
Étkezési olajok és zsírok  

A Világon legnagyobb mennyiségben  

 a földimogyoró-, a szójabab-, a napraforgó-, a repce-, a mustár-, a 

 szezám- és a szeklice olajat,  

 a különböző csíramag olajakat, és olyan  

 évelő növényi olajakat, mint a pálma-, a kókusz- és az olívaolaj,  

 használnak legnagyobb mennyiségben emberi fogyasztásra.  

 A gyapotmagolajat is gyakran használják emberi fogyasztásra, 

 nagy jelentősége van a kukoricacsíra és a rizskorpa olajnak is a 

 táplálkozásban. 

 Különleges tulajdonsággal bír a kókuszzsír és  az avokádó gyümölcs 

 zsírja is, melyeket speciális élelmiszerek előállítására használnak.  

 Indiában az utóbbi időben több évelő növény terméséből nyertek ki 

 emberi fogyasztásra alkalmas zsírokat, és  

 nagyon értékes speciális zsírforrások a dinnyemag- és a tökmagolaj is. 

  



Több növényi olajat nem emberi fogyasztásra, hanem festékek és pácok 

valamint fakonzerváló szerek előállítására használnak, melyekkel időnként 

hamisíthatják az emberi fogyasztásra használt zsírokat.  

Az állati eredetű zsírok a marha- és disznóhús előállítás 

melléktermékeinek tekinthetők, melyeket széles körben alkalmaznak emberi 

fogyasztásra.  

A tejzsír felhasználása mint tejszín, vaj, vajolaj vagy ghee formában az egész 

világon elterjedt;  

 az egyik legfinomabb és legnagyobb biológiai értékű állati 

 zsiradék.  

Akár növényi, akár állat eredetű zsiradékról van szó, azt  

 vagy mechanikai préseléssel, olvasztással  

 vagy extrakcióval nyerik ki a növényi vagy állati szövetekből,  

 melyet rendszerint szagtalanítás, színtelenítés, finomítás, hidrogénezés  

 esetleg frakcionálás, téliesítés követ. 

  



Sok trópusi fa gyümölcse gazdag olajokban, melyeket ipari célokra használnak 

→  gépolaj, glicerin vagy szappan készül belőlük.  

Fontos tudni, hogy az olajok a világ melyik részéről származnak → a geográfiai 

eredet minőség és ármegszabó tulajdonság is lehet.  

Az olajok eredetének feltárására a zsírsavösszetételt és a trigliceridek 

mennyiségét és arányát használták fel különböző matematikai-statisztikai 

módszerek alkalmazásával.  

Csak ezek a matematikai-statisztikai módszerekkel támogatott analitikai 

eredmények adnak lehetőséget arra, hogy a különböző termékek származási 

helye tudományosan is megalapozva beazonosítható legyen. 

A különféle zsírok és olajok esetében mérik  

 a füstölési pontot, a gyulladási pontot, a 

  csúszási pontot, az elszappanosítási számot,  

 a jódszámot, az el nem szappanosítható maradék mennyiségét,  

 az olvadáspontot és a sűrűséget, és  

 mindenek előtt a zsírsavösszetételt, mely utóbbit befolyásolja  

 az érettség, a betakarítási idő és a földrajzi eredet.  



Ez utóbbiak esetében meghatározzák a telített, az egyszeresen telítetlen és 

a többszörösen telítetlen zsírsavak mennyiségét és arányát → ezen 

eredmények és az eredményekből képzett indexek alapján lehetőség van a zsír 

vagy olaj minőségének vagy földrajzi eredetének meghatározására.  

  

A tárolás során lejátszódó változások mérésére alkalmas 

indikátorok 

 A zsírok és olajok minősége folyamatosan változik a tárolás folyamán.  

Az étkezési zsírok és olajok autooxidatív romlása nagy problémát jelent az 

élelmiszer előállítóknak, mert  

 avas ízt, csökkent táplálkozásbiológiai értéket okoz, és  

 gyakorlatilag tönkreteszi az esszenciális zsírsavakat és 

 vitaminokat.  

A zsírok és olajok oxidatív stabilitása ezért nagymértékben meghatározza azok 

minőségét és felhasználhatóságát a tartós élelmiszerekben.  

Az oxidatív romlás leggyakoribb oka az oldott oxigén reakciója a telítetlen 

kötést tartalmazó trigliceridekkel → a tárolhatóság legfontosabb mérőszáma 

az oldott oxigén mennyisége → az oxidatív stabilitást is megszabja.  

 

  
 



Az oxidatív stabilitás az indukciós szakasz hosszával mérhető, amikor a 

zsír felkészül az autoxidációs folyamatok beindulására. 

Az oldott oxigén mennyiségét különböző elektrokémiai szenzorokkal lehet 

mérni,  

 a peroxidszám is régóta használt paraméter a zsír romlottságának 

 megítélésében → általában jodometriás módszerekkel mérik.  

Az utóbbi időben sok új módszert is kidolgoztak a peroxidáció mérésére, 

melyet azért nagyon fontos ismerni, mert a peroxidokból enzimatikus vagy 

nemenzimatikus oxidációval nagyon sok másodlagos oxidációs termék 

képződhet.  

A hidroperoxidok mérésére a jód oxidált formájának spektrofotometriás 

meghatározását, a tiocianát módszert és a dién  konjugációt alkalmazták.  

A zsír romlottságának mérésére a peroxidszámon kívül használták még a 

Kreiss reakciót, a tiobarbitursav indexet, a telített és a telítetlen zsírsavak 

arányát, és a különböző hullámhosszaknál kapott abszorbanciát.  

A tiobarbitursav teszt esetében a fő reakció partner a malonaldehid, 

melynek segítségével a romlott zsiradékot egyértelműen ki lehetett mutatni.  

 



A tiobarbitursav teszt helyett manapság a malonaldehid és a 2-hidroxi-

pirimidin reakcióját használják fel.  

A malonaldehid pontos koncentrációjának meghatározására a HPLC-t 

alkalmazzák. 

A tiobarbitursav teszt a Kreiss reakcióval együtt az oxidáció másodlagos 

termékeit méri, így ezek a reakciók nem specifikusak a peroxidáció 

szempontjából.  

A konjugált diének abszorpciójának mérése 280 nm-en hasznos lehet a korai 

oxidáció kimutatására, mert ezek a vegyületek az oxidáció kezdetén 

keletkeznek.  

Az alifás és az olefin protonok meghatározása mágneses magrezonanciával 

is hasznos lehet a korai oxidáció becslésére, és az olajok oxidatív 

stabilitásának meghatározására.  

Az avasság meghatározására az utóbbi időben a headspace 

gázkromatográfiás analízist fejlesztették ki, melynek során a gáztérből vett 

minták analízisét követően az avasságra pontosan lehet következtetni.  

A poláros és apoláros komponensek mennyisége és aránya is kiváló indikátora 

lehet az avasodásnak.  



A zsírok és olajok minősége, avassága kémiai módszerekkel, pl. az epoxid 

tartalom alapján is becsülhető.  

 A meghatározás során a zsírokat és olajokat feloldják,  

 pikrinsav oldattal addig forralják, amíg a színreakció ki nem alakul, 

  majd lúgos közegben 490 nm-en mérik az abszorbanciát, melyből  

  az epoxid tartalom számolható.  

A kemilumineszcencia, általános módszer az oxidációra érzékeny szerves 

anyagok kimutatására, ugyancsak használható a zsírok oxidációjának 

mérésére. 

 Szoros összefüggést állapítottak meg a kemilumineszcenciás jel 

 és a tejpor, valamint a tejporból rekonstruált tej szaga között.  

 Állati zsírok esetében olyan fluoreszkáló komponenseket mutattak ki, 

 melyek az avasodás során malonaldehidből és amino csoportot 

 tartalmazó vegyületekből alakultak ki.  

  



A hőkezelt olajok kimutatására alkalmas indikátorok 
  

A sütés során olyan mélyreható változások játszódnak le, mint a hőindukálta 

oxidáció, a hidrolízis és a polimerizáció.  

Nem minden olaj alkalmas a hőkezelésre, ezért az olajokat a hőkezelés előtt 

különböző vizsgálatoknak vetik alá:  

 a viszkozitás és a habzás mérése,  

 a színmérés, mely a telítetlen kötést tartalmazó karbonil vegyületekkel 

 hozható kapcsolatba,  

 az UV abszorpció, mely a konjugált diénekkel és triénekkel 

 kapcsolatos,  

 a dielektromos állandó, mely poláros komponensekkel kapcsolatos, és  

 az organoleptikus tulajdonságok, melyek az illó komponensekkel 

 kapcsolatosak.  

A kémiai tesztek közé tartoznak  

 a savszám, amely a szabad zsírsavakkal kapcsolatos,  

 a jódszám, amely a telítetlen kötéseket méri,  



 a peroxidszám és a különböző kolorimetriás reakciók pedig a kezdődő 

 oxidációval kapcsolatosak.  

Az illó bomlástermékek, amelyek kidesztillálhatók az olajból, és a zsírsavak 

analízise, különösen a linolsav/palimtinsav arány, ugyancsak jó indikátorai 

lehetnek a hőterhelés mértékének a meghatározásakor sütőolajok esetében. 

A nagy linolénsavtartalmú olajok estében a gyűrűs származékok mérése 

szolgálhat hasznos információval a hőkezelés mértékéről.  

A 2%-ot meghaladó nagy linolénsav tartalmú olajok hőkezelését a ciklikus 

termékek keletkezése miatt több országban nem is engedélyezték.  

A linolénsav tartalmat manapság kapilláris GC-vel, MS detektálással mérik.  

A poláris lipidek is lehetnek indikátorok, ugyanis a 25-27%-nál több poláris 

lipidet tartalmazó zsírokat nem lehet további hőkezelésnek alávetni.  

Az előzőeken kívül a sütőzsírok minőségének indikátora lehet még  

 az oligopolimerek, a digliceridek és az oxidált trigliceridek 

 mennyiségének mérése méretkizárásos kromatográfiával.  

 A közeli infravörös spektroszkópiát a dimer és a polimerek 

 trigliceridek együttes mérésére alkalmazzák.  



Az olajok finomítása során sokszor keletkeznek konjugált triének, melyek 

mennyiségét UV spektrofotometriás módszerrrel, a 268 nm-en mért extinkcióval 

meg lehet határozni.  

A 315 nm-en mért extinkcióval a konjugált tetraének mennyisége is 

meghatározható. 

  

Toxikus szennyeződések és összetevők 

Az olajos magvak a betakarítás során gyomnövényekkel is 

szennyeződhetnek, melyek toxikus anyagokat is tartalmazhatnak → sok 

ember megbetegedését, mérgeződését okozhatják.  

Gondot okozhatnak a növényi olajok tárolási körülményei → a jó minőségű, 

biztonságos növényi olajat olyan tartályokban tárolják, amelyekből toxikus 

anyagok oldódhatnak be az olajba.  

A szójában, a termőhelytől függően, az alábbi toxikus anyagok lehetnek: 

 hidrokinonok, tropán alkaloidok, gitagenin,  

 klavin, indol alkaloidok, ricinin, ricin, szaponinok,  

 glikoproteinek, pirrolidizin alkaloidok.  



Ezek a vegyületek rosszullétet, izomgyengeséget, hányást és testtömeg 

csökkenést okoznak.  

Olyan olajokat is keverhetnek a szójaolajhoz, melyeket egyébként étkezési 

olajként nem használnak: 

 karanja olaj, argemone olaj, kusum olaj, taramira olaj.  

 A chaulmoogric olaj például a ciklopentil mérgező zsírsavakat 

 tartalmazza, melyek HPLC-vel meghatározhatók. 

A nem megfelelő technológia következtében a növényi eredetű olajok 

kenőolajokkal is szennyeződhetnek.  

Beszámoltak a kókuszzsír ásványi olajokkal történő szennyeződéséről is, mely 

gázkromatográfiás analízissel könnyen kimutatható. 

A zsírsavak kapilláris gázkromatográfiával jó hatékonysággal 

szétválaszthatók → az ásványi olajok egy szétválaszthatatlan komplexet 

képeznek → egy púpot és nem csúcsot produkálnak, mely karakterisztikus erre 

a szennyeződésre.  

Más gázkromatográfiás módszerrel az alkánokat lehet a zsírsavaktól 

elkülöníteni, melyek jelenléte egyértelműen utal az ásványi olajjal való 

szennyeződésre. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Az ipari célokra szánt repceolajat gyakran használják emberi fogyasztásra 

→ az anilinnel kevert olaj légzési nehézségeket és idegrendszeri zavarokat 

okoz.  

Gyakran találhatók az olajokban növényvédőszer származékok és zsírsav 

anilidek → teljes mértékben alkalmatlanná teszik az emberi fogyasztásra.  

Gyakran az ilyen olajoknak magas az erukasav tartalma is,  

 magas a zsírsavanilid tartalma,  

 néha állati eredetű zsiradékot és más szennyezőanyagokat is kevernek 

 hozzá.  

Közülük az anilid származékok a legveszélyesebbek, ezért a hamisítással 

kapcsolatos kutatás is ezzel foglalkozott legtöbbet.  

  

Módszerek a különféle egymáshoz kevert olajok kimutatására 

 

Az étkezési olajok és zsírok hamisítása más növényi vagy állati eredetű 

zsiradékokkal manapság mindennapi gyakorlat.  



Elsősorban a jó minőségű, márkás olajokat és zsírokat hamisítják olcsóbb, 

máshonnan származó zsírokkal és olajokkal, vagy olyan technológiai 

megoldásokat alkalmaznak, melyek nem felelnek meg az előírásoknak.  

Előszeretettel hamisítják a jó minőségű olíva olajat olcsóbb növényi 

olajokkal, melyet akár szénizotópos módszerrel, akár infravörös 

spektroszkópiával is ki lehet mutatni → utóbbi alkalmas az extraszűz olaj 

minősítésére is.  

A növényi olajokat növényi olajakkal viszonylag egyszerű hamisítani, mert 

ezek korlátlanul és könnyen elegyíthetők egymással.  

A hamisítás kimutatására legalkalmasabb talán a folyadék-gáz kapilláris 

kromatográfia, mellyel a zsírsavakat lehet azonosítani, és a standardtól 

eltérő zsírsavösszetétel nagy biztonsággal jelzi a hamisítás tényét, sőt 

még a hamisítás mértékére is lehet belőle következtetni. 

Ha szójaolajat kevernek az olívaolajhoz, akkor az a kaprilsav-, kaprinsav, 

laurinsav és mirisztinsav-tartalom, valamint az egyes zsírsavak relatív 

mennyisége alapján kimutatható.  

A 10%-nál nagyobb mennyiségű mályva olajat a ciklikus zsírsavak és a 

szteroid tartalom alapján lehet kimutatni.  



10%-nál nagyobb mennyiségű gyapotmag olaj a ciklopropén zsírsavak 

alapján mutatható ki az olívaolajból.  

A ciklopropén zsírsavak kimutatása nehéz, mert hő hatására instabillá válnak, 

ami gázkromatográfiás kimutatásukat néha nem teszi lehetővé.  

A földidió olajhoz kevert mustárolajat az erukasav tartalom alapján lehet 

kimutatni kromatográfiás módszerekkel. 

A jódszám meghatározással az étkezési repceolajhoz kevert lenmagolajat, 

köszönhetően a lenmagolaj magas telítetlen zsírsavtartalmának, ki lehet 

mutatni.  

A kókuszolajat kiváló technológiai tulajdonságai miatt a Világ számos 

országában hamisítják.  

A hamisítás könnyen leleplezhető, mert a kókuszolaj, a tejzsírhoz hasonlóan, 

nagyon sok rövid szénláncú zsírsavat tartalmaz → ezek a hamisításra szánt 

zsírokból csak nyomnyi mennyiségben mutathatók ki. Rendkívül alacsony a 

kókuszolaj telítetlen zsírsavtartalma is.  

A különféle növényi olajak összekeverését a zsírsavösszetétel analízise alapján 

a jelentősen eltérő zsírsavösszetétel miatt viszonylag könnyen ki lehet 

mutatni. Alkalmas a zsírsavösszetétel analízis az olívaolajhoz kevert napraforgó 

vagy repceolaj kimutatására is.  



A gázkromatográfiás analízissel a mandula, a földidió, a rizs és az olívaolajat és 

ezek különböző keverékeit is lehet mérni → ezen a területen gyakorlatilag 

bármilyen hamisítási kérdés eldöntésére leghatékonyabb a 

gázkromatográfia. A HPLC-t is alkalmazták az olívaolaj hamisításának 

kimutatására alacsony linolsav tartalmú olajokkal.  

A kókuszvajhoz hamisítás céljából hozzákevert pálmamag olajat a benne 

nagy koncentrációban előforduló laurinsav és mirisztinsav alapján lehet 

kimutatni,  

 a gyapotmagolaj mennyiségéről az olívaolajban az olajsav és a 

 linolsav együttes mennyiségéből, vagy az olajsav/linolsav arányból 

 lehet következtetni.  

A szójaolaj lenmagolajjal történő hamisítása során csökken a linolsav, és nő 

a linolénsav tartalom, ami a hamisítás kimutatására felhasználható.  

A tökmagolajhoz kevert repceolaj az erukasav tartalom alapján, a szója és a 

lenmagolaj a linolénsav tartalom alapján, a napraforgó olaj pedig a behénsav- 

és a lignocerinsav-tartalom alapján mutatható ki.  

Érdekes technikát dolgoztak ki a zsírok analízisére lipázzal törtőnő 

kombinálással, melynek során a lipázzal 2-monoglicerideket állítottak elő, 

majd ezen monogliceridek zsírsavösszetételét határozták meg 

gázkromatográfiával.  



A kettes pozíciójú zsírsav jellemző az egyes zsiradékokra, ezért ezzel az 

analízissel sikerült a napraforgó olaj minőségét meghatározni, és az 

olívaolajhoz kevert szintetikus olajokat analizálni.  

Az olajokban természetes formában előforduló izolált kettőskötéseket 

alkalikus- vagy hőhatásra konjugált kettős kötésekké lehet átalakítani, mely 

jelenség az UV abszorpció megváltozása révén nyomon követhető.  

E jelenséget felhasználták a lenmagolajhoz kevert szója és egyéb olyan 

olajok kimutatására, amelyek nem vagy csak alig tartalmaznak linolénsavat.  

E módszer alkalmas arra is, hogy a marha-, a sertés- és a juhhús hamisítását ki 

lehessen mutatni növényi olajokkal → a húsok alig vagy nem tartalmaznak 

három telítetlen kötést tartalmazó zsírsavakat. 

Zsírok és olajok hamisításának kimutatására a zsírsavanalízisen kívül gyakran 

alkalmazzák a trigliceridek analízisét is.  

Az alacsony erukasav tartalmú canola olaj kimutatása olíva olajból a rendkívül 

hasonló zsírsavösszetétel miatt nagyon nehéz → canola olaj kimutatására 

ezért a 40-es tömegszámú triglicerideket használják, amelyek az olíva 

olajban nem fordulnak elő.  

Hasznos segítség lehet a 42-es tömegszámú trigliceridek mérése, és a 46:44 

tömegszámú trigliceridek arányának felhasználása is a hamisítás kimutatására.  



A többszörösen telítetlen zsírsavak alkotta trigliceridek alapján az olívaolajhoz 

kevert mogyoró vagy egyéb észterezett olajokat is ki lehet mutatni.  

A gázkromatográfiás analízisen kívül használják még a különböző olajok 

egymáshoz történt keverésének kimutatására a HPLC-t és a differenciál 

refraktometriát, mely utóbbival a többszörösen telítetlen trigliceridek 

analizálhatók.  

A tiszta olívaolaj nem tartalmaz dilinoleil linoleátot, mely a szójaolajban kb. 

10%-ban fordul elő, vagy trilinoleátot, mely a szójaolajban 29,6, a 

napraforgóolajban pedig 43,6%-ban fordul elő.  

Ha az olíva olajat vágóállatok zsírjából készített olajkészítményekkel hamisítják, 

nehéz vagy lehetetlen kimutatni a rendkívül hasonló zsírsavösszetétel miatt.  

A zsírok el nem szappanosítható frakciója adhat információt a hamisításról 

vagy a termelőhely beazonosításáról → az olívaolaj el nem szappanosítható 

frakcióját erősen befolyásolja a termőhely.  

A sajtolt olívaolaj el nem szappanosítható részének hidroxil-száma sokkal 

alacsonyabb, mint az extrahált olajé és a legtöbb egyéb magolajé.  



A szója, a napraforgó, a gyapotmag, a kókuszzsír, az olivaolaj és az 

avokádóolaj el nem szappanosítható lipid frakcióit vizsgálva  

 jelentős különbségeket állapítottak meg az összes el nem 

 szappanosítható lidtartalomban és  

 a szkvalén, a tokoferolok és a szterolok,  

 valamint a tokoferol frakciók mennyiségében.  

A szterolok, a tokoferolok és a zsírsavak kombinációjával valójában mindenfajta 

elegyítést, hamisítást az olajok között ki tudtak mutatni.  

A módszerrel meg tudták állapítani  

 a napraforgóolaj, a földimogyoró olaj,  

 a gyapotmagolaj, a kukoricaolaj,  

 az olívaolaj és a pálmaolaj  

  egymáshoz kevert mennyiségeit  

 a zsírsav metilészterek,  

 a 4-metilszterolok, a triterpén alkoholok,  

 a tokoferolok és a szkvalén analízise alapján.  



Az el nem szappanosítható frakció szteroltartalma alapján az olíva olajat a 

szójaolajtól könnyen meg lehetett különböztetni.  

Az el nem szappanosítható frakció szterol-összetétele különösen jellemző a 

szűz olivaolajra, melynek alapján eredetiségét ellenőrizni lehet.  

Olívaolajhoz szója-, napraforgó-, mogyoró- vagy szőlőmagolajat adva az 

megváltoztatja a szterolok arányát → a β-szitoszterol arányát a 

szigmaszterol és a kampeszterol összes mennyiségéhez viszonyítva.  

A földimogyoró olaj hamisítását sáfrányolajjal ezzel a módszerrel könnyen ki 

lehet mutatni.  

Probléma, hogy a nyomnyi mennyiségben előforduló komponensek 

koncentrációja tovább csökkenhet a semlegesítés, a fehérítés és a 

szagtalanítás következtében.  

A finomítás során  

 csökken a tokoferol és a szterolok mennyisége,  

 megváltozhat a szterolfrakciók aránya,  

 ami felhasználható nyers és a finomított olajok megkülönböztetésére.  



A koleszterin és a fitoszterin észterek meghatározására legalkalmasabb a 

gázkromatográfia, de a HPLC-t és annak fordított fázisú változatát is 

többen használták analízisre.  

A napraforgó olaj és a paradicsommag olaj jelentős mennyiségben tartalmaz 

telített zsírsavak szterinekkel alkotott észtereit → alkalmasak e két olajféleség 

beazonosítására.  

A hasonló zsírsav összetételű kókuszolaj és pálmaolaj is csak a szterolok 

különbözősége alapján válaszható el egymástól. 

A fenolos komponensek közül a tirozol felhasználható a szűz olivaolajhoz 

kevert finomított olaj mennyiségének kimutatására → a tirozol, a 4-hidroxi-

fenil-ecetsav, és a hidroxitirozol együttesen kb. 50%-át teszik ki a szűz olivaolaj 

fenolos komponenseinek.  

A finomítatlan olaj tirozol tartalma legalább 30 mg/kg, míg a finomított olaj 

gyakorlatilag nem tartalmazza ezt a komponenst.  

A fenolok meghatározására a fordított fázisú HPLC-t, UV detektálással és a 

GC-MS módszereket alkalmazták. 

A magasabb szénatomszámú zsírsavalkoholok alapján a sajtolt pogácsából 

extrahált olaj is kimutatható az olívaolajban.  



A görög olívaolaj tetracosanol és hexacosanol analízisével ki lehet mutatni a 

hidrogénezett olajok vagy a gyenge minőségű olívaolaj hozzákeverését a jó 

minőségű olajhoz.  

Extrahált olajok hozzákeverése a hidegen préselt olajokhoz a magasabb 

szénataomszámú alkoholok és a triterpén-dialkoholok segítségével 

mutatható ki. 

Az eritrodiol mérése alkalmas arra, hogy 5% extrahált olaj a hidegen préselt 

olajban kimutatható legyen. 

  

A növényi olajok valamint a tengeri származású és állati 

zsírok elegyítésének kimutatása 

A növényi olajokból a tengerei eredetű olajok és állati zsiradékok 

gázkromatográfiás analízissel mutathatók ki, melynek alapja  

 az eltérő zsírsavösszetétel,  

 a megnövekedett mirisztinsav- és palmitinsav-tartalom,  

 a 20 és 22 szénatomos zsírsavak megnövekedett mennyisége,  

 az utóbbiak páratlan számú zsírsavakat is tartalmaznak.  



Az állati zsiradékok sokkal több tetradekán- és hexadekán savat tartalmaznak, 

mint a növényi olajok,  

 a marha- és a birkafaggyú, valamint sertészsír 0,6-4,8% 

 tetradekánsavat és 0,1-6,7% hexadekánsavat,  

 az olívaolaj kevesebb mint 1% tetradekánsavat tartalmaz, 

 hexadekánsav pedig nem is található benne.  

A tengeri eredetű olajok sok többszörösen telítetlen zsírsavat (eikoza-

pentaénsav, dokoza-hexaénsav) tartalmaznak → mely ugyancsak lehet a 

kimutatás alapja → ezek a zsírsavak a növényi olajokban nem fordulnak elő. 

Az el nem szappanosítható frakció analízise különösen alkalmas a növényi és 

az állati zsírok megkülönböztetésére → ugyanis koleszterin a növényi 

zsírokban és olajokban nem fordul elő.  

A koleszterinen kívül alkalmas a különböző zsírok keverékének kimutatására a 

brasszikaszterol, a sztigmaszterol, a kampeszterol és a szitoszterol 

mennyiségének, és a koncentrációk arányának mérése.  

A koleszterin tartalom alapján 10% állati eredetű zsiradék a növényi 

olajokból kimutatható.  



A szterolok segítségével a pálmaolajhoz kevert disznózsír, és a növényi 

olajokhoz kevert tengeri eredetű zsír is kimutatható.  

Az el nem szappanosítható frakció szeroltartalmát vékonyréteg, de főként 

gázkromatográfiával lehet meghatározni eredeti állapotunkban is, de 

többnyire megfelelő származékképzés után.  

 

A zsírok és olajok egyéb szennyezőanyagai 

Hidrogénezéssel és átészterezéssel a zsírok keménysége növelhető → a 

folyamatok során transz zsírsavak is keletkezhetnek,  

 infravörös spektroszkópiával könnyedén kimutathatók,  

 újabban a kapilláris GC nyert teret a cisz és a transz konfigurációjú 

 zsírsavak analízisében.  

A transz zsírsavak a növényi zsírokban nem, vagy csak nyomnyi 

mennyiségben fordulnak elő → a transz zsírsavak analízise információval 

szolgál a hidrogénezés tényét, ill. intenzitását illetően.  

Az átészterezés tényére a zsírsavaknak a trigliceridekben elfoglalt helyéből 

lehet következtetni, melyet lipázos hasítás után gázkromatográfiával 

határoznak meg.  



Ha a palmitinsav mennyisége a 2-monoglicerid pozícióban nagyobb, mint 2%, 

nagy valószínűséggel átészterezett zsír van jelen a mintában.  

  

Egyéb speciális komponensek az egyes olajok kimutatására 

Nagyon sok növényi olaj tartalmaz olyan komponenseket, amelyek csak 

az illető olajra jellemzőek, más olajokban nem fordulnak elő. Néhány 

kiragadott példa:  

 A mustár olaj kimutatása más étkezési zsírokból és olajokból azon 

 alapul, hogy a mustárolaj tartalmazza az allil-izotiocianát illékony 

 komponenst, ami az egyéb olajokban nem fordul elő.  

 A rizskorpa olaj orizanolt tartalmaz, mely gyűjtőneve az olyan 

 vegyületeknek, mint a metil-ferulát, a cikloartenil-ferulát, a 24-metilén-

 cikloartenil-ferulát, mely az egyéb növényi olajokban nem fordul elő.  

 A szűz és a finomított olívaolaj megkülönböztetésére gyakran 

 használják a nátrium tartalom meghatározást atomabszorpciós 

 spektrofotométerrel, melynek során az összes nátriumtartalmat 

 meghatározva a hamisítás tényére tudnak következtetni → a finomított 

 olaj nátrium tartalma lényegesen nagyobb a szűzéénél. 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az egymáshoz kevert állati zsiradékok analízise 
  

A legnagyobb problémát ezen a téren a marhafaggyúhoz kevert disznózsír 

kimutatása jelenti, mely vallási okokból rendkívül fontos analízis.  

A sertészsír transz konfigurációjú zsírsavakat nem tartalmaz, a kérődzők 

bendőjében viszont a bakteriális fermentáció alatt jelentős mennyiségben 

keletkezik, ami meg is jelenik a marhafaggyúban → a transz zsírsavak 

kimutatása lehet a megkülönböztetés alapja.  

Rendkívül eltérő a két zsiradék egyéb zsírsavösszetétele is → különösen a 

sztearinsav mennyisége, a palmitinsav:olajsav és a palmitinsav:linolsav 

arány alkalmas lehet a marhafaggyúhoz kevert disznózsír mennyiségének a 

meghatározására.  

A sztearinsav és az olajsav arány alapján a libazsírhoz kevert sertészsír is 

kimutatható.  

A meghatározásokat kapilláris gázkromatográfiával, oszlop előtti 

származékképzéssel, metil-észterek formájában végzik, míg a zsírsavak 

helye megállapításához a trigliceridekben lipázos előemésztést is alkalmaznak. 

 


