалуваат брзината 

на оксидација. Некои масла содржат природни антиоксиданти во доволни количини со 

кои може да се гарантира очекуваниот рок на траење на производите, додека пак во 

останатите масла мора да се додадат природни или вештачки антиоксиданти. 

Природни антиоксиданти се токофероли и токотриеноли, каротеноиди и фитостероли. 

[41,42]  

            2.12.1 Стабилизација на ладно цедените масла  

Антиоксидантите се соединенија кои го инхибираат процесот на оксидација, 

поради тоа се користат за успорување на оксидацијата на маслата, особено на ладно 

цедените масла кои се поподложни на оксидација. Антиоксидантите можат да се 

поделат на примарни и секундарни. Примарните антиоксиданти можат да реагираат со 

радикалите на пероксидите, пред тие да реагираат со незаситените масни киселини, 

односно тие ги претвораат во стабилни продукти. Секундарните антиоксиданти 

делуваат во други процеси, како што се врзување на металните јони, врзување на 

кислородот, распаѓање на хидропероксидите до нерадикални соединенија, апсорпција 

на УВ зраците и др. Секундарните антиоксиданти се: каротеноиди, лимонска киселина, 

аскорбинска киселина, и аскорбил палмитат. Комбинацијата на два антиоксиданти, два 
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примарни или примарен и секундарен антиоксидант, може да резултира со 

синергистичко влијание. Исто така, некои антиоксиданти можат да настанат со 

разградување на други, на пр. аскорбисната киселина може да го регенерира α – 

токоферолот од радикалите или оксидациските продукти. [42] Според Janishlieva 

(2006) проблемот со задржување на квалитетот на маслата и продолжување на рокот на 

чување е директно поврзан со нивната оптимална стабилизација со додавање на 

соодветни антиоксиданти. Ова е многу важно од здравствен и економски аспект. За 

оксидација на маслата се применуваат разни синтетички и природни антиоксиданти. 

Синтетичките антиоксиданти се поефтини од природните, но природните имаат 

посилен ефект, поефикасни се и здравствено посигурни. [42,43] Заеднички 

антиоксиданти за храната, козметичката и фармацевтската индустрија се бутилиран 

хидрокситолуен (BHT), бутилиран хидроксианизол (BHA), пропил галат (PG) и октил 

галат (OG) кои се синтетички. Употребата на синтетички антиоксиданти е ограничена 

во некои земји поради несакани долгорочни токсиколошки ефекти, вклучувајќи ја 

канцерогеноста. [44]  Природните антиоксиданти имаат предност пред синтетичите 

бидејќи се поевтини и имаат поголема антиоксидативна активност. [45]  

2.12.1.1 Природни антиоксиданти  

Најголемиот дел на природни антиоксиданти се чести компоненти на храната 

кои се употребуваат за исхрана илјадници години. [45]   

Под природни антиоксиданти спаѓаат аминокиселини, пептиди, хидролизати на 

протеини, протеини растворливи во вода, фосфолипиди, аноргански соли и нивни 

деривати, каротеноиди, аскорбинска киселина, токофероли, феноли, флавоноиди и др. 

[46]  

 Во последно време за заштита од оксидативно расипување се користат 

екстракти од различни растенија и зачини како: каранфилче, цимет, оригано, рузмарин, 

црн бибер, зелен чај, лук, магдонос, нане, ѓумбир и др. [42] Денес сѐ повеќе се 

употребуваат природните антиоксиданти поради токсиколошки причини. [44]  Билките 

и зачините се едни од најважните донатори на природни антиоксиданти од гледна 

точка на безбедноста. [43]  

Фенолните компоненти се значајна група на соединенија кои се синтетизираат 

во растенијата, постојат 8000 различни познати структури феноли кои имаат силно 

антиоксидативно дејство. [45] Присуството на антиоксидасите (токофероли и 
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токотриеноли) во растителните масла е од витално значење за стабилноста на 

полинезаситените масни киселини од оксидативно расипување, а со тоа и одржливоста 

на маслата. Растителните масла воглавно содржат γ или α - токоферол. Улогата на 

антиоксидантите преку намалувањето на слободните радикали е да се успори 

оксидацијата се додека антиоксидантот не се потроши. Оксидацијата на липидите е 

условена од многу фактори од кои најзначајни се видот, количината, степенот на 

незаситени масни киселини, концентрацијата на кислород, температурата, светлината 

како и присуството на метални јони. При присуство на кислород оксидацијата не може 

да биде целосно запрена, ниту нејзниот тек да се промени, но може да биде успорена и 

да се контролира зголемувањето на продуктите на оксидација до прифатливо ниво. 

Активноста на антиоксидантите зависи од видот на маслото и концентрацијата на 

антиоксидантот. Потребно е големо внимание при употребата на антиоксидантите за 

стабилизација на растителните масла особено на ладно цедените масла бидејќе може да 

делуваат како пероксиданти под одредени услови. Најчесто користени антиоксиданти 

се “фаќачите” на слободните радикали, кои ги отстрануваат рекативните радикали 

формирани во почетните фази на автооксидација. [32,37,45-47]  

Токоферолите и токотриенолите се класифицирани спрема нивната хемиска 

структура на α-, β-, γ- и δ- токофероли. Токотриенолите имаат посилен 

антиоксидативен ефект кај оксидацијата на липидите од токоферолите. 

Антиоксидативната способност на токоферолите зависи од температурата. Активноста 

на токоферолите е подредена по редослед почнувајќи од тие со најголема активност 

δ>γ>β>α. [32,37]  

Од сите токофероли, α-токоферолот има активност на витаминот Е, според тоа 

при одредување на количината на витаминот Е се зема во предвид само количината на 

α-токоферолот. Сончогледовото масло има многу висока содржина на α-токоферол 

(671 mg/kg), во споредба од маслото од маслодајна репка (180 mg/kg) и од маслото од 

соја (116 mg/kg). Поради многу изразеното антиоксидативно дејство, се смета дека 

влијанието на α-токоферолот врз спречување на хроничните незаразни болести е 

големо. [32]  
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2.12.1.2 Рузмарин  

Рузмаринот (Rosmarinus officinalis L.) е еден од најефикасните зачини коишто се 

користат за преработка на храна. Рузмаринот (слика бр. 10) е единствениот зачин кој 

комерцијално е  достапен за употреба како антиоксидант во Европа и Сад. [43] 

Рузмаринот најмногу расте во јужниот дел на Европа. Растението и маслото од 

рузмарин најчесто се употребуваат како зачин, арома при преработката на храна за 

добивање на посакуваниот вкус , како антиоксидант поради високата антиоксидативна 

активност и како антимикробно средство. [48] Од природните антиоксиданти, 

рузмаринот е широко прифатен кaко еден од зачините со најголем антиоксидативен 

ефект. Антиоксидативната активност најверојатно се должи на неколку компоненти на 

екстрактот од рузмарин , кои главно припаѓаат на групата на фенолни киселини, 

флавоноидни дитерпени и тритерпени. [49] Есенцијалното масло од рузмарин има 

антибактериско, антифунгално и антиоксидативно дејство и се употребува за 

спречување на канцер. Есенцијалните масла од цимет, каранфилче и рузмарин имаат 

најголемо антибактериско дејство против микроорганизмите кои се причинители за 

расипување на храната. [50] Растението рузмарин е богат извор на фенолни 

компоненти со високо антимикробно дејство против грам позитивните и грам 

негативните бактерии. [48]  

 

Слика бр. 10 Свеж рузмарин 

2.12.1.2.1  Антиоксидативно дејство на рузмаринот 

Антиоксидативната активност на екстрактот од рузмарин е поврзана со 

присуството на неколку фенолни дитерпени како што се: карнозинска киселина, 

карнизол, рузманол, розмадиал, епирузманол, изорузманол, рузмаринска киселина и 
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други стероиди и тритерпени (слика бр. 11). [51] Антиоксидативната активност на 

екстрактот од рузмарин е примарно поврзана со два фенолни дитерпени и тоа 

карнозинска киселина и карнизол. [50] Карнозинската киселина е липофилен 

антиоксидант кој го врзува молекуларниот кислород, хидроксилните радикали и 

липидните пероксидни радикали, со што спречува липидна пероксидација и 

нарушување на биолошките мембрани. [51] 
Со евалуацијата на екстрактот од рузмарин 

како антиоксидант кој ја спречува липидната оксидација истражувачите беа 

фокусирани на изолација, идентификација и испитување на активните соединенија кои 

се наоѓаат во екстрактот. Според Bracco од 16 компоненти кои се изолирани од 

рузимаринот, антиоксидативната активност на рузмаринот е поврзана со карнизол и 

карнозинска киселина. Некои други антиоксиданти како дитерпените епирузманол, 

изорузманол, рузмаридифенол и рузмарикинон придонесуваат во антиоксидативното 

дејство на екстрактот од рузмарин. [43-52]  

 

Слика бр. 11 Антиоксидативни компоненти на рузмарин  [43] 

Во текот на чувањето на екстрактот од рузмарин, карнозинската киселина 

преминува во карнизол или други дитерпени како рузманол. Според испитувањата 
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рузманолот има поголема антиоксидативна активност од карнизолот. Според Nguyen 

екстрактот од рузмарин има поефикасно антиоксидативно дејство од BHA (бутилиран 

хидрокси анизол) и BHT (бутилиран хидрокси толуен) кои се синтетички 

антиоксиданти. [43,51]  

2.12.1.3   Магдонос 

Магдоносот (Petroselinum crispum) кој е член на фамилијата Apiaceous се 

употребува во исхраната, фармацевтската и козметичката индустрија. Во народната 

медицина магдоносот се употребува за лекување на различни здравствени состојби. 

[53] Магдоносот (слика бр. 12) лесно расте во различна средина и неговиот лист и семе 

се со голема биолошка активност. Консумирањето на листот од магдонос има 

позитивно влијание на кардиоваскуларните заболувања и дијабетесот преку неговите 

антиинфламаторни, антихиперлипидни и антихипергликемични својства. Предностите 

на магдоносот главно се поврзани со флавоноидите и нивната антиоксидативна 

активност. [54] 

 

Слика бр. 12 Свеж магдонос 

2.12.1.3.1 Антиоксидативно дејство на магдоносот 

Најзначајните активни компоненти на магдоносот се флавоноидите, кумарините 

и витаминот Ц. Лутеолин и неговите гликозиди се главните флавоноиди во магдоносот, 

тие во големи количини се наоѓаат во листот. Флавоноидите имаат антиинфламаторно, 

антиоксидативно и антиканцерогено дејство (слика бр. 13).  [55] 

Исто така, апигенинот и неговите гликозиди се флавоноиди кои во големи 

количини се наоѓаат во листот на магдонос и имаат антиоксидативно, 
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антиинфламаторно и антиканцерогено дејство.  Исто така, магдоносот има висока 

содржина на бета-каротен кој е важен липосолубилен антиоксидант. [54]  

 

Слика бр. 13 Флавоноидни компоненти на магдоносот 

2.12.1.4 Нане 

Нането (Mentha piperita L.) (слика бр. 14) припаѓа на родот Mentha од 

фамилијата Labiateae. [56] 
Нането било одгледувано од страна на старите Египјани, 

денес се одгледува во сите делови на светот особено во Европа, Северна Америка и 

Северна Африка. [57] Нането во народната медицина се употребува главно за 

дигестивни проблеми како што се гадење, повраќање, надуеност и намалена дигестија. 

Нането, исто така, има антифунгално, антивирусно, антимикробно, антиоксидативно, 

антихемолитичко дејство и делува супресивно на централнуиот нервен систем. [58] 
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Нането содржи 1,25% етерично масло, од кое 50 до 90% е ментол и 5 до 20% е ментон. 

[59]   

 

Слика бр. 14 Свежо нане 

2.12.1.4.1  Антиоксидативно дејство на нането 

Нането е богат извор на полифенолни соединенија кои имаат силни 

антиоксидативно својства. Несаканите промени во квалитетот на маслата кои се 

должат на реакциите на оксидација може да се спречат со примена на природни 

антиоксидативни соединенија. Синтетичките антиоксиданти како BHT и BHA треба да 

бидат заменети со природни антиоксиданти поради нивната можна токсичност. [56] 

Според Misan, етеричното масло не само од питомото нане туку и од останатите 

видови од родот Mentha покажуваат значајна антиоксидативна активност. Иако 

механизмот на делување до сега не е утврден, се смета дека антиоксидативната 

активност се должи на присуството на монотерпенски кетони, алдехиди и фенолни 

соединенија. [59]  

Нането има висока содржина на природни феноли и флавоноиди кои имаат 

високо антиоксидативно дејство. Според Murica, нането ја подобрува стабилноста на 

маслата спречувајќи нивна оксидација. Според Маrinova и Yenishlieva, екстрактот од 

нане може да ја намали оксидацијата на сончогледовото масло. Според Fecka, голем 

дел од фенолните компоненти во нането се во форма на рузмаринска киселина. [43,60] 

Поради антиоксидативните својства и ниската токсичност на рузмаринската киселина 

наоѓа широка примена во прехранбената индустрија. Фенолните соединенија на нането 

делуваат како “фаќачи” на слободните радикали, хелатори на металните јони, ја 

инхибираат липидната пероксидација, ја зголемуваат концентрацијата на редуцираниот 

глутатион и активноста на супероксид дизмутазата. [59] Од направените  испитувања 
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за стабилизација на маслата за време на складирањето со антиоксиданти се покажало 

дека приближно е паралелна антиоксидативната активност на нането и BHA и BHT. Со 

тоа екстрактот од нане може да се користи како замена за синтетичките антиоксиданти 

за заштитување на маслата и мастите од оксидација. [61]  

2.12.1.5   Лук 

Лукот (Allium sativum L.) е високо ценета храна во целиот свет, по потекло е од 

Централна Азија и е едно од најраните култивирани растенија. [62] Лукот (слика бр. 

15) илјадници години се употребува во хербалната медицина, особено се употребува за 

превенција на висок холестетол и канцер. [63] Голем дел од здравствените придобивки 

од лукот се должат на високата содржина на сулфурни соединиенија, високата 

минерална содржина и ензимите. [62] На високата содржина на сулфурни соединенија 

се должи специфичниот мирис на лукот. [64] Лукот има антивирусно, антифунгално, 

антибактериско и антиоксидативно дејство. Дел од здравствените придобивки на лукот 

се превенција од Алцхајмерова болест, канцер, кардиоваскуларни заболувања 

(вклучувајќи артериосклероза, срцев удар, хипертензија, тромбоза и хиперлипидемија), 

помага при лекување на дерматолошки заболувања, стрес, инфекции и др. [62]  

 

Слика бр. 15 Лук  

2.12.1.5.1  Антиоксидативно дејство на лукот 

Лукот содржи два видови на антиоксидативно соединенија и тоа флавоноиди и 

соединеија коишто содржат сулфур: алил-цистеин, диалил сулфид и алил трисулфид 

(слика бр. 16). Дериватите на аминокиселините коишто содржат сулфур алин (S-allyl-
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L-cystein sulfoxide), можат да се претворат во алицин (diallyldisulfide-S-oxide), 

соединенија одговорно за мирисот на лук под дејство на ензимот алиназа. [65]  

Високото антиоксидативно дејство на лукот се должи на високата содржина на 

сулфати особено на алицинот. Поради тоа лукот има многу ефективно дејство во 

намалување на степенот на оксидација на мастите и маслата. Од направените 

испитувања лукот има најголем ефект во стабилизација на сончогледовото масло. [66] 

Лукот содржи фенолни соединенија кои имаат покрај антиоксидативното и 

фармаколошко значење и се присутни во големи количини. Фенолните соединенија се 

секундарни метаболити кои имаат високо антиоксидативно дејство и имаат способност 

за  намалување на степенот на оксидација. [67]  

 

Слика бр. 16  Антиоксиданти во лук  [65]  

2.13 Определување на степенот на оксидација на мастите и маслата 

 Методите за определување на степенот на оксидација на мастите и маслата се 

стандардизирани и широко прифатени и применети. Меѓутоа не постои една 

единствена метода со која би се добиле податоци за степенот на вкупно настанатите 

оксидативни промени. Поради тоа е потребно да се применат повеќе методи кои ја 

даваат содржината на вкупните (примарни и секундарни) продукти на оксидација, со 

цел увидот и степенот на настанатите оксидативни промени да биде комплетен. 
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Методи кои се применуваат за определување на степенот на оксидација на мастите и 

маслата се поделени во три групи и тоа: [1,32-34]   

a) сензорни методи; 

b) хемиски методи и  

c) физички методи. 

 Во табелата бр. 7 се прикажани аналитичките методи за проценување на степенот 

на оксидација на маслата и мастите. Тие се наречени статички методи кои 

овозможуваат определување на содржината на примарните и секундарните продукти 

на оксидацијата во примероците на маслата, сировите масла за јадење и производите на 

база на масти и масла. 

 Примарните продукти на оксидација (хидропероксиди и пероксиди), кои 

настанале со автооксидација на масла и масти се нестабилни соединенија без вкус и 

мирис. Во текот на понатамошните реакции доаѓа до нивна деградација и создавање на 

секундарни продукти на оксидација т.н јаглеродни соединенија (алдехиди, кетони, 

разни киселини и др.). Квалитетот на маслата и мастите се менува токму со 

настанувањето на овие секундари соединенија, кои се со интензивен мирис и вкус и 

при мали концентрации даваат многу силен, непријатен мирис и вкус. Секундарните 

продукти на оксидација можат да бидат испарливи (заситени и незаситени 

нискомолекуларни алдехиди) и неиспарливи, односно тешко испарливи. [32,34,47]  

 

Табела бр. 7 Аналитички методи за определување на степенот на оксидација на 

мастите и маслата [1,31,32]  

Аналитичка метода Испитуван параметар 

Сензорни методи 

Сензорни карактеристики Боја, вкус, мирис, изглед 

Хемиски методи 

Пероксиден број (Pbr) Хидропероксиди, пероксиди 

ТВК тест (број) Малоналдехид 

Јаглероден број Сите соединенија со јаглеродна група 

Анисидински број – Abr Сите испарливи јаглеродни соединенија 

(2-енали,2,4-диенали) 
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Креисов тест Епоксиалдехиди и ацетали 

Хемиска луминесценција Примарни и секундарни продукти на 

оксидација 

Оксидациона вредност или OV или 

Totox вредност 

OV = 2Pbr + Abr, вкупна содржина на 

примарни и секундарни продукти на 

оксидација 

Физички методи 

UV спектрофометрија Конјугирани диени и триени 

IR спектрофометрија Примарни и секундарни продукти на 

оксидација 

NMR (нуклеарна магнетна резонанца) Хидропероксиди и алкохоли 

Флуоресценција Јаглеродни соединенија (малоналдехид) и 

кетони 

Гасна хроматографија Испарливи соединенија 

HPLC Малоналдехид и секундарни продукти на 

оксидација 

Колонска и гел-пермеабилна 

хроматографија 

Полимери, поларни соединенија 

Индекс на рефракција Примарни и секундарни продукти на 

оксидација 

Диелектрична константа Примарни и секундарни продукти на 

оксидација 

Поларографија  Хидропероксиди 

Кулонометрија  Хидропероксиди  

 

2.14 Определување на одржливоста на маслата 

 Во табела бр. 8 наведени се динамичките методи, со чија примена во зависност од 

температурата, одржливоста може да се определи за неколку часа или дена. 

Примероците на масти и масла се чуваат под точно определени услови (температура), 

при тоа се следи порастот на пероксидниот број, промената во спроводливоста или 

сензорните карактеристики. Како одржливост се зема она време (саати или денови), 
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кое е потребно вредноста на пероксидниот број на испитуваниот примерок да достигне 

определена, однапред утврдена вредност или да дојде до појава на ужегнат мирис и 

вкус на испитуваниот примерок. [1,36,47]  

Табела бр. 8 Аналитички методи за одредување на оксидативната стабилност на 

маслата и мастите [32]  

Аналитичка метода Испитуван параметар 

Schaalov тест (тест на одржливост во 

сушара при температура од 60-63
о
С 

Пероксиди, сензорни својства (мирис, 

вкус) 

AOM тест (Active Oxygen Method) или 

Swift тест 

Пероксиди 

Rancimat тест, OSI индекс Нискомолекуларни киселини 

(проводливост) 

Метода за апсорпција на кислород Апсорбиран кислород 

Тест на основа на флуоресцентно светло Пероксиди, сензорни својства 

  

Табела бр. 9 Оксидативната состојба и одржливоста на разни видови на нерафинирани 

масла за јадење [1,39]  

Вид на масло Pbr 

(mmol/kg) 

Abr 

(100A
1%

350nm) 

Оксидативна 

вредност 

Период на 

индукција *(h) 

Сончогледово 

масло 

1,84 0,37 4,05 8,28 

Масло од семки 

од тиква 

-девичанско 

-ладно 

пресувано 

 

 

1,61 

0,56 

 

 

3,27 

0,96 

 

 

6,49 

2,08 

 

 

22,80 

18,30 

Масло од 

пченични клици 

20,65 4,73 46,03 4,00 

Сусамово масло 1,67 0,68 4,02 36,55 

Соино масло 2,95 2,13 7,03 8,77 

Ореово масло 0,49 4,25 5,23 5,45 
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Во праксата од најголемо значење е пронаоѓањето на корелација помеѓу одржливоста 

добиена со помош на одреден тест и вистинската одржливост на примерокот при 

нормални (препорачани) услови на чување. Ова не е едноставно, ако се земе во 

предвид дека на оксидацијата влијаат голем број на фактори. Во табела бр. 9 е 

прикажана оксидативата состојба и одржливоста на разни видови на нерафинирани 

масла за јадење. [1,36]  

На сликата бр. 17 се прикажани разликите во одржливоста на поедини ладно цедени 

масла, на база на индукциониот период, добиени со Rancimat тестот при температува 

од 100оС. [2]  

 

Слика бр. 17 Одржливост на разни видови масла за јадење [2]  

 

             2.15 Сензорна анализа на масла 

 Сензорната анализа има за цел опишување на сензорните карактеристики на 

производите и добивање на информации за прифаќање на производите од страна на 

потрошувачите. Сензорното профилирање се користи за квалитативно и квантитативно 

опишување на сензорните карактеристики. Како резултат на липидната пероксидација 

настануваат испарливи мирисни компоненти кои не можат да се набљудуваат со 

аналитичките методи, поради тоа  се спроведува сензорна анализа на маслата. Најчесто 

терминот „ужегнатост“ се смета општ дескриптор за липидна оксидација. Се добиваат 

квантитативни информации за развојот на мирисот кој главно е поврзан со стареењето 



51 

 

на маслата и квалитативни информации за мирисите. Секундарните продукти на 

оксидацијата се одговорни за мирисот на ужегнато на маслата, со тоа на почетокот на 

процесот на оксидација не доаѓа до промена на мирисот на маслото. Постојат различни 

видови на сензорни тестови со коишто може да се направи сензорен профил на маслата 

вклучувајќи го и интензитетот на сензорните атрибути. [68,69]  
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3. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 Ладно цедените масла сѐ повеќе се употребуваат во секојдневната исхрана на 

луѓето. Поради отсуството на рафинација, ладно цедените масла имаат поголема 

нутритивна вредност, но исто така, се повеќе подложни на оксидација. Продуктите на 

оксидација негативно влијаат врз здравјето на човекот и сензорните својства на 

маслата. За да се намали процесот на оксидација на маслата се додаваат природни и 

вештачки антиоксиданти. Според многу истражувања природните антиоксиданти од 

билки и зачини во голема мера ја одложуваат оксидацијата на маслата со тоа го 

продолжуваат рокот на траење.  

 Целта на истражувањето на оваа магистерска работа е да се види дали има 

разлика во количеството на пероксиди кај ладно цедени масла без додаток и ладно 

цедени масла со разни додатоци. Преку истражувањето ќе се утврди и колкав 

временски период ладно цедените масла во шишиња со различен волумен и различни 

додатоци се безбедни за јадење. Шишињата со масло се со различен волумен и 

различен додаток, чувани се на темно и собна температура, а испитувањата се правени 

еднаш неделно, шест последователни недели.  

 За таа цел се користат два вида на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ и 

„Супер вита“. Од секој вид на масло се земаат по 20 шишиња, од кои 4 масла од секој 

производител се чуваат без додаток, 4 масла со додаток на рузмарин, 4 масла со 

додаток на лук, 4 масла со додаток на магдaнос и 4 масла со додаток на нане. Сите 

масла се чуваат под еднакви услови на собна температура и на темно. Испитуван е 

пероксиден број на маслата и направени се сензорни испитувања со цел да се види 

промената на маслата како резултат на чувањето и додатоците.  

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

� определување на пероксиден број на маслата без додаток и со додатоци, 

испитувањата се прават еднаш неделно во период од шест недели; 

� статистичка обработка на добиените податоци; 

� сензорна анализа на маслата. 
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 

4.1 Материјали  

 За овој магистерски труд е искористено ладно цедено сончогледово масло за 

јадење од два производители: „Фила“ (Агрофила ДООЕЛ Штип) и „Супер вита“ 

(Супер груп ДОО, Скопје), маслата се произведени во Македонија. Употребени се по 

20 шишиња на масло од двата производители (вкупно 40 шишиња на масло) со 

волумен од 750 mL. Маслата се земено од маркети од Битола. Маслата се чувани на 

собна температура, на темно. Определен е степенот на расипување, односно на 

автооксидација на маслата кога во шишињата волуменот на маслото е различен: 

1. 750 mL (полно шише); 

2. 560 mL  ( ¾ на масло); 

3. 370 mL   ( ½ на масло); 

4. 190 mL ( ¼ на масло). 

 По 4 масла од секој производител се складирани без додатоци (слика бр. 18), но 

со различен волумен. На 4 масла со различен волумен од секој производител е додаден 

по 20 g свеж рузмарин (слика бр. 19), на 4 масла со различен волумен од секој 

производител е додаден по 20 g свеж лук (слика бр. 20), на 4 масла со различен 

волумен од секој производител е додаден по 20 g свеж магдaнос (слика бр. 21) и на 4 

масла со различен волумен од секој производител е додадено по 20 g свежо нане (слика 

бр. 22).  Зачините се измерени на дигитална вага со точност од 0,001 g. 

 

Слика бр. 18 Ладно цедени сончогледови масла од два производители без додаток 
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Слика бр. 19 Ладно цедени сончогледови масла од два производители со додаток на 

рузмарин 

 

Слика бр. 20 Ладно цедени сончогледови масла од два производители со додаток на 

лук 

 

Слика бр. 21 Ладно цедени сончогледови масла од два производители со додаток на 

магдонос 



55 

 

 

Слика бр. 22 Ладно цедени сончогледови масла од два производители со додаток на 

нане 

 Целта на ова испитување е да се види колку ќе настане расипување, односно 

оксидација на маслото чувано во исти услови во зависност од производителот, во 

зависност од количината на маслото којашто се наоѓа во шишето и во зависност од тоа 

дали маслата се без додаток или со додадок на рузмарин, лук, магдaнос и нане. 

Маслата се отворени една недела пред испитувањето, на маслата што се со додаток 

тогаш им се ставени зачините соодветно. Испитувањето е изведено секоја недела во 

текот на 6 последователни седмици. Испитуван е пероксиден број на маслата по метод 

на Wheeler. 

 

4.2 Определување на пероксиден број по метод на 

Wheeler 

 Со примена за правилникот за квалитет на масти и масла за јадење, пероксидниот 

број кај нерафинираните масла треба да биде до 7,5 mmol/kg, што е во потполна 

согласност со меѓународните нормативи за квалитет.  

4.2.1 Принцип: 

Пероксидите во кисела средина го оксидираат јодидот во јод кој потоа се 

титрира со раствор на натриум тиосулфат: 

 

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

I2 + Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6  
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4.2.2 Апаратура и прибор: 

� Електрично решо; 

� Ерленмаер со волумен 100 mL; 

� Градуирана пипета со волумен 1mL; 

� Микробирета со волумен 50 mL; 

� Техничка вага; 

� Трбушеста пипета од 20 mL. 

 

4.2.3 Реагенси: 

� Смеса од оцетна киселина и хлороформ во однос 3:2; 

� Калиум јодид, заситен раствор (7 g KI се раствораат во 5 mL провриена и 

изладена дестилирана вода); 

� Скроб, 1% раствор (1 g растворлив скроб се меша со 100 mL дестилирана вода, 

се загрева до вриење и се остава да врие 3 минути); 

� Натриум тиосулфат (Na2S2O3) раствор со концентрација од 0,01mol/L. 

4.2.4 Постапка 

 Во ерленмаер од 100 mL се мери 1 g од маслото за јадење (слика бр. 23), се 

додава 10 mL свежо направена смеса од глацијална оцетна киселина и хлороформ во 

однос (3:2) и 0,2 mL заситен раствор на калиум јодид. Содржината се меша со кружни 

вртења 1 минута за да маслото се раствори. По 1 минута се додава 20 mL дестилирана 

вода и 0,5 mL раствор од скроб. Бојата на пробата пред додавање на растворот на скроб 

е жолтеникава, а потоа се менува во виолетова, во зависност од количината на 

присутните пероксиди (слика бр. 24). Се титрира со раствор од натриум тиосулфат со 

концентрација 0,01 mol/L  до обезбојување (слика бр. 25).  
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Слика бр. 23 Одмерување на примерок од 1 g масло 

 

Слика бр. 24 Добивање на темно сина боја  

 

Слика бр. 25 Обезбојување на примерокот после титрација 
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4.2.5 Пресметка  

 Пероксидниот број (Pbr) претставува број милилитри на раствор од натриум 

тиосулфат со концентрација 0,01 mol/L, кој се троши за титрација на јодот ослободен 

од калиум јодид под дејство на пероксидите во маслото. Пероксидниот број изразен 

како милимолови на kg се пресметува со помош на формулата: 

��� (����/
�) =  
(��� ��)���5

�
 

 

каде што: 

• V1 е волумен на раствор Na2S2O3 со концентрација 0,01 mol/L, потрошен за 

титрација на примерокот (во mL); 

• V0 е волумен на раствор Na2S2O3 со концентрација 0,01 mol/L, потрошен за 

титрација на слепа проба (во mL); 

• f – фактор на растворот Na2S2O3. Ако концентрацијата е точно 0,01 mol/L тогаш 

f = 1; 

• m – маса на примерокот за испитување, во грамови (одвага). 
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4.3 Сензорна анализа на маслата без и со додаток на 

зачини 
  

4.3.1 Материјал  

Како материјал за работа на сензорниот дел користено е: 

1. Ладно цедено сончогледово масло 

 

Варијанти на опитот 

ладно цедено сончогледово масло без додаток; 

ладно цедено сончогледово масло со додаток на рузмарин; 

ладно цедено сончогледово масло со додаток на лук; 

ладно цедено сончогледово масло со додаток на магдaнос; 

ладно цедено сончогледово масло со додаток на нане. 

 

4.3.2 Методи за испитување на сензорните карактеристики 

  Во истражувањето се употребени валидирани прашалници за проценка на 

сензорните карактеристики на ладно цедено сончогледово масло со и без додатоци од 

страна на одбрана група на 20 панелисти/испитаници (студенти). Пред почетокот на 

сензорната анализа сите испитаници беа запознаени со активностите што ќе следат. 

Пред почетокот на секој сензорен тест се појаснети барањата во прашалникот и за 

начинот на плакнење на усната празнина после секоја дегустација и начинот на 

чистење на носната празнина после секоја анализа. После секоја сензорна анализа 

следеше кратка пауза со цел да се одморат сетилата.  

 

Слика бр. 26 Примероци на масла за сензорна анализа 
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4.3.3 Сензорни тестови 

4.3.3.1 Хедонистички тест за мирис   

 За овој тест се употребени по еден примерок од ладно цедените сончогледови 

маслата со додаток на рузмарин, лук, магдaнос, нане и масло без додаток отворено 

непосредно пред сензорната анализа. Примероците беа слепо означени со троцифрени 

кодови (слика бр. 26). Промероците беа ставени во проѕирни чаши покриени со парче 

хартија за да не дојде до мешање на мирисите. Секој панелист доби по 5 примероци за 

анализа слепо означени со троцифрен код. Помеѓу мирисањето на примероците 

потребно е да се мирисни горниот дел од дланката за да не дојде до мешање на 

мирисите на примероците. Со примена на ваков прашалник се дава можност на брз и 

едноставен начин секој поединец да може да ја  оцени прифатливоста за дадениот 

примерок.  

 

4.3.3.2 Тест за преферирање и рангирање 

 За тестот за преферирање и рангирање на мирисот на маслата како примероци за 

анализа се маслата без и со додатоци. Според дадениот прашалник потребно е да се 

подредат примероците од најпрефериран до најмалку префериран откако ќе ги 

мириснат дадените примероците. Потоа треба да се рангираат примероците според 

интензитетот на мирисот од примероците со најинтензивен мирис до мирис со најмал 

интензитет.  

 

4.3.3.3 Дуо-трио тест 

 За изведување на дуо-трио тестот се зема тогаш отвореното ладно цедено 

сончогледово масло како референтен примерок, маслата со додатоци на зачини и масло 

без додаток на зачин но отворено пред 8 недели. Потребно е да се означи кој примерок 

е најсличен со референтниот и да се наведи кое масло има најинтензивен мирис на 

ужегнато. Мирисањето на примероците е на истиот принцип како на горенаведените 

тестови.  

 

4.3.3.4 Тест за одредување на боја и бистрина 

 Чашките со примероците на масло беа ставени на бел лист хартија со цел да се 

воочи нијансата на бојата и бистрината на маслото. Примероци за анализа беа ладно 

цедено сончогледово масло без и со додатоци на зачини. Примероците се слепо 

означени со трицифрени кодови. Се прави визуелна анализа на маслата и треба да се 
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означи која нијанаса на боја и ја имаат на дадената скала и да се одреди бистрината на 

маслата.  

 

4.3.3.5 Хедонистички тест за боја и бистрина 

 Откако се направи тестот за одредување на боја и бистрина на истиот принцип 

визуелно се анализираја примероците на масло и на хедонистичката скала од 9 точки за 

боја и бистрина се означи прифатливоста на бојата и бистрината на маслата. 

 

4.3.3.6 Тест за одредување на крцкавост 

 Анализирани примероци за крцкавост беа неколку капки од маслата без и со 

додатоци на парче крставица како неутрален примерок. Примероците беа слепо 

означени со троцифрен код. Панелистите ги пробуваат крставиците со неколку капки 

масло и ја одредуваја крцкавоста на крставиците на дадената скала. Помеѓу 

пробувањето на секој примерок, усната празнина се чистеше со вода и парче двопек. 

 

4.3.3.7 Хедонистички тест за крцкавост 

 Откако панелистите го пробуваа секој примерок, на хедонистичката скала од 9 

точки ја означуваја прифатливоста на крцкавоста на примероците со масло.  

 

4.3.3.8 Тест за одредување на џвакливост 

 Откако панелистите ќе го пробаја дадениот примерок на крставица со масло тие 

ја одредуваја џвакливоста на примерокот соодветно на барањата на дадениот 

прашалник. Усната празнина помеѓу секој пробан примерок се чистеше со вода и парче 

двопек.  

4.3.3.9 Хедонистички тест за џвакливост 

 Откако панелистите ќе го пробаја дадениот примерок на крставица со масло тие 

ја одредуваја прифатливоста на џвакливоста на хедонистичката скала од 9 точки која 

беше дадена во прашалникот.  

4.3.3.10 Тест за одредување на вкус  

Вкусот на маслата без и со додаток на зачини се одредуваше така што неколку 

капки на масло беа ставени на парче двопек како неутрален примерок. Примероците на 

двопек со капки масло беа слепо означени со троцифрен код. Панелистите ги пробуваа 

примероците по редослед од лево кон десно и го одредуваја вкусот на маслата според 
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барањата на прашалникот. Помеѓу секој пробан промерок усната празнина ја чистеа со 

вода и парче двопек.  

4.3.3.11 Хедонистички тест за вкус 

Откако панелистите ќе го пробаја дадениот примерок на капки масло над двопек на 

дадената хедонистичка скала од 9 точки ја одредуваја прифатливоста на вкусот на 

маслата.  
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5. Резултати и дискусија 

 

5.1 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло без 

додаток 

Во првата анализа е испитуван пероксидниот број (Pbr)  на ладно цедените 

сончогледови масла без додаток од два различни производители („Фила“ и „Супер 

вита“) во период од шест недели чување.  

Степенот на оксидација графички е прикажан на слика бр. 27 и слика бр. 28. 

 

 

Слика бр. 27 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без 

додаток 

 

Слика бр. 28 Степен на оксидација на ладно цедено масло „Супер вита“ без додаток 
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На сликите бр. 27 и 28 графички е прикажан степенот на оксидација на маслата 

во текот на 6 недели чување. Пероксидниот број на сите масла од двата производители 

без додаток после една недела чување е во доволените граници според правилникот. 

Од добиените резултати после две недели чување може да се види дека има настанато 

оксидација на маслата, но таа е во дозволените граници според правилникот кај двата 

вида на масло. Од добиените резултати после 3 недели може да се забележи дека 

реакцијата на оксидација продолжила, но пероксидниот број кај маслата „Фила“ е во 

доволените граници. Пероксидниот број кај маслата „Супер вита“ кои се во количина 

од 750 mL, 560 mL и 370 mL е во дозволените граници но маслото со количина од 190 

mL има пероксиден број 8,499 mmol/L, што е за еден повисоко од дозволените граници 

според правилникот кои се 7,5 mmol/L. Од добиените резултати по 4 недели чување 

може да се види дека кај маслото „Фила“, само кај маслото во количина од 190 mL 

пероксидниот број за еден е над доволените граници според правилникот, кај маслата 

„Фила“ во количина од 750 mL, 560 mL и 370 mL оксидацијата продолжила, но 

пероксидниот број е во дозволените граници според правилникот. Од добиените 

резултати по 6 недели на чување може да се види дека пероксидниот број на маслата 

коишто се цели, односно 750 mL од двата производители, пероксидниот број е во 

дозволените граници според правилникот. Кај маслата со волумен од 560 mL, 370 mL и 

190 mL од двата производители, пероксидниот број е над дозволените граници според 

правилникот за масла. Кај маслата со волумен од 190 mL пероксидниот број е највисок 

и изнесува 9,498 mmol/L кај маслото „Фила“ и 10,249 mmol/L кај маслото „Супер вита“ 

што е многу над дозволените граници, тоа значи дека маслото не е безбедно за 

употреба.  

На слика број 29 и 30 графички е прикажана зависноста на пероксидниот број 

од времето и волуменот на ладно цедените масла без додаток. 
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Слика бр. 29 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ во 

зависност од времето и волуменот на маслото 

 

Слика бр. 30 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ во 

зависност од времето и волуменот на маслото 

 

Според сликите бр. 29 и 30 може да се види дека пероксидниот број е право 

пропорционален со времето на чување на маслото од двата производители, односно 

како што се зголемува времето на чување така се зголемува и пероксидниот број. 

Количеството на масло во шишето е обратнопропорционално со степенот на 

оксидација, односно маслата што се со поголем волумен имаат понизок пероксиден 

број додека пак маслата коишто се со помал волумен имаат повисок пероксиден број. 
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Според добиените резултати може да се види дека маслото „Супер вита“ има повисок 

степен на оксидација од маслото „Фила“ за околу 0,7 mmol/L.  

 

5.2 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло со 

додаток на рузмарин 

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители со додаток на рузмарин е даден во табела бр. 10 и 11. 

Табела бр. 10 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со додаток 

на рузмарин 

  
Пероксиден број на ладно цедно сончогледово масло „Фила“ со 

додаток на рузмарин 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
Цело масло 0 0 0 0 0,2436 
3/4 масло 0 0 0 0 0,2495 
1/2 масло 0 0 0 0,2429 0,4980 
1/4 масло 0 0 0 0,2460 0,4985 

 

Табела бр. 11 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на рузмарин 

  
Пероксиден број на ладно цедно сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на рузмарин 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
Цело масло 0 0 0 0,2446 0,2460 
3/4 масло 0 0 0 0,2472 0,2500 
1/2 масло 0 0 0 0,2500 0,4985 
1/4 масло 0 0 0 0,4930 0,7500 

 

          Пероксидните броеви на ладно цедените масла со додаток на рузмарин се 

прикажани и со хистограми на слика бр. 30 и 31.  
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Слика бр. 31 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со 

додаток на рузмарин 

 

Слика бр. 32 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ 

со додаток на рузмарин 

Од слика бр. 31 и 32 може да се согледа дека по три недели чување 

пероксидниот број кај маслата од двата производители е 0 mmol/L, односно нема 

настанато оксидација независно од количеството на масло коешто се наоѓа во шишето. 

Тоа значи дека антиоксидантите од рузмаринот го штитат маслото од оксидација, при 

што во период од три недели воопшто нема настанато оксидација. Од слика бр. 31 

може да се види дека после 4 недели може да се виде дека кај маслото „Фила“ со 

волумен од 750 mL и 560 mL пероксидниот број е 0 mmol/L, односно нема настанато 
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оксидација. Кај маслата „Фила“ со волумен од 370 mL и 190 mL по 4 недели има 

започнато процесот на оксидација но пероксидниот број е многу низок 0,243 mmol/L 

кај маслото со волумен од 370 mL и 0,246 mmol/L кај маслото со волумен од 190 mL. 

Кај маслото „Супер вита“ при испитувањата после 4 недели има започнато оксидација 

и кај маслото со најголем волумен пероксидниот број е 0,245 mmol/L, а кај маслото со 

најмал волумен е 0,493 mmol/L (Слика бр. 32). По 6 недели чување на маслата „Фила“, 

започната е минимална оксидација кај маслата со волумен од 750 mL и 560 mL, додека 

пак кај маслата со волумен од 370 mL и 190 mL процесот на оксидација продолжил, но 

тој е со низок интензитет (Слика 31). Кај маслата „Супер вита“ процесот на оксидација 

продолжил, но тој е со низок интензитет кај сите масла (Слика 32). 

Зависноста на пероксидниот број на ладно цедените масла “Фила” и “Супер 

вита” со додаток на рузмарин, од времето и волуменот на маслата е прикажана и 

графички на слика 33 и 34.  

 

Слика бр. 33 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со 

рузмарин, во зависност од времето и волуменот на маслото 
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Слика бр. 34 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

рузмарин, во зависност од времето и волуменот на маслото 

Волуменот на маслата е обратно пропорционален од пероксидниот број, 

односно кај маслата со помал волумен пероксидниот број е поголем (Слика 33 и 34). 

Со зголемување на времето доаѓа до зголемување на пероксидниот број. После 6 

недели чување маслата со додаден рузмарин од двата производители имаат највисок 

пероксиден број, но тој има многу ниска вредност под 1 mmol/L, што значи дека 

рузмаринот е силен антиоксидант кој го штити маслото од расипување.  

5.3 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло со 

додаток на лук 

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата производители со 

додаток на лук е даден во табелите  бр. 12 и 13. 

Табела бр. 12 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со додаток 

на лук 

  
Пероксиден број на ладно цедно сончогледово масло „Фила“ со 

додаток на лук 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
Цело масло 0 0 0 0 0 
3/4 масло 0 0 0 0 0 
1/2 масло 0 0 0 0 0 
1/4 масло 0 0 0 0 0 
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Табела бр. 13 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на лук 

  
Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на лук 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
цело масло 0 0 0 0 0,2448 
3/4 масло 0 0 0 0 0,2480 
1/2 масло 0 0 0 0 0,2494 
1/4 масло 0 0 0 0 0,2500 

 

Пероксидните броеви на ладно цедените масла „Супер вита“ со додаток на лук 

графички се прикажани со хистограм и дијаграм на слика бр. 35 и 36. 

 

Слика бр. 35 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ 

со додаток на лук 
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Слика бр. 36 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на лук, во зависност од времето и волуменот на маслото 

Од Табела 12 се гледа дека пероксидниот број на ладно цедено сончогледово масло 

„Фила“е 0 mmol/L дури и по 6 недели, што значи дека и по 6 недели нема оксидација 

кај ниедно масло. Кај ладно цеденото масло „Супер вита“ по 4 недели чување нема 

настанато оксидација, односно пероксидниот број е 0 mmol/L, по 6 недели има 

започнато процес на оксидација кај сите масла, но пероксидниот број е многу низок 

0,250 mmol/L. Резултатите покажуваат дека лукот е многу силен антиоксидант и го 

штити маслото од оксидација подолг временски период. 

5.4 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло со 

додаток на магдонос 

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата производители со 

додаток на магдонос е даден во табелите бр. 14 и 15. 

Табела бр. 14 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со додаток 

на магдoнос 

  
Пероксиден број на ладно цедно сончогледово масло „Фила“ со додаток 

на магдoнос 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
Цело масло 0 0 0 0,4930 0,4975 
3/4 масло 0 0 0 0,4980 0,7317 
1/2 масло 0 0 0 0,7500 1,2400 
1/4 масло 0 0 0 0,9970 1,4970 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела

п
е

р
о

к
си

д
е

н
 б

р
о

ј

Ладно цедено сончогледово масло 

„Супер вита“ со додаток на лук

цело масло

3/4 масло

1/2 масло

1/4 масло



72 

 

 

Табела бр. 15 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на магдoнос 

  
Пероксиден број на ладно цедно сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на магдoнос 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
Цело масло 0 0 0,2439 0,5000 0,9900 
3/4 масло 0 0 0,2450 0,7433 1,2376 
1/2 масло 0 0 0,2500 0,9900 1,4970 
1/4 масло 0 0 0,2500 1,5000 1,9960 

 

Пероксидните броеви на ладно цедените масла со додаток на магдонос се прикани и со 

хистограми на слика бр. 37 и 38. 

 

Слика бр. 37 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со 

додаток на магдoнос 
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Слика бр. 38 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ 

со додаток на магдoнос 

Од слика 37 се гледа дека кај ладно цеденото масло „Фила“ со додаток на 

магдонос по 3 недели нема настанато оксидација, односно пероксидниот број е 0 

mmol/L. По 4 недели кај маслото „Фила“ започнува оксидацијата и пероксидниот број 

на маслото со најмал волумен е 0,997 mmol/L, а маслото со најголем волумен има 

пероксиден број 0,493 mmol/L. Процесот на оксидација продолжува и по 6 недели, 

пероксидниот број на маслото со најмал волумен е 1,497 mmol/L а пероксидниот број 

на маслото со нajголем волумен е 0,497 mmol/L. Кај маслото „Супер вита“ по две 

недели нема настанато оксидација, односно пероксидниот број е 0 mmol/L (слика 38). 

Оксидацијата започнува после 3 недели и пероксидниот број е под 0,25 mmol/L. После 

4 недели процесот на оксидација продолжува и маслото со најмал волумен има 

пероксиден број 1,5 mmol/L. По 6 недели оксидацијата пролжува и кај маслото со 

најмал волумен пероксидниот број се зголемува на 1,996 mmol/L. Пероксидниот број е 

во дозволените граници според правилникот. Маслото „Фила“ има понизок пероксиден 

број од маслото „Супер вита“ за околу 0,5 mmol/L.  

Зависноста на пероксидниот број на ладно цедените масла со додаток на магданос, од 

времето и волуменот на маслата е прикажана и графички на слика 39 и 40. 
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Слика бр. 39 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со додаток 

на магдoнос, во зависност од времето и волуменот на маслото 

 

Слика бр. 40 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

магдoнос, во зависност од времето и волуменот на маслото 

         Од слика 39 и 40 се гледа дека волуменот на маслото со додаток на магданос е 

обратно пропорционален со пероксидниот број, односно кај маслата со поголем 

волумен пероксидниот број е помал и обратно. Пероксидниот број е право 

пропорционален со времето на чување. Кај маслото „Фила“ после четвртата недела се 

зголемува пероксидниот број правопропорционално со зголемувањето на времето на 
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чување. Кај маслото „Супер вита“ после третата недела се зголемува пероксидниот 

број правопропорционално со зголемувањето на времето на чување.  

5.5 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло со 

додаток на нане 

         Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители со додаток на нане е даден во табелите бр. 16 и 17. 

Табела бр. 16 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со додаток 

на нане 

  
Пероксиден број на ладно цедно сончогледово масло „Фила“ со 

додаток на нане 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
Цело масло 0 0 0,2455 0,4945 0,9970 
3/4 масло 0 0 0,4921 1,0000 1,2437 
1/2 масло 0 0,2470 0,7345 1,4778 1,7430 
1/4 масло 0 0,2500 0,9852 1,9920 2,4630 

 

Табела бр. 17 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на нане 

  
Пероксиден број на ладно цедно сончогледово масло „Супер вита“ со 

додаток на нане 
  1 недела 2 недела 3 недела 4 недела 6 недела 
Цело масло 0 0 0,4995 0,7433 0,9990 
3/4 масло 0 0,2463 0,7433 0,9930 1,4705 
1/2 масло 0 0,2500 0,9910 1,5000 1,9940 
1/4 масло 0 0,4970 1,4955 1,9860 2,4850 

 

          Пероксидните броеви на ладно цедените масла со додаток на нане графички се 

прикажани со хистограми на слика бр. 41 и 42. 
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Слика бр. 41 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со 

додаток на нане 

 

Слика бр. 42 Степен на оксидација на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ 

со додаток на нане 

Пероксидниот број на ладно цеденото масло со додаток на нане кај двата 

производители по една недела е 0 mmol/L, односно нема настанато оксидација. После 

втората недела има започнато оксидација кај двете видови на масла. По 2, 3, 4 и 6 

недели доаѓа до континуирано зголемување на пероксидниот број, односно 

оксидацијата кај двата видови на масло. По 6 недели кај маслото „Фила“ со најмал 

волумен пероксидниот број е 2,463 mmol/L, кај маслото „Супер вита“ со најмал 
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волумен по 6 недели пероксидниот број е 2,485 mmol/L. Пероксидниот број е во 

дозволените граници според правилникот, маслото по 6 недели е безбедно за употреба.  

Зависноста на пероксидниот број на ладно цедените масла со додаток на нане од 

времето и волуменот на маслото е даден на слика 43 и 44. 

 

Слика бр. 43 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ со нане, во 

зависност од времето и волуменот на маслото 

 

Слика бр. 44 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ со 

нане, во зависност од времето и волуменот на маслото 
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Пероксидниот број кај маслата од двата производители се зголемува 

правопропорционално со времето на чување. Пероксидниот број на маслата од двата 

производители е обратнопропорционален од волуменот на маслото.  

5.6 Пероксиден број на масла без додаток и масла со додаток по 

една недела 

       Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата производители  

без додаток и со додаток по една недела чување е даден во табелите бр. 18 и 19. 

Табела бр. 18 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“, без и со 

додаток по една недела 

Пероксиден број по една недела - масло „Фила“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 2,2465 0 0 0 0 
3/4 масло 2,9987 0 0 0 0 
1/2 масло 3,4845 0 0 0 0 
1/4 масло 4,4877 0 0 0 0 

 

Табела бр. 19 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“, без 

и со додаток по една недела 

Пероксиден број по една недела - масло „Супер вита“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 2,9877 0 0 0 0 
3/4 масло 3,2443 0 0 0 0 
1/2 масло 3,9644 0 0 0 0 
1/4 масло 4,9500 0 0 0 0 

 

           Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток по една недела чување графички е прикажан 

на слика 45 и 46. 
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Слика бр. 45 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без додаток 

и со додатоци по една недела чување 

 

Слика бр. 46 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без 

додаток и со додатоци по една недела чување 

Кај маслата со помал волумен пероксидниот број е поголем за разлика од 

маслата со поголем волумен каде што пероксидниот број е помал. Маслото „Фила“ има 

за околу 0,5 mmol/L помал пероксиден број од маслото „Супер вита“, но пероксидниот 

број на маслата од двата производители без додаток по една недела чување е во 

дозволените граници според правилникот. Пероксидниот број на маслата со додаток од 
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двата производители по една недела чување е 0 mmol/L, односно процесот на 

оксидација кај маслата не е започнат, без разлика кој зачин го имаат како додаток.  

5.7 Пероксиден број на масла без додаток и масла со додаток по 

две недели 

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток по две недели чување е даден во табелите бр. 

20 и 21. 

Табела бр. 20 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“, без и со 

додаток по две недели 

Пероксиден број по две недели - масло „Фила“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 3,2456 0 0 0 0 
3/4 масло 4,2500 0 0 0 0 
1/2 масло 4,9887 0 0 0 0,2470 
1/4 масло 5,5000 0 0 0 0,2500 

 

Табела бр. 21 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“, без 

и со додаток по две недели 

Пероксиден број по две недели - масло „Супер вита“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 3,4566 0 0 0 0 
3/4 масло 4,5 0 0 0 0,2463 
1/2 масло 5,2499 0 0 0 0,2500 
1/4 масло 5,9987 0 0 0 0,4970 

 

          Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток по две недели чување, графички е прикажан 

на слика бр. 47 и 48. 
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Слика бр. 47 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без додаток 

и со додатоци по две недели чување 

 

Слика бр. 48 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без 

додаток и со додатоци по две недели чување 

Пероксидниот број на маслата без додаток од двата производители 

континуирано се зголемува по две недели чување, но сѐ уште е во дозволените граници 

според правилникот. Волуменот на маслото е обратно пропорционален со 

пероксидниот број. Пероксидниот број на маслата со додаток на рузмарин, лук и 

магдaнос по две недели чување од двата производители е 0 mmol/L. Кај маслата со 

додаток на нане, процесот на оксидација е започнат кај маслата со помал волумен. Кај 
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маслата „Фила“ со волумен од 750 mL и 560 mL и маслото „Супер вита“ со волумен од 

750 mL нема оксидација и пероксидниот број е 0 mmol/l.  

5.8 Пероксиден број на масла без додаток и масла со додаток по 

три недели 

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток по три недела чување даден во табелите бр. 

22 и 23. 

Табела бр. 22 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“, без и со 

додаток по три недели 

Пероксиден број по три недели - масло „Фила“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 4,9900 0 0 0 0,2455 
3/4 масло 5,4976 0 0 0 0,4921 
1/2 масло 6,5000 0 0 0 0,7345 
1/4 масло 7,2498 0 0 0 0,9852 

 

Табела бр. 23 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“, без 

и со додаток по три недели 

Пероксиден број по три недели - масло „Супер вита“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 5,2497 0 0 0,2439 0,4995 
3/4 масло 6,2498 0 0 0,2450 0,7433 
1/2 масло 7,2500 0 0 0,2500 0,9910 
1/4 масло 8,4987 0 0 0,2500 1,4955 

 

         Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток по три недели чување графички е прикажан 

на слика бр. 49 и 50. 



83 

 

 

Слика бр. 49 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без додаток 

и со додатоци по три недели чување 

 

Слика бр. 50 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без 

додаток и со додатоци по три недели чување 

Пероксидниот број на маслата без додаток од двата производители по три 

недели чување продолжува континуирано да се зголемува, продолжува процесот на 

оксидација. Пероксидниот број на маслата „Фила“ без додаток е висок но е во 

дозволените граници. Кај маслото „Супер вита“ без додаток пероксидниот број на 

маслото со волумен од 190 mL е над доволените граници според правилникот, а 

пероксидниот број на маслата со поголем волумен е во дозволените граници според 
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правилникот. Кај маслата „Фила“ со додаток на рузмарин, лук и магдoнос пероксиднот 

број по три недели чување е 0 mmol/L. Кај маслата „Фила“ со додаток на нане по три 

недели чување започнал процесот на оксидација и кај маслата со поголем волумен, а 

оксидацијата се зголемила кај маслата со помал волумен. Пероксидниот број кај 

маслата “Фила” е низок и е во дозволените граници според правилникот. Кај маслата 

„Супер вита“ со додаток на рузмарин и лук нема започнато оксидацијата и 

пероксидниот број е 0 mmol/L. Кај маслата „Супер вита“ со додаток на магдoнос по три 

недели започна процесот на оксидација. Кај маслата со додаток на нане продолжува 

процесот на оксидација, маслата со поголем волумен имаат помал пероксиден број од 

маслата со помал волумен. Пероксидниот број на маслата „Супер вита“ со додаток на 

нане и магданос е во дозволените граници според правилникот.  

5.9 Пероксиден број на масла без додаток и масла со додаток по 

четири недели 

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата производители  без 

додаток и со додаток по четири недела чување е даден во табелите бр. 24 и 25. 

Табела бр. 24 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“, без и со 

додаток по четири недели 

Пероксиден број по четири недели - масло „Фила“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 5,49 0 0 0,4930 0,4945 
3/4 масло 6,2498 0 0 0,4980 1,0000 
1/2 масло 7,2499 0,2429 0 0,7500 1,4778 
1/4 масло 8,2496 0,2460 0 0,9970 1,9920 

 

Табела бр. 25 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“, без 

и со додаток по четири недели 

Пероксиден број по 4 недели - масло „Супер вита“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 6,4984 0,2446 0 0,5000 0,7433 
3/4 масло 7,2498 0,2472 0 0,7433 0,9930 
1/2 масло 8,5000 0,2500 0 0,9900 1,5000 
1/4 масло 9,0000 0,4930 0 1,5000 1,9860 
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          Пероксидните броеви на ладно цедените масла без додаток и со додаток по 

четири недели графички се прикажани на слика бр. 51 и 52. 

 

Слика бр. 51 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без додаток 

и со додаток по четири недели 

 

Слика бр. 52 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без 

додаток и со додаток по четири недели 

Пероксидниот број кај маслата без додаток од двата производители по четири 

недели чување се зголемува и кај маслата со помал волумен пероксидниот број е над 

дозволените граници. Кај маслата Фила со додаток на рузмарин по четири недели 
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чување, оксидацијата започнала кај маслата со помал волумен. По четири недели 

оксидацијата започнала и кај маслата „Супер вита“ со додаток на рузмарин. Кај 

маслата со додаток на лук од двата прозводители по четири недели нема започнато 

процес на оксидација. Кај маслата „Супер вита“ со додаток на магдoнос и нане по 

четири недели, процесот на оксидација продолжил. По четири недели, кај маслата 

„Фила“ со додаток на магдонос започнува процесот на оксидација, а кај маслата со 

додаток на нане, продолжува процесот на оксидација. Маслата со додаток на магдoнос 

имаат понизок пероксиден број од маслата со додаток на нане. Маслата „Фила“ имаат 

понизок пероксиден број од маслата „Супер вита“, но таа разлика не е голема. 

Волуменот е обратно пропорционален од пероксидниот број. 

5.10 Пероксиден број на масла без додаток и масла со додаток по 

шест недели 

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток по шест недели чување е даден во табелите 

бр. 26 и 27. 

Табела бр. 26 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“, без и со 

додаток по шест недели 

Пероксиден број по 6 недели - масло „Фила“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 6,9807 0,2436 0 0,4975 0,9970 
3/4 масло 7,5000 0,2495 0 0,7317 1,2437 
1/2 масло 8,2498 0,4980 0 1,2400 1,7430 
1/4 масло 9,4982 0,4985 0 1,4970 2,4630 

 

Табела бр. 27 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“, без 

и со додаток по шест недели 

Пероксиден број по 6 недели - масло „Супер вита“ 
Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 

Цело масло 7,2499 0,2460 0,2448 0,9900 0,9990 
3/4 масло 8,5000 0,2500 0,2480 1,2376 1,4705 
1/2 масло 9,9880 0,4985 0,2494 1,4970 1,9940 
1/4 масло 10,2493 0,7500 0,2500 1,9960 2,4850 
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             Пероксидните броеви на ладно цедените масла без додаток и со додаток по 

шест недели, графички се прикажани на слика бр. 53 и 54. 

 

Слика бр. 53 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без додаток 

и со додаток по шест недели 

 

Слика бр. 54 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без 

додаток и со додаток по шест недели 

Пероксидниот број на маслата без додаток од двата производители по шест 

недели е зголемен. Кај маслата со најголем волумен од 750 mL, односно цело шише, 

пероксидниот број е во дозволените граници според правилникот, а кај останатите 
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масла пероксидниот број е над дозволените граници според правилникот што значи 

дека не се безбедни за употреба. Кај маслата со додаток на рузмарин од двата 

производители, процесот на оксидација продолжил, но пероксидниот број е низок. Кај 

маслото „Фила“ со додаток на лук по шест недели нема започнато процесот на 

оксидација, односно пероксидниот број е 0 mmol/L. Кај маслата „Супер вита“ со 

додаток на лук започнат е процесот на оксидација, но пероксидниот број е многу 

низок. Кај маслата со додаток на магдoнос и нане од двата производители по шест 

недели процесот на оксидација продолжил, но пероксидниот број е во дозволените 

граници според правилникот. Маслата со додаток на магдoнос имаат понизок 

пероксиден број од маслата со додаток на нане. Маслата „Фила“ имаат понизок 

пероксиден број од маслата „Супер вита“, но тие разлики не се големи.  

Кај маслата без додаток, после отворањето започнува континуирана оксидација 

на маслата и маслата со помал волумен имаат поголем пероксиден број од маслата со 

поголем волумен. После четвртата недела пероксидниот број на маслата со помал 

волумен е над дозволените граници според правилникот со што не се безбедни за 

употреба. Антиоксидантите од додатоците на маслата го штитат маслото од 

оксидација. Лукот е најголем антиоксидант, веднаш по него е рузмаринот, по него е 

магдoносот и наjслабо антиоксидативно дејство има нането. Но, сепак пероксидните 

броеви и после шест недели чување се релативно ниски, под дозволените граници 

според правилникот. По шест недели пероксидниот број на маслата без додаток е 

многу повисок од маслата со додатоци. Антиоксидантите од зачините (рузмарин, лук, 

магдонос и нане) го спречуваат и намалуваат процесот на оксидација.  

 5.11 Пероксиден број на цели масла без додаток и масла со 

додаток  

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток со волумен од 750 mL (цело шише масло) е 

даден во табелите бр. 28 и 29. 
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Табела бр. 28 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без и со 

додаток, со волумен од 750 mL 

  Пероксиден број на цело масло „Фила“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 2,2465 0 0 0 0 
По 2 недели 3,2456 0 0 0 0 
По 3 недели 4,9900 0 0 0 0,2455 
По 4 недели 5,4900 0 0 0,4930 0,4945 
По 6 недели 6,9807 0,2436 0 0,4975 0,9970 

 

Табела бр. 29 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без и 

со додаток, со волумен од 750 mL 

  Пероксиден број на цело масло „Супер вита“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 2,9877 0 0 0 0 
По 2 недели 3,4566 0 0 0 0 
По 3 недели 5,2497 0 0 0,2439 0,4995 
По 4 недели 6,4984 0,2446 0 0,5000 0,7433 
По 6 недели 7,2499 0,2460 0,2448 0,9900 0,9990 

 

          Пероксидните броеви на ладно цедените масла без додаток и со додаток, со 

волумен од 750 mL (цело шише) графички се  прикажани на слика бр. 55 и 56. 
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Слика бр. 55 Пероксиден број на цело шише ладно цедено сончогледово масло „Фила“ 

без додаток и со додаток  

 

Слика бр. 56 Пероксиден број на  цело шише ладно цедено сончогледово масло „Супер 

вита“ без додаток и со додаток  

Пероксидниот број на маслата без додаток од двата производители со волумен 

од 750 mL (цело шише), по шест недели е во дозволените граници според правилникот. 

По отворањето на шишињата масло, кај маслата без додаток има започнато 

континуиран процес на оксидација. Кај маслата со додатоци од двата производители 

првите две недели нема започнато процесот на оксидација. По три недели кај маслата 

„Супер вита“ со додаток на магдонос и нане има започнато оксидацијата, но со низок 
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интензитет. По четири недели кај маслото „Фила“ со додаток на магдонос започнува 

процесот на оксидација. По шест недели маслата со додаток имаат многу низок 

пероксиден број, со исклучок на маслото „Фила“ со додаток на лук каде што нема 

започнато оксидацијата и пероксидниот број е 0 mmol/L. 

5.12 Пероксиден број на 3/4 масло без додаток и масла со додаток  

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток со волумен од 560 mL (3/4 шише масло) е 

даден во табелите бр. 30 и 31. 

Табела бр. 30 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без и со 

додаток, со волумен од 560 mL (3/4 на масло) 

  Пероксиден број на 3/4 масло „Фила“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 2,9987 0 0 0 0 
По 2 недели 4,2500 0 0 0 0 
По 3 недели 5,4976 0 0 0 0,4921 
По 4 недели 6,2498 0 0 0,4980 1,0000 
По 6 недели 7,5000 0,2495 0 0,7317 1,2437 

 

Табела бр. 31 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без и 

со додаток, со волумен од 560 mL (3/4 на масло) 

  Пероксиден број на 3/4 масло „Супер вита“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 3,2443 0 0 0 0 
По 2 недели 4,5000 0 0 0 0,2463 
По 3 недели 6,2498 0 0 0,2450 0,7433 
По 4 недели 7,2498 0,2472 0 0,7433 0,9930 
По 6 недели 8,5000 0,2500 0,2480 1,2376 1,4705 

 

        Пероксидните броеви на ладно цедените масла без додаток и со додаток, со 

волумен од 560 mL графички се  прикажани на слика бр. 57 и 58. 
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Слика бр. 57 Пероксиден број на 3/4  шише ладно цедено сончогледово масло „Фила“ 

без додаток и со додаток  

 

Слика бр. 58 Пероксиден број на  3/4 шише ладно цедено сончогледово масло „Супер 

вита“ без додаток и со додаток  

Пероксидниот број на маслата без додаток од двата производители со ¾ 

волумен континуирано се зголемува по отворањето на шишето. По шест недели 

пероксидниот број е над дозволените граници според правилникот. Пероксидниот број 

на маслата со додаток и со ¾ волумен по шест недели е под 1,5 mmol/L, 

антиоксидантите од зачините го намалуваат процесот на оксидација. Маслата со 

додатоци со ¾ волумен по шест недели се безбедни за употреба.  
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5.13 Пероксиден број на 1/2 масло без додаток и масла со додаток  

Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители без додаток и со додаток со волумен од 370 mL (1/2 шише масло) е 

даден во табелите бр. 32 и 33. 

Табела бр. 32 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без и со 

додаток, со волумен од 370 mL (1/2 на масло) 

  Пероксиден број на 1/2 масло „Фила“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 3,4845 0 0 0 0 
По 2 недели 4,9887 0 0 0 0,2470 
По 3 недели 6,5000 0 0 0 0,7345 
По 4 недели 7,2499 0,2429 0 0,7500 1,4778 
По 6 недели 8,2498 0,4980 0 1,2400 1,7430 

 

Табела бр. 33 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без и со 

додаток, со волумен од 370 mL (1/2 на масло) 

  Пероксиден број на 1/2 масло „Супер вита“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 3,9644 0 0 0 0 
По 2 недели 5,2499 0 0 0 0,2500 
По 3 недели 7,25 0 0 0,2500 0,9910 
По 4 недели 8,5000 0,2500 0 0,9900 1,5000 
По 6 недели 9,9880 0,4985 0,2494 1,4970 1,9940 

 

         Пероксидните броеви на ладно цедените масла без додаток и со додаток, со 

волумен од 370 mL графички се  прикажани на слика бр. 59 и 60. 
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Слика бр. 59 Пероксиден број на 1/2  шише ладно цедено сончогледово масло „Фила“ 

без додаток и со додаток  

 

Слика бр. 60 Пероксиден број на 1/2  шише ладно цедено сончогледово масло „Супер 

вита“ без додаток и со додаток  

Пероксидниот број на маслата „Фила“ без додаток со волумен од ½ по шест 

недели е над доволените граници според правилникот, а пероксидниот број на маслата 

„Супер вита“ без додаток со волумен од ½ по четири недели е над дозволените граници 

според правилникот. Пероксидниот број на маслата со додатоци со волумен од ½ по 

шест недели е низок, односно под 2 mmol/L. Маслата со додатоци се безбедни за 

употреба по шест недели.  
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5.14 Пероксиден број на 1/4 масло без додаток и масла со додаток  

            Пероксидниот број на ладно цедените сончогледови масла од двата 

производители  без додаток и со додаток со волумен од 190 mL (1/4 шише масло) е 

даден во табелите бр. 34 и 35. 

Табела бр. 34 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Фила“ без и со 

додаток, со волумен од 190 mL (1/4 на масло) 

  Пероксиден број на 1/4 масло „Фила“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 4,4877 0 0 0 0 
По 2 недели 5,5000 0 0 0 0,2500 
По 3 недели 7,2498 0 0 0 0,9852 
По 4 недели 8,2496 0,2460 0 0,9970 1,9920 
По 6 недели 9,4982 0,4985 0 1,4970 2,4630 

 

Табела бр. 35 Пероксиден број на ладно цедено сончогледово масло „Супер вита“ без и 

со додаток, со волумен од 190 mL (1/4 на масло) 

  Пероксиден број на 1/4 масло „Супер вита“ 
  Без додаток Рузмарин Лук Магдoнос Нане 
По 1 недела 4,9500 0 0 0 0 
По 2 недели 5,9987 0 0 0 0,4970 

По 3 недели 8,4987 0 0 0,2500 1,4955 
По 4 недели 9,0000 0,4930 0 1,5000 1,9860 
По 6 недели 10,2493 0,7500 0,2500 1,9960 2,4850 

 

Пероксидните броеви на ладно цедените масла без додаток и со додаток, со волумен од 

190 mL графички се прикажани на слика бр. 61 и 62. 
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Слика бр. 61 Пероксиден број на 1/4  шише ладно цедено сончогледово масло „Фила“ 

без додаток и со додаток  

 

Слика бр. 62 Пероксиден број на 1/4  шише ладно цедено сончогледово масло „Супер 

вита“ без додаток и со додаток  

Пероксидниот број на маслата „Фила“ без додаток со волумен од ¼ по четири 

недели е над дозволените граници според правилникот, а пероксидниот број на маслата 

„Супер вита“ без додаток со волумен од ¼ по три недели е над дозволените граници 

според правилникот. Пероксидниот број на маслата со додатоци и со волумен од ¼ од 

двата производители по шест недели е низок, односно под 2,5 mmol/L.  
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Пероксидниот број на маслата со помал волумен е повисок како резултат на 

поголемото количество на кислород што се наоѓа во шишето, кислородот реагира со 

масните киселини и започнува верижна реакција на оксидација. Кај маслата „Супер 

вита“ со најмал волумен по три недели пероксидниот број е над дозволените граници 

според правилникот и маслата не се безбедни за употреба. Антиоксидантите од 

зачините го намалуваат процесот на оксидација, тие реагираат со слободните радикали 

и преминуваат во нерадикални соединенија. Пероксидниот број на маслата со додатоци 

по шест недели е низок, маслата се безбедни за употреба, а кај маслото „Фила“ со 

додаток на лук дури и не доаѓа до оксидација. 

5.15 Статистички пресметки и анализа на податоци 

Потребно е да се направи статистичка обработка на податоците добиени од 

испитувањата, при што важни показатели ќе ни бидат статистичката корелација и 

студентов т-тест. Степенот на зависност меѓу две појави, во случајот два видови на 

масло, односно масло без додаток и масла со додатоци, се утврдува преку 

пресметуваље на коефициент на корелација. Статистичарот Карл Пирсон понудил 

модел за пресметување на коефициентот на корелација, поради што овој коефициент се 

нарекува и Пирсонов коефициент. [70]   

Коефициентот на корелација се означува со r и се пресметува со следната формула:  

 

 каде што: 

  r = коефициент на корелација; 

  x, y = појавите што се анализираат; 

  n = големина на примерокот. 

Коефициентот на корелација може да се движи во интервалот од -1 до +1. 

Притоа коефициентот на корелација се толкува на следниот начин: 

� ако пресметаниот коефициент на корелација е еднаков на 0, тоа значи дека не 

постои заемна поврзаност и корелацијата меѓу двете испитувани појави; 
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� ако пресметаниот коефициент на корелација добива вредности од 0 до 1, тоа 

значи дека меѓу двете испитувани појави постои позитивна корелација; 

� ако пресметаниот коефициент на корелација добива вредности од 0 до -1, тоа 

значи дека меѓу двете испитувани појави постои негативна корелација. 

Од големината на пресметаниот коефициент на корелација се утврдува не само 

насоката, туку и интензитетот на корелациската врска меѓу двете испитувани појави: 

� ако r добива вредност +1 или -1, тогаш постои целосна зависност, совршена, 

перфектна корелација; 

� ако r добива вредност од 0 до (+/- 0,5), има послаба корелација; 

� ако r добива вредност од (+/- 0,5) до (+/- 1), има посилна корелација. 

Направена е корелација помеѓу вредностите на пероксидниот број на масла без 

додаток и пероксидниот број на масла со додаток на различни зачини: рузмарин, лук, 

магдонос и нане, испитувани во период од шест недели. Податоците за пресметаните 

коефициенти на корелација се прикажани во следните табели: 

Табела бр. 36 Корелација меѓу пероксидните вредности добиени за ладно цедено 

сончогледово масло „Фила“ без додаток и пероксидните броеви на ладно цедените 

сончоглеводи  масла „Фила“ со додаден зачин како антиоксидант 

Корелација помеѓу ПБ кај маслата без додаток и маслата со 

додаден зачин како антиоксидант 

Коефициент на 

корелација 

Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и масла со рузмарин 0,8158 
Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и масла со лук 0 
Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и  масла со магдoнос 0,8529 
Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и  масла со нане 0,9695 

 

Табела бр. 37 Корелација меѓу пероксидните вредности добиени за ладно цедено 

сончогледово масло „Супер вита“ без додаток и пероксидните броеви на ладно 

цедените сончоглеводи  масла „Супер вита“ со додаден зачин како антиоксидант 

Корелација помеѓу ПБ кај маслата без додаток и маслата со 

додаден зачин како антиоксидант 

Коефициент на 

корелација 

Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и масла со рузмарин 0,8605 
Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и масла со лук 0,6681 
Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и  масла со магдoнос 0,9248 
Корелација меѓу ПБ кај масла без додаток и  масла со нане 0,9983 
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Од добиените резултати за коефициентот на корелација највисок коефициент на 

корелација постои помеѓу маслата без додаток, и маслата со додаток на нане кај двата 

производители. Кај маслата од двата производители без додаток и маслата од двата 

производители со додаток на нане постои позитивна силна корелација. Маслата од 

двата производители без додаток и маслата од двата производители со додаток на 

магдонос имаат силна позитивна корелација, но помала во споредба со коефициентот 

на корелација на маслата со додаток на нане. Помеѓу маслата од двата производители 

без додаток и маслата од двата производители со додаток на рузмарин има силна 

позитивна корелација, но послаба во однос на корелацијата со додаден магдaнос и 

нане. Помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток на лук од производителот 

„Фила“ не постои заемна поврзаност и корелација, со тоа коефициентот на корелација 

е 0. Помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток на лук од производителот „Супер 

вита“ постои позитивна корелација.  

Од добиените статистички податоци за коефициентот на корелација помеѓу 

маслата без додаток и маслата со додаени рузмарин, лук, магдoнос и нане, повисок 

коефициент на корелација имаат маслата од „Супер вита“. Колку што е коефициентот 

на корелација повисок толку е пониска антиоксидативната моќ на додадениот зачин, 

што значи дека коефициентот на корелација е обратнопропорционален со 

антиоксидативната моќ на зачинот. Со тоа лукот има најголема антиоксидативна моќ, 

потоа рузмаринот, магдоносот има послаба антиоксидативна моќ додека пак нането 

има најниска антиоксидативна моќ во споредба до другите испитувани зачини.  

Студентов t-тест [71]   

Студентовиот t-тест е најчесто употребуван параметарски тест за значајност за 

тестирање на нулта хипотеза. Се применува за тестирање на статистички значајната 

разлика помеѓу две асиметрички средини.  

Услови 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. 
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Толкувањето на добиените вредности на t-тестот се засноваат на Студентовиот t-

распоред со одреден број на степени на слобода и студентовата таблица на критични 

вресности на t-распоредот: 

� Ако реализираната t-вредност  <  гранична табеларна вредност (SS и 0,05), се 

прифаќа нулта хипотеза (Н0) а се отфрла алтернативната хипотеза (НА), за ниво 

на ризик од р=0,05, односно за ниво на сигурност Р=0,95 (95%); 

� Ако реализираната t-вредност ≥ гранична табеларна вредност (SS и 0,05), следува 

дека се отфрла нулта хипотеза, а се прифаќа алтернативната хипотеза (НА), за 

ниво на ризик од р=0,05, односно за ниво на сигурност Р=0,95 (95%); 

� Ако реализираната t-вредност ≥ гранична табеларна вредност (SS и 0,01) се отфрла 

нулта хипотезата, а се прифаќа алтернативната хипотеза (НА), за ниво на ризик 

од р=0,01, односно за ниво на сигурност Р=0,99 (99%) ; 

� 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 

примероците не се разликуваат значително. Во првиот случај, се одбива нулта 

хипотезата, а во вториот се прифаќа.  

Изработен е t-тест за маслата „Фила“. 

� Нулта хипотезата за добиените вредности за пероксидниот број на маслата 

„Фила“ без додаток и маслата со додаток на зачини се поставува во следниот 

облик: Н0:µ = 5,7454; 

� Алтернативната хипотеза се поставува во следниот облик: НА:µ ≠ 5,7454 

� Просечната вредност на пероксидниот број на маслата без додаток изнесува 

5,7454 mmol O2/kg; 

� Гранична р-вредност (ниво на ризик за грешка) =α/2 = 0,01/2 = 0,005; 

� Ниво на сигурност (Р) = 95%. 

Табела бр. 38 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаден рузмарин 

Масла „Фила“ Масла без додаток  Масла со рузмарин 
Средна вредност 5,7454 0,0989 
Вредност на t – тест 7,224 
Критична вредност за t 2,776 
Добиена р – вредност 0,001947 
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Од добиените податоци може да се согледа дека вредноста на t-тестот 7,224 > 

2,776. Тоа значи дека се отфрла нултата хипотеза дека не постои разлика на 

пероксидниот број на масла без додаток и масла со додаден рузмарин. Добиената р-

вредност 0,001947 < граничната р-вредност 0,005. Може да се заклучи дека 

пероксидните вредности помеѓу примероците на масла без додаток и масла со додаден 

рузмарин статистички значајно се разликуваат. Оваа статистичка анализа доаѓа во 

прилог на експериментот чија цел е да се докаже дека постои разлика во 

настанувањето на пероксиди кај маслата што се без додаток и маслата со додаток на 

рузмарин, кои се чувани ист период под исти услови (на собна температура, на темно). 

Табела бр. 39 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток на лук 

Масла  „Фила“ Масла без додаток  Масла со лук 
Средна вредност 5,7454 0 

Вредност на t – тест 6,844 

Критична вредност за t 2,776 

Добиена р – вредност 0,00239 
 

Од добиените податоци може да се согледа дека 6,844 >2,776. Тоа значи дека се 

отфрла нултата хипотеза дека не постои разлика  на пероксидниот број на маслата без 

додаток и маслата со додаток на лук. Добиената р-вредност 0,00239 < граничната р-

вредност 0,005, и може да се заклучи дека добиените вредности за пероксидниот број 

на маслата без додаток и маслата со додаток на лук статистички многу значајно се 

разликуваат. 

Табела бр. 40 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток на магдoнос 

Масла „Фила“ Масла без додаток  Масла со магдoнос 
Средна вредност 5,7454 0,3352 
Вредност на t – тест 8,090 
Критична вредност за t 2,776 
Добиена р – вредност 0,00127 

 

Од добиените податоци може да се констатира дека 8,090 > 2,776. Тоа значи 

дека се отфрла нултата хипотеза дека не постои разлика на пероксидниот број на 

маслата без додаток и маслата со додаток на магдoнос за време на чувањето. Добиената 

р-вредност 0,00127 < граничната р-вредност 0,005 со тоа може да се заклучи дека 
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пероксидните вредности помеѓу примероците на маслата без додаток и маслата со 

додаток на магдонос статистички значајно се разликуваат.  

Табела бр. 41 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додадено нане 

Масло  „Фила“ Масла без додаток  Масла со нане 
Средна вредност 5,7454 0,7183 
Вредност на t – тест 9,274 
Критична вредност за t 2,776 
Добиена р – вредност 0,000752 

 

Од добиените податоци може да се констатира дека 9,274 > 2,776. Тоа значи 

дека се отфрла нултата хипотеза дека не постои разлика помеѓу маслата без додаток и 

маслата со додаток на нане за време на чувањето. Добиената р-вредност 0,000752 < 

граничната р-вредност 0,005 со тоа може да се заклучи дека пероксидните вредности 

помеѓу примероците на масла без додаток и масла со додаток на нане статистички 

значајно се разликуваат.  

Изработен е t-тест за маслата „Супер вита“. 

� Нулта хипотезата за добиените вредности за пероксидниот број на маслата 

„Фила“ без додаток и маслата со додаток на зачини се поставува во следниот 

облик: Н0:µ = 6,4418; 

� Алтернативната хипотеза се поставува во следниот облик: НА:µ ≠ 6,4418 

� Просечната вредност на пероксидниот број на маслата без додаток изнесува 

6,4418 mmol O2/kg; 

� Гранична р-вредност (ниво на ризик за грешка) =α/2 = 0,01/2 = 0,005; 

� Ниво на сигурност (Р) = 95%. 

Табела бр. 42 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаден рузмарин 

Масло „Супер вита“ Масла без додаток  Масла со рузмарин 
Средна вредност 6,4418 0,1489 
Вредност на t – тест 7,175 
Критична вредност за t 2,776 
Добиена р – вредност 0,001998 
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Од добиените податоци може да се констатира дека 7,175 > 2,776. Тоа значи 

дека се отфрла нулта хипотезата дека не постои разлика кога маслата без додаток и 

маслата со додаток на рузмарин се чуваат при исти услови. Добиената р-вредност 

0,001998 < граничната р-вредност 0,005 со тоа може да се заклучи дека пероксидните 

вредности помеѓу примероците на масла без додаток и масла со додаток на рузмарин 

статистички значајно се разликуваат.  

Табела бр. 43 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток на лук 

Масла „Супер вита“ Масла без додаток  Масла со лук 
Средна вредност 6,4418 0,0496 
Вредност на t – тест 6,920 
Критична вредност за t 2,776 
Добиена р – вредност 0,002289 

 

Од добиените податоци може да се констатира дека 6,920 > 2,776. Тоа значи 

дека се отфрла нулта хипотезата дека не постои разлика кога маслата без додаток и 

маслата со додаток на лук се чуваат при исти услови. Добиената р-вредност 0,002289 < 

граничната р-вредност 0,005 со што може да се заклучи дека пероксидните вредности 

помеѓу примероците на масла без додаток и масла со додаток на лук статистички 

значајно се разликуваат.  

Табела бр. 44 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаден магдoнос 

Масла „Супер вита“ Масла без додаток  
Масла со 
магдoнос 

Средна вредност 6,4418 0,5221 
Вредност на t – тест 8,435 
Критична вредност за t 2,776 
Добиена р – вредност 0,001082 

 

Од добиените податоци може да се констатира дека 8,435 > 2,776. Тоа значи 

дека се отфрла нулта хипотезата дека не постои разлика помеѓу маслата без додаток и 

маслата со додаток на магдoнос кои се чуваат при исти услови. Добиената р-вредност 

0,001082 < граничната р-вредност 0,005 со тоа може да се заклучи дека пероксидните 

вредности помеѓу примероците на масла без додаток и масла со додаток на магдонос 

статистички значајно се разликуваат.  
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Табела бр. 45 t-тест помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток на нане 

Масла „Супер вита“ Масла без додаток  Масла со нане 
Средна вредност 6,4418 0,8447 
Вредност на t – тест 8,828 
Критична вредност за t 2,776 
Добиена р – вредност 0,000909 

 

Од добиените податоци може да се констатира дека 8,828 > 2,776. Тоа значи 

дека се отфрла нулта хипотезата, односно дека не постои разлика помеѓу примероците 

на масла без додаток и масла со додаток на нане при исти услови на чување. Добиената 

р-вредност 0,000909 < граничната р-вредност 0,005 со што може да се заклучи дека 

пероксидните вредности помеѓу примероците на масла без додаток и маслата со 

додаток на нане статитички значајно се разликуваат.  

Од применетиот Студентов t-тест може да се заклучи дека при додавање на 

зачини во маслата, пероксидниот број статистички значајно се разликува од 

пероксидниот број на маслата без додаток на зачини кои се чувани при исти услови. 

Постои статистички значајна разлика помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток 

на зачини кај двата видови ладно цедено сончогледово масло „Фила“ и „Супер вита“. 
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5.16 Сензорна анализа на масла без додаток и масла со 

додатоци  

Добиените резултати од хедонистичките тестови графички се прикажани на 

слика     бр. 63. 

 

 

Слика бр. 63  Резултати од сензорна анализа на маслата без додаток и маслата со 

додатоци – хедонистички тестови 

Во однос на мирисот може да се види дека маслото без додаток и со додаток на 

рузмарин имаат најприфатлив мирис додека пак маслата со додаток на лук, магдoнос и 

нане имаат понеприфатлив мирис, и не им се допаѓаат на панелистите. Во однос на 

бојата, маслото без додаток и маслата со додаток на рузмарин и лук имаат 

најприфатлива боја, маслата со додаток на магдaнос и нане се со помала прифатливост. 

Во однос на бистрината, маслото без додаток и маслата со додаток на рузмарин и лук 

се со голема прифатливост, според панелистите маслата со додаток на магдoнос и нане 

се неприфатливи. Во однос на вкусот маслото без додаток и маслото со додаток на 

рузмарин се прифатливи од страна на панелистите, маслата со додаток на лук, 

магдoнос и нане се со помала прифатливост. Во однос на крцкавоста, маслото без 

додаток и маслата со додатоци се прифатливи од страна на панелистите. Во однос на 

џвакливоста маслото без додаток и маслата со додаток се прифатливи од страна на 

панелистите.  
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Слика бр. 64 Резултати од сензорна анализа за боја на маслата без додаток и со 

додатоци 

Од визуелниот сензорен тест за боја на маслата (слика бр. 64), маслото без 

додаток има светло жолта до интензивно жолта боја, маслото со додаток на рузмарин 

има жолто-зелена до светло зелена боја, маслото со додаток на лук има светло жолта 

до интензивно жолта боја, маслата со додаток на магдoнос  и нане имаат жолто-зелена 

боја. 

 

Слика бр. 65 Резултати од сензорна анализа за бистрина на маслата без додаток и со 

додатоци 
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Од визуелниот сензорен тест за бистрината на маслата (слика 65), маслото без 

додаток е многу бистро, маслото со додаток на рузмарин е бистро до малку матно, 

маслото со додаток на лук е бистро, маслото со додаток на магдoнос е матно и маслото 

со додаток на нане е малку матно.  

 

Слика бр. 66 Резултати од сензорна анализа за крцкавост на маслата без додаток и со 

додатоци 

 

Слика бр. 67 Резултати од сензорна анализа за џвакливост на маслата без додаток и со 

додатоци 
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Според направените сензорни испитувања за крцкавоста и џвакливоста на 

крставиците со масло (слика бр. 67) не се покажаа големи варијации помеѓу добиените 

резултати, со што сите крставици  со масло имаат добра крцкавост и џвакливост. Тоа 

значи дека маслото без додаток и маслата со додатоци не влијаат врз крцкавоста и 

џвакливоста на намирниците. 

90% од испитаниците имаат одговорено дека масло со најинтензивен мирис на 

ужегнато е маслото без додаток чувано 8 недели на темно на собна температура, 5% од 

испитаниците имаат одговорено дека маслото со додаток на магдoнос има 

најинтензивен мирис на ужегнатост и 5% од испитаниците имаат одговорено дека 

најинтензивен мирис на ужегнатост има маслото со додаток на нане.  

 

Слика бр. 68 Резултати од сензорна анализа за вкус на маслата без додаток и со 

додатоци 

Според добиените резултати од вкусот на маслата (слика бр. 68) коишто беа 

пробани на парче двопек како неутрален примерок, маслото без додаток и маслото со 

додаток на рузмарин имаат најголема слаткост. Маслата со додаток на рузмарин и лук 

имаат малку горчлив вкус како резултат на компонентите од билките кои имаат 

преминато во маслото. Маслата со додаток на магдонос и нане имаат поинтензивен 

горчлив вкус како резултат на компонентите од билките кои имаат преминато во 

маслото. Најчесто тоа се фенолните компоненти кои имаат силна антиоксидативна 

активност. Маслата со додаток на лук и нане имаат најголем степен на астрингентност 

како резултат на компонентите од додадените билки кои се преминати во маслото. 
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Според тестот за преферирање на вкусот на маслата маслото без додаток, маслото со 

додаток на рузмарин и маслото со додаток на лук имаат вкус со поголема 

прифатливост од маслата со додаток на нане и магдoнос. Панелистите напоменаја дека 

после консумирањето на примероците на масла со додаток на магдонос и нане 

чуствувале непријатен мирис ретроназално.  

 

Слика бр. 69 Резултати од сензорна анализа за интензитет на вкус на маслата без 

додаток и со додатоци 

            Според добиените резултатите од интензитетот на вкусот (слика бр. 69) вкусот 

на маслото со додаток на лук е најинтензивен, вкусот на маслото без додаток е со 

најмал интензитет.  

            Најголемиот дел од испитаниците одговорија дека маслото без додаток и  

маслото со додаток на рузмарин имаат најголема прифатливост, маслата со додаток на 

лук, магдoнос и нане имаат неприфатлив мирис. Панелистите одговорија дека маслото 

со додаток на лук има најинтензивен мирис, маслата со додаток на нане и магдoнос 

имаат интензивен и непријатен мирис, маслото со додаток на рузмарин има, исто така, 

интензивен, но пријатен мирис и маслото без додаток има мирис со најмал интензитет.  
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6. ЗАКЛУЧОК  

 

Анализирани се два вида ладно цедени масла “Фила” и “Супер вита” со различен 

волумен. Се определува пероксиден број на маслата со различен волумен без додатоци 

и со додатоци на ароматичните растенија, рузмарин, лук, магданос и нане. 

Од добиените резултати можеме да видиме дека кај маслата без додаток после 

отворањето започнува континуирана оксидација на маслата и маслата со помал 

волумен имаат поголем пероксиден број од маслата со поголем волумен. После 

четвртата недела пероксидниот број на маслата без додаток со помал волумен е над 

дозволените граници според правилникот, со што не се безбедни за употреба. Само 

целите шишиња масло без додаток, односно полните шишиња се безбедни за јадење и 

по 6 недели чување. Маслата со другите волумени од двата производители не смеат да 

се јадат ако се чувани 6 недели.  

Антиоксидантите, кои ги содржат додатоците на маслата, го штитат маслото од 

оксидација. Лукот е најсилен антиоксидант, веднаш по него е рузмаринот, па  

магданосот и најслабо антиоксидативно дејство има нането. Сепак, сите додатоци 

имаат јаки антиоксидативни способности, затоа што и после шест недели чување 

пероксидните броеви кај сите нив се многу ниски и под дозволените граници од 

правилникот. Тоа значи дека маслата со сите додатоци и сите различни волумени со 

нив се безбедни за јадење и по 6 недели чување. По шест недели пероксидниот број на 

маслата без додаток е многу повисок од маслата со додатоци. Антиоксидантите од 

зачините (рузмарин, лук, магдoнос и нане) го спречуваат и намалуваат процесот на 

оксидација.  

Волуменот на маслото и времето на складирање во голема мера влијаат на маслата 

без додатоци. Со зголемување на времето на складирање и намалување на волуменот 

на маслото пероксидниот број кај маслата без додаток многу се зголемува.  Кај маслата 

со додатоци ова влијание е многу мало.  

Од применетиот Студентов t-тест може да се заклучи дека при додавање на зачини 

во маслата, пероксидниот број статистички значајно се разликува од пероксидниот број 

на маслата без додаток на зачини кои се чувани при исти услови. Од направената 
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корелација помеѓу маслата без додаток и маслата со додаток се потврдува 

антиоксидативното дејство на зачините. 

Од направените сензорни анализи може да се види дека маслата без додаток и 

маслата со додаток на рузмарин се поприфатливи од маслата со додаток на лук, 

магдoнос и нане, во однос на нивниот мирис и вкус. Маслата со додаток на лук имаат 

интензивен мирис на лук, маслата со додаток на магдoнос и нане имаат непријатен 

мирис и вкус. Маслата со и без додатоци не влијаат врз крцкавоста и џвакливоста на 

храната; маслата со додаток на магдонос и нане се поматни во однос на останатите.  

Продолжувањето на рокот на траење на ладно цедените масла е од големо значење 

поради негативното влијание на слободните радикали. Според антиоксидативните и 

сензорните својства, маслата со додаток на рузмарин се најприфатливи за конзумирање 

бидејќи рузмаринот има силно антиоксидативно дејство и прифатливи сензорни 

својства.  
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