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Właściwości i możliwości wykorzystania zamienników 
tłuszczów dostępnych na rynku
Properties and possibilities of using fat substitutes available commercially

Magdalena Zychnowska, Sylwia Onacik-Gür, Krzysztof Krygier

Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obesity is one of the civilization diseases, which has consequences in 
cardiovascular diseases. These illnesses are the major cause of death in 
Poland. Therefore, it is necessary to fight obesity by reducing food energy. 
Fat is a food component with the highest energy value, so even its partial 
removal may significantly help to reduce calories in a product. In addition, 
solid fats are the source of nutritionally negative saturated fatty acids, and 
sometimes trans fatty acids, which have a particularly adversely effect on 
cardiovascular system. However, lowering the fat content may negatively 
affect the product properties such as texture, creaminess and flavor. 
Therefore, it is necessary to use a substitute, which not only effectively 
reduce the caloric content, but also has a positive impact on the physical 
and sensory properties, so that they are similar to the full-fat product.

The paper discusses carbohydrate fat replacers. They act as a fat substitute 
because of their ability to bind a large amount of water. Carbohydrate fat 
replacers have low calorific value, often equal to 0 due to the fact that they 
are not digested. These components are obtained by extraction from plants, 
mushrooms and microorganisms, or as food industry waste. To increase 
the water absorption properties of some substances they are created by 
the chemical and physical modifications, eg. starches, celluloses. Some of 
the components, which are fiber fractions such as inulin and β-glucan are 
particularly preferred not only because of their substitute function, but 
also because of a positive effect on the human body by lowering blood 
cholesterol and prebiotic effect.

Key words: fat substitute, carbohydrate fat replacers, inulin, β-glucan, 
modified starch, cellulose eters, fiber

Otyłość jest jedną z chorób cywilizacyjnych, która niesie za sobą konsekwencje 
chorób układu krążenia. Choroby te są główną przyczyną śmierci w Polsce. 
Dlatego konieczna jest walka z otyłością poprzez obniżanie wartości 
energetycznej produktów spożywczych. Tłuszcz jest składnikiem żywności 
o najwyższej wartości energetycznej, dlatego jego nawet częściowe usunięcie 
może znacząco wpłynąć na obniżenie kaloryczności produktu spożywczego. 
Ponadto tłuszcze stałe są źródłem niekorzystnych żywieniowo nasyconych 
kwasów tłuszczowych i czasem izomerów trans kwasów tłuszczowych, które 
szczególnie negatywnie wpływają na układ krążenia krwi. Jednak samo 
obniżenie zawartości tłuszczu może negatywnie wpłynąć na właściwości 
produktów takie jak tekstura, kremowość czy smak. Dlatego konieczne jest 
zastosowanie zamiennika, który nie tylko skutecznie obniży kaloryczność 
produktu, ale również pozytywnie wpłynie na właściwości fizyczne 
i sensoryczne, tak aby były one zbliżone do produktu pełnotłustego.

W pracy zostały omówione zamienniki węglowodanowe. Ich działanie 
jako substytutu tłuszczu jest spowodowane możliwością wiązania dużej 
ilości wody. Węglowodanowe zamienniki tłuszczu mają niską kaloryczność, 
często równą 0, co spowodowane jest tym, że nie są trawione. Składniki te 
otrzymuje się poprzez ekstrakcję ich z roślin, grzybów lub drobnoustrojów, 
bądź jako odpad przemysłu przetwórstwa spożywczego. Aby zwiększyć 
właściwości absorpcji wody część z nich została stworzona za pomocą 
modyfikacji chemicznych lub fizycznych, np. skrobie, celulozy. Niektóre 
składniki będące frakcją błonnika pokarmowego takie jak inulina i β-glukan 
są szczególnie zalecane nie tylko ze względu na ich funkcję zamiennika 
tłuszczu, ale również pozytywny wpływ na organizm człowieka poprzez 
obniżanie cholesterolu we krwi i działanie prebiotyczne.

Słowa kluczowe: zamienniki tłuszczów, węglowodanowe zamienniki 
tłuszczów, inulina, β-glukan, skrobia modyfikowana, etery celulozy, błonnik
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Wprowadzenie

	 W	ostatnich	latach	w	Polsce	i	na	świecie	obser-
wuje	się	wzrost	zainteresowania	żywnością	funkcjo-
nalną.	Szczególnie	popularne	są	produkty,	z	których	
całkowicie	 usunięto	 składnik	 mający	 niekorzystny	
wpływ	na	organizm	człowieka	lub	znacząco	obniżono	
jego	zawartość.	Od	wielu	lat	głównymi	składnikami,	
których	 ilość	ogranicza	się	w	żywności,	 są	 tłuszcz,	

cukier	oraz	sól,	ale	również	kwasy	nasycone,	izomery	
trans	czy	cholesterol,	które	mogą	być	również	częś-
ciowo	usunięte,	co	powoduje,	że	korzyści	zdrowotne	
związane	z	usunięciem	tłuszczu	mogą	być	podwójne.	
Tłuszcz,	w	stosunku	do	innych	składników	żywności,	
jest	 źródłem	 największej	 ilości	 kalorii	 (9	 kcal/g).	
Nadmierne	 jego	 spożycie	 prowadzi	 do	 nadwagi	
i	otyłości,	które	są	powszechnie	uważane	za	przyczy-
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rzystanie	kilku	rodzajów	zamienników	oraz	zastoso-
wanie	 kombinacji	 różnych	 procesów	 technologicz-
nych.	Zamienniki	tłuszczu	reprezentowane	są	przez	
dużą	grupę	produktów	różnorodnych	pod	względem	
składu	 chemicznego,	 właściwości	 sensorycznych,	
funkcjonalnych	i	fizjologicznych	[7].	

Podział zamienników tłuszczu

	 Ze	względu	na	właściwości	zamienniki	tłuszczu	
niekiedy	dzieli	się	na	substytuty	(analogi)	tłuszczu,	
mimetyki	tłuszczu	oraz	substancje	barierowe.
	 Substytuty	 tłuszczu	 to	 substancje,	 które	 mają	
fizyczne	i	sensoryczne	właściwości	tłuszczu	mogące	
zastąpić	go	całkowicie	we	wszystkich	procesach	tech-
nologicznych,	 nie	 wyłączając	 smażenia.	 Należą	 do	
nich	takie	związki	jak,	np:	Olestra,	Salatrim,	Capre-
nin,	DDM,	EPG.	
	 Mimetyki	 tłuszczu	 to	 substancje	 posiadające	
tylko	niektóre	właściwości	technologiczne	tłuszczów	
(emulgujące,	teksturotwórcze)	i	dające	podobny	efekt	
sensoryczny	do	tego,	jaki	daje	tłuszcz.	Należą	do	nich	
związki	na	bazie	białek	i	węglowodanów	i	dlatego	nie	
mogą	być	stosowane	na	przykład	w	procesie	smażenia,	
ponieważ	stosunkowo	łatwo	ulegają	karmelizacji	lub	
denaturacji.	W	przemyśle	spożywczym	coraz	częściej	
spotykany	 jest	podział	zamienników	ze	względu	na	
rodzaj	substratu	użytego	do	produkcji.	W	myśl	tego	
podziału	wyróżnia	się	zamienniki	tłuszczowe	(m.in.	
sztuczne),	węglowodanowe	oraz	białkowe	[1,	2,	7].
	 Substancje	barierowe	to	grupa	zamienników	tłusz-
czu	do	których	należą	związki	ograniczające	wchłania-
nie	przez	produkt	tłuszczu	podczas	smażenia,	np.	3%	
dodatek	specjalnie	preparowanej	celulozy	do	pączków	
redukuje	 o	 21%	 zawartość	 tłuszczu	 w	produkcie	
końcowym.	Mogą	to	być	rozpuszczone	wypełniacze	
naśladujące	efekty	sensoryczne	tłuszczu,	umożliwiając	
odbieranie	niskotłuszczowej	żywności	jako	żywności	
bogato	tłuszczowej	[2].

Węglowodanowe zamienniki tłuszczu

	 Zamienniki	 węglowodanowe	 wykazują	 zdol-
ność	 do	 wiązania	 dużej	 ilości	 wody.	 Nie	 mogą	 być	
stosowane	 w	 wielu	 procesach	 termicznych,	 gdyż	 są	
podatne	na	działanie	wysokich	 temperatur	ulegając	
karmelizacji.	Podobnie	 jak	zamienniki	białkowe	nie	
są	w	stanie	zastępować	tłuszczu	w	100%.	Zamienniki	
węglowodanowe	to	mimetki	tłuszczu	czyli	substancje,	
które	organoleptycznie	i	fizycznie	imitują	właściwości	
tłuszczu,	lecz	posiadają	tylko	niektóre	technologicz-
ne	właściwości	 tłuszczów.	Do	tej	grupy	zaliczane	są	
następujące	produkty:	naturalne	gumy	(guma	guar,	
guma	ksantanowa,	guma	arabska,	karageny,	alginiany,	
pektyny),	 celulozy,	 skrobie	 modyfikowane,	 inulina	
(tab.	I)	[2,	3,	7,	8].

ny	chorób	niedokrwiennych	serca,	udarów,	wylewów,	
cukrzycy	i	nowotworów	[1,	2].	
	 Światowa	 Organizacja	 Zdrowia	 (FAO/WHO)	
zaleca,	 aby	 tłuszcz	 dostarczał	 nie	 więcej	 niż	 30%	
pobranej	dziennej	energii.	Produkt	o	obniżonej	war-
tości	 energetycznej	 lub	 light	 powinien	 dostarczać	
o	ponad	30%	kalorii	mniej	niż	normalny.	Zmniejsze-
nie	zawartości	 tłuszczu	 w	produktach	 spożywczych	
można	uzyskać	poprzez	usunięcie,	zastąpienie	części	
lub	całości	 tłuszczu	różnego	rodzaju	zamiennikami	
tłuszczu	[3].
	 Tłuszcze	o	konsystencji	stałej,	takie	jak	margaryny	
piekarskie	i	tłuszcze	pochodzenia	zwierzęcego,	mogą	
być	źródłem	niekorzystnych	żywieniowo	składników	
takich	 jak	 nasycone	 kwasy	 tłuszczowe	 (SFA)	 oraz	
izomery	 trans	 kwasów	 tłuszczowych	 (TFA).	 EFSA	
(Europejski	Urząd	do	Spraw	Bezpieczeństwa	Żywno-
ści)	zaleca	obniżenie	ich	spożycie	do	0	[4].	SFA	oraz	
TFA	mają	negatywny	wpływ	na	układ	krążenia	krwi,	
jednak	TFA	jest	dużo	bardziej	szkodliwe,	dlatego	jego	
ilość	w	żywności	w	wielu	krajach	jest	kontrolowana,	
poprzez	informowanie	konsumentów	o	ich	zawartości	
w	produkcie	oraz	ograniczenie	stosowania	tłuszczów	
uwodornionych	[5].	Obecnie	na	rynku	polskim	na-
wet	29,5%	wyrobów	ciastkarskich	może	być	źródłem	
izomerów	trans	[6].
	 Zastąpienie	tłuszczu	w	produktach	spożywczych	
jest	trudne	ze	względu	na	funkcje	strukturalne	jakie	
tłuszcz	spełnia	w	organizmie	człowieka.	Jest	źródłem	
i	nośnikiem	wielu	substancji	biologicznie	czynnych,	
w	tym	witamin	rozpuszczalnych	w	tłuszczach	(A,	D,	
E,	K)	oraz	niezbędnych	nienasyconych	kwasów	tłusz-
czowych.	Tłuszcz	w	produktach	spożywczych	reaguje	
z	substancjami	zapachowymi	powodując	ich	zrówno-
ważenie.	 Jest	 prekursorem	 tworzenia	 zapachów,	 jak	
również	nośnikiem	smaku.	Tłuszcz	wpływa	na	wygląd,	
wrażenia	odbierane	za	pomocą	zmysłów	dotyku,	wra-
żenia	doustne,	stabilność	oraz	zdolność	produktów	do	
przetworzenia.	Ponadto	surowce	tłuszczowe	wpływają	
na	 kształtowanie	 cech	 funkcjonalnych,	 takich	 jak:	
soczystość,	tekstura,	smarowność	czy	zdolność	two-
rzenia	emulsji	[1,	7].
	 Ogromna	waga	roli	tłuszczu	w	produkcie	spożyw-
czym	sprawia,	że	niełatwym	zadaniem	jest	znalezienie	
substancji	zastępującej	tak	wielofunkcyjny	składnik.	
W	 zawiązku	 z	 tym,	 w	 poszukiwaniu	 idealnego	 za-
miennika	tłuszczu	niektórzy	autorzy	określają	szereg	
cech	 jakimi	 powinien	 się	 charakteryzować,	 między	
innymi:	pożądane	własności	sensoryczne,	eliminacja	
tłuszczu	dochodząca	nawet	do	90	%,	niska	kalorycz-
ność	 i	zawartość	 cholesterolu,	 wysoka	 wydajność	
produkcji	[7].
	 Redukcja	 zawartości	 tłuszczu	 nie	 zawsze	 jest	
wynikiem	zastosowania	jednego	rodzaju	zamiennika	
tłuszczu.	Czasami	do	tego	celu	niezbędne	jest	wyko-
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	 Gumy	roślinne	to	gęste,	lepkie	masy,	które	przy-
kładowo	można	oglądać	m.in.	w	miejscu	skaleczenia	
pnia	 drzewa.	 Są	 to	 produkty	 dobrze	 rozpuszczalne	
w	wodzie,	dają	roztwory	o	dużej	lepkości	i	mogą	być	
wykorzystywane	 jako	 stabilizatory	 bądź	 zagęstniki	
emulsji	[8].
	 Guma	guar	pozyskiwana	jest	z	nasion	rośliny	Cy-
amopsis tetragonoloba.	Jest	to	substancja	zwiększająca	
lepkość	fazy	wodnej	produktów	spożywczych,	polepsza	
właściwości	żelujące	układów,	wchodząc	w	interakcje	
z	innymi	hydrokoloidami	np.:	ksantanem,	skrobiami	
[15,	16].	Stosowana	m.in.	do	produkcji	lodów,	gdyż	
zwiększa	stabilność	układów	poddawanych	zamraża-
niu	i	rozmrażaniu.	W	przypadku	produkcji	wyrobów	
o	obniżonej	 zawartości	 tłuszczu	 zapewnia	 odpo-
wiednią	smarowność	[12,	17].	Guma	guar	znalazła	
również	zastosowanie	w	jogurtach	niskotłuszczowych	
typu	greckiego,	dzięki	której	pomimo	niskiej	zawar-
tości	tłuszczu	możliwe	jest	utrzymanie	odpowiedniej	
konsystencji	produktu	[18].	Jej	dodatek	do	majonezów	
o	obniżonej	zawartości	tłuszczu	pozytywnie	wpływa	
na	 właściwości	 sensoryczne	 oraz	 teksturalne	 [15].	
Ponadto	guma	guar	posiada	oświadczenie	zdrowotne,	

a	mianowicie	pomaga	w	utrzymaniu	prawidłowego	po-
ziomu	cholesterolu	we	krwi,	w	przypadku	spożywania	
10	g	gumy	guar	dziennie	[19].
	 Guma	ksantanowa	to	hydrokoloid	otrzymywany	
na	drodze	fermentacji	bakterii	Xanthomonas campe-
stiris.	 Posiada	 ona	 szeroką	 gamę	 właściwości,	 które	
pozwalają	 na	 szerokie	 jej	 zastosowanie	 w	 żywności	
w	charakterze:	zagęstnika,	stabilizatora	emulsji,	sta-
bilizatora	zawiesin	i	koloidu	ochronnego.	Właściwości	
te	są	następujące:	znakomita	termostabilność,	dobra	
rozpuszczalność	i	stabilność	w	środowisku	zasadowym	
i	kwasowym,	odporność	na	działanie	enzymów,	kom-
patybilność	i	stabilność	w	roztworach	soli,wysoka	lep-
kość	wodnych	roztworów	przy	niskim	stężeniu	gumy.	
Wykorzystywana	 do	 produkcji	 żywności	 niskokalo-
rycznej	(sosy,	dressingi,	majonezy,	jogurty,	lody,	sery	
topione).	Stosowana	jest	również	w	piekarstwie,	gdzie	
umożliwia	 zatrzymanie	 wody	 w	 produkcie,	 w	 celu	
poprawy	walorów	smakowych	pieczywa.	W	przemyśle	
cukierniczym	 znalazła	 zastosowanie	 do	 produkcji	
nadzień	i	polew,	gdzie	zapobiega	synerezie	chroniąc	
ciasto	przed	wnikaniem	wilgoci	[11,	12].

Tabela I. Zamienniki na bazie węglowodanów [opracowanie własne na podstawie: 9, 2, 10, 11, 12, 13, 14]
Table I. Substitutes based on carbohydrates [own study based on: 9, 2, 10, 11, 12, 13, 14]

Dodatek Status prawny Zastosowanie jako zamiennik tłuszczu
Wartość

energetyczna
kcal/g

Przykładowa nazwa 
handlowa

Guma
ksantanowa

UE: dopuszczona do stosowania, dodatek 
dożywności – E 415

dressingi, majonezy, jogurty, lody, sery 
topione

0,5 Satiaxane™

Guma guar UE: dopuszczona do stosowania, dodatek do 
żywności – E 412

jogurty, lody, majonezy 0 Guar gum
Guma guar

Alginiany UE: dopuszczone do stosowania, dodatki do 
żywności
alginian sodu E 401
alginian potasu E402
alginian wapnia E 404

desery, budynie, jogurty, pasztety, 
kiełbasy

0 Alginian sodu
Alginian potasu
Alginian wapnia
Satialgine™
Algogel™

Karageny UE: dopuszczona do stosowania, dodatek 
dożywności – E 407

makaron, dressingi, mieszaniny do 
panierowania

0 Aubygel™
Satiagum™

Pektyny UE: dopuszczone do stosowania, dodatek do 
żywności – E 440

wyroby ciastkarskie, dressingi, wyroby 
mięsne

3,25 Pectin
Unipectine™

Polidekstroza UE: dopuszczona do stosowania, dodatek do 
żywności – E 1200

napoje mleczne, sery, lody desery, 
wyroby cukiernicze, jogurty

1 Litesse ®
Sta-LiteTM

Skrobie
modyfikowane

modyfikowane fizycznie i enzymatycznie – UE: 
dopuszczona do stosowania, skrobie,składniki 
żywności

jogurty, dressingi, majonezy, margaryny, 
lody, sosy, zupy, dania gotowe ketchup, 
wyroby cukiernicze

1-4 N-Lite
Farinex
Instatnt Stellar
Pure-gel
Instant N-Oil

skrobie modyfikowane chemicznie – UE: dopuszczo-
na do stosowania, dodatki do żywności (E 1403, 
1404, 1410, 1412-1414, 1420, 1422, 1440, 
1442, 1450)

Maltodekstryny UE: dopuszczona do stosowania produkty piekarskie, dressingi, produkty 
mleczne, produkty mięsne

2,2 Maltrin M040, 
M100, M150, 
M180

Inulina UE: składnik żywności FDA: znajduje się na liście 
GRAS

jogurty, desery mleczne, serki topione, 
lody, margaryny, majonezy, dressingi, 
wyroby mięsne wyroby cukiernicze

1,5 Raftiline®,
Fruitafit®
Fibruline®

Pochodne 
celulozy

UE: dopuszczone do stosowania dodatki do 
żywności: E 460i – 465

lody, desery, sosy sałatkowe, ciasta 0 Avicel® cellulose gel
VIVAPUR®

β-glukan UE: składnik żywności wyroby piekarskie, wyroby mięsne, 
dressingi, majonezy, produkty mleczne

2,3 Vitacel®BG 300
(jęczmienny)
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	 Alginiany	występują	jako	składniki	ściany	komór-
kowej	glonów	brunatnych	Fhaeophycae.	Substancje	te	
są	 dobrze	 rozpuszczalne	 w	 formie	 soli	 sodu,	 potasu,	
magnezu	oraz	amonu.	Pełnią	funkcję	stabilizującą	oraz	
zagęszczającą	zawiesin	i	emulsji	[8].	Alginiany	mogą	
być	stosowane	jako	zamienniki	tłuszczu	w	pasztetach,	
nie	wpływają	negatywnie	na	właściwości	sensoryczne,	
przechowalnicze	oraz	teksturalne	produktu	[20,	21].
	 Karageny	to	hydrokoloidy	pozyskiwane	z	czerwo-
nych	glonów	Rhodophyceae.	W	zależności	od	liczby	grup	
siarczanowych	w	łańcuchu	polisacharydowym	oraz	 ich	
umiejscowienia	rozróżnia	się	następujące	typy	karagenów,	
najczęściej	stosowanych	w	przemyśle	spożywczym	[13]:	

•	Kappa	 I	–	 tworzy	mocny	 i	 łamliwy	żel	w	wodzie	
i	mleku,	który	bardzo	dobrze	wiąże	wodę,

•	Kappa	II	–	tworzy	mocny	i	elastyczny	żel	w	wodzie	
i	mleku,	który	bardzo	mocno	reaguje	z	mlekiem,

•	Jota	 –	 tworzy	 mocny	 i	 elastyczny	 żel	 w	 wodzie	
i	mleku,	który	 jest	bardzo	stabilny	podczas	mro-
żenia	i	topnienia,

•	Lambda	–	nie	tworzy	żelu	w	wodzie	i	mleku;	bardzo	
dobrze	rozpuszcza	się	w	wodzie	i	mleku,	generując	
wysoką	lepkość.

	 Wszystkie	frakcje	karagenów	wykazują	stabilność	
w	pH	>7.	W	przemyśle	spożywczym	wykorzystywane	
są	jako	substancje	stabilizujące	i	zwiększające	lepkość	
emulsji	oraz	zawiesin.	Jako	zamienniki	tłuszczu	mogą	
być	stosowane	razem	z	preparatami	białkowymi	lub	
skrobiowymi.	W	przemyśle	piekarskim	i	cukierniczym	
spełniają	 rolę	 polepszacza	 i	 wpływają	 na	 poprawę	
tekstury.	 Ponadto	 karageny	 znajdują	 zastosowanie	
w	produkcji	makaronu,	galaretek	owocowych	nisko-
słodzonych,	 w	 przemyśle	 mleczarskim	 do	 wyrobu	
jogurtów	 smakowych	 i	 terminizowanych,	 serów	 to-
pionych,	 twarogów	 terminizowanych,	 w	 przemyśle	
mięsnym,	rybnym	[8,	13].
	 Pektyny	to	mieszanina	węglowodanów	wchodząca	
w	skład	ściany	komórkowej	wielu	roślin.	Pod	względem	
żywieniowym	stanowią	jedną	z	frakcji	rozpuszczalnego	
włókna	pokarmowego	(błonnika).	Wykazują	zdolność	

Tabela II. Lista dozwolonych skrobi modyfikowanych w przemyśle spożywczym [opracowanie własne na podstawie: 9, 2, 3, 14]
Table II.Approved list of modified starches in food industry [own study based on: 9, 2, 3, 14]

Skrobia modyfikowana Charakter modyfikacji Status prawny Funkcje Zastosowanie

Skrobia modyfikowana 
fizycznie

operacje fizyczne/fizykochemiczne składnik spożywczy zagęstnik majonezy, dresingi, wsady 
owocowe

Skrobia modyfikowana 
enzymatycznie

hydroliza, tworzenie cylkodekstryn składnik spożywczy zagęstnik wyroby niskotłuszczowe (majonezy, 
dressingi, margaryny, jogurty, 
desery mleczne, nadzienia
piekarnicze, wyroby cukiernicze)

Skrobia hydrolizowana 
kwasowo

hydroliza składnik spożywczy zagęstnik wyroby cukiernicze (żelki, 
pastylki, galaretki), desery, sery 
topione

Skrobia bielona działanie środkami wybielającymi 
(utlenianie skrobi)

składnik spożywczy środek zagęszczający 
i stabilizator

ketchup

Skrobia utleniona E 1404 utlenianie skrobi dodatek do żywności naturalny zagęszczacz, sub-
stancja wiążąca i żelująca

wyroby cukiernicze, panierowane 
mięso i ryby

Fosforan monoskrobiowy 
E 1410

podstawienie grupami fosforano-
wymi

dodatek do żywności naturalny zagęszczacz, stabili-
zator i substancja wiążąca

lody, pizza, dressingi, owocowe 
nadzienia do ciast, jogurty 
smakowe

Fosforan diskrobiowy
E 1412

usieciowanie grupami fosforano-
wymi

dodatek do żywności naturalny zagęszczacz, stabili-
zator i substancja wiążąca

lody, pizza, dressingi, marynaty, 
owocowe nadzienia do ciast, 
jogurty smakowe

Fosforylowany fosforan 
diskrobiowy E 1413

podstawienie i usieciowanie grupa-
mi fosforanowymi

dodatek do żywności zagęstnik jogurty smakowe, lody

Acetylowany fosforan 
diskrobiowy E 1414

podstawienie grupami acetylowymi 
i usieciowanie grupami fosforano-
wymi

dodatek do żywności naturalny zagęszczacz 
i stabilizator

lody, pizza, dressingi, jogurty, 
ciasta w proszku

Skrobia acetylowana
E 1420

podstawienie grupami acetylowymi dodatek do żywności naturalny zagęszczacz 
i stabilizator

marynaty, desery, serki, wyroby 
cukiernicze

Acetylowany adypinian 
diskrobiowy E 1422

podstawienie grupami acetylowymi 
usieciowanie grupami adypinowymi

dodatek do żywności zagęstnik i stabilizator dresingi, majonezy, ketchup, 
margaryny, jogurty smakowe

Hydroksypropyloskrobia 
E1440

podstawienie grupami hydroksypro-
pylowymi

dodatek do żywności naturalny zagęszczacz 
i stabilizator

pizza, lody, dressingi, marynaty, 
ciasta w proszku, jogurty

Hydroksypropylofosforan 
dikskrobiowy E 1442

podstawienie grupami hydroksypro-
pylowymi i usieciowanie grupami 
fosforanowymi

dodatek do żywności naturalny zagęszczacz 
i stabilizator

sosy, zupy, dania gotowe, 
ketchup, budyń, lody, desery, 
majonezy, margaryny

Sól sodowa oktenylobur-
sztynianu skrobiowego
E 1450

podstawienie grupami oktenylo-
bursztynowymi

dodatek do żywności naturalny zagęszczacz 
i stabilizator

koncentraty do napojów 
gazowanych, proszki tłuszczowe 
dla piekarnictwa, dresingi, sosy 
majonezowe i majonezy
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żelowania	w	kwaśnych		warunkach.	Zdolność	ta	jest	
jednak	zależna	od	stopnia	zmetylowania	pektyn.	Wy-
sokometylowane	pektyny	żelują	przy	pH	3,	stężeniu	
cukru	65%	oraz	zawartości	pektyn	0,3-2%,	z	kolei	ni-
skometylowane	pektyny	żelują	przy	niższym	stężeniu	
cukru	(30-40%)	oraz	w	szerszym	pH	(3-6).	Jednak	
koniecznym	czynnikiem	wytworzenia	siatki	żelu	jest	
obecność	jonów	wapnia	w	stężeniu	0,01-0,1%.	Pek-
tyny	 wykorzystywane	 są	 w	 przemyśle	 spożywczym	
przy	produkcji	dżemów	i	powideł	[17,	22,	23].	Jako	
zamiennik	tłuszczu	znalazły	zastosowanie	w	produkcji	
ciastek	 kruchych,	 gdzie	 tłuszcz	 piekarski	 może	 być	
zastąpiony	w	30%	przez	wodne	żele	pektyny	[24]	oraz	
do	produkcji	niskotłuszczowych	frankfurterek	[25]	
i	serów	[26].	Ponadto	pektyny	posiadają	oświadcze-
nie	zdrowotne,	a	mianowicie	pomagają	w	utrzymaniu	
prawidłowego	poziomu	cholesterolu	we	krwi,	w	przy-
padku	spożywania	6	g	pektyn	dziennie	[19].
	 Skrobia	 to	 polisacharyd	 powszechnie	 wykorzy-
stywany	 w	 przemyśle	 spożywczym	 z	 uwagi	 na	 jej	
wielofunkcyjność	i	zdolność	kształtowania	tekstury,	
głównie	dzięki	właściwościom	żelowania	i	zagęszcza-
nia.	 Obecnie	 pożądane	 cechy	 reologiczne	 uzyskuje	
się	często	w	wyniku	użycia	tzw.	skrobi	modyfikowa-
nych.	Z	ich	pomocą	można	kształtować	takie	cechy	
produktu	jak:	lepkość,	tekstura,	żelowanie,	adhezja,	
zdolność	utrzymania	wilgoci	oraz	homogeniczność.	
Modyfikacje,	jakim	poddawana	jest	skrobia,	dzieli	się	
na	 chemiczne,	 fizyczne	 i	 biochemiczne	 (hydroliza	
z	udziałem	enzymów)	(tab.	II).	Skrobie	modyfikowane	
metodami	fizycznymi	otrzymuje	się	poprzez	obróbkę	
cieplną	lub	ciśnieniową	skrobi	natywnej.	Modyfikacje	
fizyczne	prowadzą	do	zwiększenia	rozpuszczalności	
skrobi	 bez	 zmniejszenia	 ciężaru	 cząsteczkowego	 jej	
składników	 bądź	 do	 degradacji	 cząsteczki.	 Bardzo	
ważne	 z	 punktu	 widzenia	 producentów	 żywności	
jest	fakt,	że	skrobie	te	nie	są	znakowane	jako	skrobie	
modyfikowane.	Hydroliza	enzymatyczna	umożliwia	
produkcję	skrobi	o	szerokim	zakresie	funkcjonalności,	
zwłaszcza	 teksturotwórczych	 i	 imitujących	 tłuszcz.	
Preparaty	 tego	 typu	wykorzystuje	 się	w	produktach	
o	zróżnicowanej	lepkości	i	teksturze	jako	zamienniki	
tłuszczu	w	wyrobach	niskotłuszczowych.	Modyfikacja	
chemiczna	natomiast	polega	na	wprowadzeniu	do	po-
limerów	skrobi	nowych	grup	chemicznych	zasadniczo	
zmieniających	jej	właściwości	Skrobie	modyfikowane	
chemicznie	muszą	być	znakowane	jako	modyfikowane	
i	w	zależności	od	sposobu	modyfikacji	przypisuje	się	
im	odpowiedni	numer	E.	Najważniejsze	modyfikacje	
chemiczne	skrobi	to	sieciowanie	oraz	stabilizowanie	
(podstawianie).	 W	 celu	 zwiększenia	 funkcjonalno-
ści	 skrobi	 łączy	 się	 te	 procesy	 ze	 sobą.	 Przykładem	
takiej	modyfikacji	może	być	acetylowany	adypinian	
diskrobiowy	 (E	 1422)	 i	 hydroksypropylofosforan	
diskrobiowy	(E	1442)	[9,	3,	14].

	 Maltodekstryny	 to	 produkty	 częściowej	 depo-
limeryzacji	 skrobi	 wytwarzane	 najczęściej	 ze	 skrobi	
kukurydzianej,	ziemniaczanej,	owsianej	i	tapiokowej.	
Wykazują	one	działanie	stabilizujące	oraz	teksturo-
twórcze.	Są	wykorzystywane	jako	neutralne	wypełnia-
cze	oraz	nośniki.	Jako	zamienników	tłuszczu	używa	
się	maltodekstryn	o	niskim	stopniu	depolimeryzacji	
skrobi,	tj.	do	5	DE.	Są	to	sproszkowane,	białe	produkty	
o	niskiej	gęstości	nasypowej,	rozpuszczalne	w	wodzie.	
W	roztworach	 dobrze	 absorbują	 tłuszcz,	 tworząc	
trwałe	 kompleksy	 tłuszcz	 –	 węglowodan	 –	 woda	
[3,	7,	27].	
	 Przykładowa	maltodekstryna	to	otrzymywana	na	
bazie	skrobi	kukurydzianej	(Malatrim	M040)	tworzy	
pozbawiony	 smaku,	 odwracalny	 żel,	 który	 jako	 za-
miennik	tłuszczu	może	być	stosowany	przy	produkcji	
past	do	smarowania,	margaryn	oraz	deserów	mrożo-
nych.	Preparaty	N-Oil	lub	Instant	N-Oil	to	przykłady	
maltodekstryny	otrzymywanej	 ze	 skrobi	 tapiokowej	
–	jako	zamiennik	tłuszczu	znajduje	zastosowanie	głów-
nie	w	deserach	mrożonych,	sosach	majonezowych	oraz	
margarynach.	Preparat	handlowy	Paselli	SA2	otrzy-
mywany	ze	skrobi	ziemniaczanej	stosowany	jest	przy	
produkcji	 niskotłuszczowych	 past,	 sosów,	 deserów	
mrożonych,	majonezów	oraz	przetworów	mięsnych	
[3,	28].	Maltodekstryna	jest	również	wykorzystywana	
jako	zamiennik	tłuszczu	w	wyrobach	piekarskich,	cia-
stach	kruchych	oraz	w	ciastach	biszkoptowo-tłuszczo-
wych	[29,	30],	w	produktach	mięsnych	typu	kiełbas	
furterterek,	 gdzie	 użycie	 tego	 zamiennika	 tłuszczu	
na	poziomie	12%	wpłynęło	bardzo	dobrze	na	jakość	
ogólną	wyrobów	[31].
	 Polidekstroza	 to	 polimer	 glukozy	 o	 małej	 ilości	
sorbitolu	i	kwasu	cytrynowego,	uzyskiwany	na	drodze	
polikondensacji	 glukozy.	 Produkt	 cechuje	 wysoka	
rozpuszczalność	w	wodzie,	niska	temperatura	krzep-
nięcia,	wysoka	temperatura	zeszklenia	i	dobra	stabil-
ność	 podczas	 przechowywania.	 Posiada	 właściwości	
prebiotyczne.	Stosowana	jest	jako	zamiennik	tłuszczu,	
wypełniacz,	 substancja	 pochłaniająca	 wilgoć	 oraz	
czynnik	teksturotwórczy	w	wyrobach	cukierniczych	
i	piekarniczych	oraz	deserach	[2,	7,	32].
	 Inulina	 to	 roślinny,	 węglowodanowy	 materiał	
zapasowy.	Występuje	w	produktach	roślinnych,	gro-
madząc	się	głównie	w	bulwach,	kłączach,	korzeniach	
i	dolnych	częściach	łodyg	roślin.	Oczyszczoną	formę	
inuliny	 produkuje	 się	 z	 bulw	 topinambru,	 korzeni	
cykorii	i	bulw	dalii	[33].	
	 Inulina	ma	postać	białego,	pylistego,	dobrze	roz-
puszczalnego	w	wodzie	białego	proszku.	Charaktery-
zuje	ją	łagodny,	słodki	smak,	porównywalny	do	około	
1/10	słodkości	cukru.	Wartość	energetyczna	inuliny	
przeciętnie	 wynosi	 1,5	 kcal/g.	 Inulina	 to	 naturalny	
prebiotyk,	który	wykazuje	szereg	właściwości	prozdro-
wotnych:	wpływa	na	poprawę	warunków	rozmnażania	
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w	jelicie	grubym	pożądanych	bakterii	probiotycznych,	
zapobiega	 cukrzycy,	 osteoporozie,	 wykazuje	 efekt	
antykancerogenny,	obniża	poziomu	cholesterolu	we	
krwi.	Prebiotyczny	efekt	 inuliny	obserwuje	się	przy	
spożyciu	10	g	na	dobę	[34,	10].
	 Inulina	 wykazuje	 właściwości	 teksturotwórcze.	
Zdolność	 żelowania	 wykazują	 roztwory	 o	 stężeniu	
powyżej	 15%.	 Przy	 stężeniu	 ponad	 25%	 tężejący	
roztwór	tworzy	delikatny	żel,	przypominający	swoją	
teksturą	i	właściwościami	tłuszcz	(inulina	jest	sacha-
rydowym	 mimietkiem	 tłuszczu	 –	 czyli	 substancją	
imitującą	pewne	właściwości	fizyczne	 i	sensoryczne	
triacylogliceroli).	 Inulina	wiążąc	wodę	w	produkcie	
spożywczym	 nadaje	 mu	 odpowiednią	 konsystencję,	
opalizujący	wygląd	oraz	odczucie	„pełnego	smaku”.	
Wykazuje	ona	 synergistyczne	oddziaływanie	z	 sub-
stancjami	żelującymi	takimi	jak:	alginiany,	karageny,	
guma	gellan,	żelatyna	i	maltodekstryna.	Przyjmuje	się,	
że	w	produktach	niskotłuszczowych	1	g	inuliny	może	
zastąpić	4	g	tłuszczu	[10,	33].	
	 Zdolność	 żelowania	 inuliny	 wykorzystywana	
jest	 w	 produkcji	 żywności	 niskotłuszczowej	 bez	
obniżania	 jakości	 sensorycznej	 produktu.	 Kierunki	
wykorzystania	 inuliny	 w	 przemyśle	 spożywczym	 to	
przede	wszystkim	produkcja	żywności	funkcjonalnej	
w	następujących	branżach:	mleczarska	(jogurty,	desery	
mleczne,	 serki	 topione),	 owocowo-warzywna	 (soki,	
dżemy),	 lodziarska,	 tłuszczowa	 (margaryny,	 majo-
nezy,	 dressingi),	 mięsna	 (wędliny,	 pasztety,	 kotlety	
mielone	i	pulpety,	kiełbasy	drobnorozdrobnione)	oraz	
cukiernicza	(ciastka,	biszkopty)	[34,	2,	35,	10,	36].	
	 Z	grupy	celulozy	i	jej	pochodnych	najczęściej	sto-
sowanym	zamiennikiem	tłuszczu	jest	celuloza	mikro-
krystaliczna.	Jej	wodny	roztwór	wykazuje	strukturę,	
lepkość	 i	 wrażenia	 smakowe	 zbliżone	 do	 tłuszczu.	
Produktom	spożywczym	nadaje	lepkość,	nieprzezro-
czystość	oraz	połysk.	Charakteryzuje	się	zdolnością	
stabilizacji	emulsji	oraz	piany.	W	przeciwieństwie	do	
gumy	guar	i	gumy	ksantanowej,	nie	jest	rozpuszczal-
na	w	wodzie,	ale	pomimo	tego	może	pełnić	podobne	
funkcje	[7].
	 Celuloza	mikrokrystaliczna	tworzy	układ	wyka-
zujący	właściwości	reologiczne	zbliżone	do	układu	jaki	
tworzy	typu	emulsja	olej	w	wodzie.	W	związku	z	tym	
stosuje	się	ją	jako	zamiennik	tłuszczu	w	wyrobach	ni-
skotłuszczowych.	Dodatkowo	tiksotropowe	cechy	żelu,	
jaki	tworzy	mikrokrystaliczna	celuloza	w	produktach	
spożywczych,	polepszają	odczucia	w	ustach	oraz	inne	
walory	smakowe	tych	produktów.	Celuloza	mikrokry-
staliczna	nadaje	kremową,	gładką	strukturę,	zmniejsza	
szybkość	synerezy	i	topnienia,	przez	co	poleca	się	ją	
szczególnie	do	produkcji	lodów.	Jest	produktem	bez-
kalorycznym.	Jako	zamiennik	tłuszczu	stosuje	się	ją	
do	produkcji	niskotłuszczowych	lub	beztłuszczowych	
produktów	spożywczych	typu	sosy,	dressingi,	majone-

zy	oraz	sery.	Mikrokrystaliczna	celuloza	produkowana	
jest	m.in.	pod	nazwą	Avicel	®	cellulose	gel	–	produkt	
zastępujący	2/3	tłuszczu	w	emulsjach	olejowych	bez	
ujemnego	 wpływu	 na	 płynność,	 lepkość	 i	 wrażenia	
smakowe	produktu	[2,	3,	7,	37].
	 Celulozy	 można	 również	 modyfikować	 poprzez	
reakcję	 C-alkilowania,	 polegającej	 na	 przyłączeniu	
grup	alkilowych	do	cząsteczek	węgla	w	wyniku	czego	
powstają	etery	celulozy.	Dzięki	przyłączeniu	odpowied-
niej	grupy	lub	kilku	grup	alkilowych	można	otrzymać	
substancje	o	różnej	rozpuszczalności	[38]	oraz	wodo-
chłonności,	a	ich	roztwory	mogą	osiągać	różną	lepkość.	
W	przemyśle	spożywczym	stosowane	są	etery	celulozy:	
metyloceluloza	(MC),	etyloceluloza	(EC),	etylomety-
loceluloza,	hydroksymetylopropyloceluloza	(HMPC),	
hydroksypropyloceluloza	(HPC).	Należą	one	do	grupy	
dodatków	 do	 żywności	 o	 właściwościach	 emulgują-
cych,	żelujących	i	zgęstniających.	Mają	one	zdolność	
tworzenia	 hydrożeli	 (tworzenie	 żeli	 z	 wodą	 o	 stałej	
konsystencji)	[39],	ponadto	w	przypadku	metylocelu-
lozy,	etylocelulozy	i	hydroksypropylocelulozy	również	
oleożeli	(tworzenie	stałych	żeli	z	olejem	ciekłym)	[40].	
Zastosowanie	 oraz	 funkcje	 tych	 składników	 zostały	
opisane	w	tabeli	III.	Zaobserwowano,	że	dodatek	MC	
do	 panierki	 na	 poziomie	 0,5	 %	 wpływa	 na	 obniże-
nie	 pochłaniania	 tłuszczu	 podczas	 smażenia	 przez	
produkty	 [41].	 Najpopularniejsza	 jako	 zamiennik	
tłuszczu	jest	hydroksypropylmetyloceluloza.	Może	ona	
z	powodzeniem	zastąpić	tłuszcz	w	ciastkach	kruchych	
na	poziome	15%,	większy	dodatek	może	spowodować	
pogorszenie	jakości	ciasta	surowego	[42,	39].
	 β-glukan	jest	związkiem	organicznym,	który	sta-
nowi	jeden	ze	składników	błonnika	pokarmowego.	Jest	
to	polisacharyd	zbudowany	z	cząsteczek	β-D-glukozy.	
Źródłem	beta-glukanu	są:	pszenica,	owies,	jęczmień,	
drożdże	oraz	grzyby.	Substancja	ta	jest	rozpuszczalna	
w	wodzie	[45,	46].	β-glukan	silnie	wiąże	wodę,	doda-
jąc	do	produktów	spożywczych	można	kontrolować	
ich	teksturę	oraz	właściwości	reologiczne	[47].
	 β-glukan	stosowany	jest	jako	zamiennik	tłuszczu	
w	produktach	ciastkarskich,	mięsnych	oraz	majone-

Tabela III. Lista pochodnych celulozy dozwolonych w przemyśle spożywczym 
[43, 44, 42]
Table III. List of cellulose derivatives approved in food industry [43, 44, 42]

Nazwa Numer „E” Zastosowanie

Celuloza mikrokrystaliczna E 460 ii ciasta biszkoptowo-tłuszczowe, 
desery, lody

Metyloceluloza E 461 lody, desery, sosy sałatkowe, panierki

Etyloceluloza E 462 aromaty kapsułkowane, oleożele, 
leki, suplementy diety

Hydroksypropyloceluloza E 463 nadzienia, marynaty, jogurty żele, 
ciasta

Hydroksypropylometylo-
celuloza

E 464 lody, desery ciasta, sosy sałatkowe, 
wyroby piekarskie, panierki

Etylometyloceluloza E 465 lody, desery
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zach	[48,	49,	50].	Jest	on	szczególnie	cenny	ze	wzglę-
du	 na	 swoje	 właściwości	 prozdrowotne.	 Europejski	
Urząd	do	Spraw	Bezpieczeństwa	Żywności	oficjalnie	
potwierdził,	że	β-glukan	z	owsa	obniża	frakcję	chole-
rerolu	LDL	we	krwi	i	w	ten	sposób	przyczynia	się	do	
obniżenia	ryzyka	chorób	serca	i	zalecił	spożywanie	co	
najmniej	3	gramów	dziennie	tego	składnika	[51,	19].	
Ponadto	 β-glukan	 zalecany	 jest	 w	 żywieniu	 ludzi	
chorych	na	cukrzycę	typu	II	ze	względu	na	jego	niski	
indeks	glikemiczny	[52].
	 Błonniki	roślinne	o	niesprecyzowanym	składzie	
chemicznym	 coraz	 częściej	 są	 stosowane	 jako	
zamienniki	 tłuszczu	 oraz	 dodatek	 prozdrowotny.	
Mogą	one	pochodzić	ze	zbóż	oraz	owoców	np.	 jako	
produkt	 uboczny	 produkcji	 soków	 [53].	 Preparat	
NUTRIOSE®	 to	 rozpuszczalny	 w	 wodzie	 błonnik	
uzyskany	 ze	 zbóż.	 W	 UE	 zakwalifikowany	 jako	
składnik	 żywności.	 Cechuje	 go	 niska	 wartość	
energetyczna	 (2	 kcal/g),	 niski	 indeks	 glikemiczny,	
odporność	 na	 temperaturę	 i	 warunki	 kwasowe,	
niska	higroskopijność,	odporność	na	ścinanie.	Może	
być	 wykorzystany	 jako	 zamiennik	 tłuszczu	 i	 cukru	
w	szerokiej	 gamie	 produktów	 spożywczych	 (m.	 in.:	
napoje,	 wyroby	 piekarnicze	 i	 cukiernicze,	 lody).	
Zastosowanie	NUTRIOSE®	z	syropem	maltitolowym	
w	produkcji	muffinów	powoduje	40%	redukcję	cukru	
i	30%	redukcję	tłuszczu,	jednocześnie	dostarczając	3	g	
błonnika	[54].
	 Niektóre	błonniki	roślinne	posiadają	oświadcze-
nia	zdrowotne,	a	mianowicie	[19]:

a.	 błonnik	jęczmienny	przyczynia	się	do	zwiększenia	
masy	kału,

b.	 błonnik	 owsiany	 przyczynia	 się	 do	 zwiększenia	
masy	kału	oraz	do	przyspieszenia	pasażu	jelito-
wego,

c.	 błonnik	z	otrębów	pszennych	przyczynia	się	do	
zwiększenia	masy	kału,

d.	 błonnik	żytni	pomaga	w	prawidłowym	funkcjo-
nowaniu	jelit.

	 Doniesienia	naukowe	mówią	o	możliwości	stoso-
wania	albedo,	czyli	białej	części	skórki	owoców	cytru-
sowych	zarówno	w	formie	wysuszonej,	jak	i	surowej,	
jako	 zamiennika	 tłuszczu	 w	 produktach	 mięsnych	

[55,	56].	 Błonnik	 pomarańczowy	 otrzymywany	 ze	
skórki	owocu,	jak	i	z	wnętrza,	może	mieć	zastosowanie	
jako	 zamiennik	 tłuszczu	 w	 lodach	 i	 zredukować	 do	
70%	tłuszczu	bez	wpływu	na	zmiany	jakościowe	pro-
duktu	[54].	Istnieją	doniesienia	mówiące	o	stosowaniu	
alternatywnych	zamienników	tłuszczu	w	produktach	
piekarskich	takich	jak:	błonnik	kakaowy	w	muffinach	
[57],	bądź	sproszkowane	na	mąkę	pestki	owoców	mo-
reli	w	ciastkach	kruchych	[58].	Natomiast	do	produk-
cji	burgerów	jako	zamiennika	tłuszczu	z	powodzeniem	
można	zastosować	mielony	mak	(20%	dodatek	bardzo	
dobrze	 wpłynął	 na	 właściwości	 produktów)	 [59].	
Naukowcy	sprawdzili	również	możliwości	zastąpienia	
tłuszczu	kokosowego	stosowanego	w	wielu	produktach	
kuchni	tajskiej	na	rozpuszczalne	żele	z	błonnika	ryżo-
wego	oraz	jęczmiennego	i	stwierdzili	brak	istotnego	
wpływu	na	zmiany	sensoryczne	wyrobów	[60].
	 Istnieją	również	doniesienia	mówiące	o	zastoso-
waniu	przetworów	z	roślin	strączkowych	takich	jak:	
tofu	[61],	puree	z	cieciorki	[62],	puree	z	zielonego	
groszku	[63]	oraz	innych	roślin:	puree	z	suszonych	
śliwek	[64]	i	puree	z	awokado	[65]	jako	zamienników	
tłuszczu	w	ciastach.	

Podsumowanie

	 W	Polsce,	podobnie	jak	w	krajach	Europy	Zachod-
niej,	odnotowuje	się	zbyt	wysokie	spożycie	tłuszczów	
nasyconych	 przy	 jednoczesnym	 niedobrze	 w	 diecie	
wielonienasyconych	kwasów	tłuszczowych.	Niesie	to	
ze	 sobą	 ryzyko	 wystąpienia	 otyłości,	 choroby	 wień-
cowej	i	chorób	nowotworowych	oraz	wzrost	poziomu	
cholesterolu.	 Propagowane	 przez	 żywieniowców,	
a	motywowane	względami	zdrowotnymi	dążenie	do	
obniżenia	spożycia	tłuszczu,	można	osiągnąć	poprzez	
wprowadzenie	 do	 żywności	 zamienników	 tłuszczu.	
Zamienniki	tłuszczu	to	dynamicznie	rozwijająca	się	
w	ostatnich	latach	grupa	dodatków	do	żywności.	Stwa-
rzają	możliwości	produkcji	żywności	nowej	generacji,	
niskokalorycznej,	o	zredukowanej	zawartości	tłuszczu,	
bez	cholesterolu,	nie	pozbawionej	zalet	 smakowych	
oraz	strukturze	charakterystycznej	dla	żywności	ni-
skokalorycznej.

	 1.	 Borowy	T,	Kubiak	MS.	Zamienniki	tłuszczu	stosowane	
w	przemyśle	spożywczym	–	cz.	I.	Cukier	Piek	2010a,	
10:	62-63.

	 2.	 Górecka	 A,	 Krygier	 K.	 Zamienniki	 tłuszczu	 w	 produkcji	
żywności	o	obniżonej	wartości	energetycznej.	Przem	Spoż	
2004,	58	(5):	36-42.

	 3.	 Jelnicka	K.	Technologiczne	zastosowanie	węglowodanowych	
zamienników	tłuszczu	w	produktach	o	obniżonej	wartości	
energetycznej.	Tłuszcze	Jadalne	2009,	3-4:	131-139.

Piśmiennictwo / References

	 4.	 EFSA,	2010,	Scientific	Opinion	on	Dietary	Reference	Values	
for	fats,	including	saturated	fatty	acids,	polyunsaturated	fatty	
acids,	 monounsaturated	 fatty	 acids,	 trans	 fatty	 acids	 and	
cholesterol.	EFSA	J	2010,	3:	1-107.

	 5.	 Downs	 SM,	 Thow	 AM,	 Leeder	 SR.	 The	 effectiveness	 of	
policies	 for	reducing	dietary	trans-fat:	a	systematic	review	
of	the	evidence.	Bull	WHO	2013,	9:	262-269.

	 6.	 Onacik-Gür	S,	Żbikowska	A,	Kowalska	M.	Źródła	izomerów	
trans	 kwasów	 tłuszczowych	 na	 polskim	 rynku,	 Probl	 Hig	
Epidemiol	2014,	95(1):	120-124.



49Zychnowska M i wsp.   Właściwości i możliwości wykorzystania zamienników tłuszczów dostępnych na rynku

	 7.	 Słomińska	L.	Węglowodanowe	zamienniki	tłuszczu.	Przem	
Spoż	1999,	7:	12-15	.

	 8.	 Borowy	 T,	 Kubiak	 MS.	 Zamienniki	 tłuszczu	 stosowane	 w	
przemyśle	 spożywczym	 –	 cz.	 II.	 Cukier	 Piek	 2010b,	 11:	
54-56.

	 9.	 Górecka	 A,	 Niepytalska	 K,	 Krygier	 K.	 Badania	 nad	
zastosowaniem	 skrobi	 modyfikowanych	 do	 produkcji	
niskotłuszczowych	 bezcholesterolowych	 emulsj i	
majonezowych.	 Żywn	 Nauk	 Technol	 Jakość	 2004,	 3(40):	
Supl.	77-86.

	10.	 Jędrzejkiewicz	 K,	 Florowska	 A.	 Stabilność	 i	 jakość	
bezcholesterolowych,	niskotłuszczowych	emulsji	majonezo-
wych	 zawierających	 inulinę.	 Żywn	 Nauk	 Technol	 Jakość	
2007,	5	(54):	346-359.

	11.	 Kayacier	A,	Dogan	M.	Rheological	properties	of	some	gums	
–	salep	Mied	solutions.	J	Food	Eng	2006,	72:	261-265.

	12.	 Kowalski	S,	Sikora	M.	Hydrokoloidy	polisacharydowe	jako	
substancje	 dodatkowe	 w	 przemyśle	 spożywczym.	 Część	 I:	
Guma	Ksantanowa.	Prz	Piek	Cukier	2004a,	52(7):	6-8.

	13.	 Kowalski	S,	Sikora	M.	Hydrokoloidy	polisacharydowe	jako	
substancje	dodatkowe	w	przemyśle	spożywczym.	Część	II:	
Karageny.	Prz	Piek	Cukier	2004b,	52(8):	10-12.

	14.	 Schube	V,	Ratusz	K.	Skrobie	modyfikowane	–	nowa	odsłona.	
Przem	Spoż	2013,	67(5):	20-25.

	15.	 Amin	 MHH,	 Elbeltagy	 AE,	 Mustafa	 M,	 Khalil	 AH.	
Development	 of	 low	 fat	 mayonnaise	 containing	 different	
types	and	levels	of	hydrocolloid	gum.	J	Agroaliment	Process	
Technol	2014,	20(1):	54-63.

	16.	 Funami	T,	Kataoka	Y,	Omoto	T,	Goto	Y,	Asai	I,	Nishinari	K.	
Food	 hydrocolloids	 control	 the	 gelatinization	 and	
retrogradation	 behavior	 of	 starch.	 2a.	 Functions	 of	 guar	
gums	with	different	molecular	weights	on	the	gelatinization	
behavior	of	corn	starch.	Food	Hydrocoll	2005,	19:	15-24.

	17.	 Borowski	 J, 	 Borowska	 EJ. 	 Hydrokoloidy	 roślinne	
i	mikrobiologiczne	–	 technologiczne	 i	żywieniowe	aspekty	
ich	stosowania	(2).	Przem	Ferment	Owocowo	Warz	2005,	
3:	38-40.

	18.	 Brennan	CS,	Tudorica	CM.	Carbohydrate-based	fat	replacers	
in	the	modification	of	the	rheological,	textural	and	sensory	
quality	of	yoghurt:	comparative	study	of	the	utilization	of	
barley	beta-glucan,	guar	gum	and	inulin.	Int	J	Food	Science	
Technol	2008,	43:	824-833.

	19.	 Rozporządzenie	Komisji	(UE)	NR	432/2012	z	dnia	16	maja	
2012	 r.	 ustanawiające	 wykaz	 dopuszczonych	 oświadczeń	
zdrowotnych	dotyczących	żywności,	innych	niż	oświadczenia	
odnoszące	się	do	zmniejszenia	ryzyka	choroby	oraz	rozwoju	
i	zdrowia	dzieci.

	20.	 Kumar	 M,	 Sharma	BD,	 Kumar	 RR.	 Evaluation	 of	 Sodium	
Alignate	as	a	fat	replacer	on	processing	and	shelf-life	of	low-
fat	ground	pork	patties,	Asian-Aust	J	Anim	Sci	2007,	20(4):	
588-597.

	21.	 Berry	 BW.	 Sodium	 alginate	 plus	 modified	 tapioca	 starch	
improves	properties	of	low-fat	beef	patties.	J	Food	Scie	1997,	
62(6):	1245-1250.

	22.	 Arltofta	D,	Madsenb	F,	Ipsen	R.	Relating	the	microstructure	
of	pectin	and	carrageenan	 in	dairy	desserts	 to	 rheological	
and	 sensory	 characteristics.	 Food	 Hydrocoll	 2008,	 22:	
660-673.

	23.	 Wehr	 JB,	 Menzies	 NW,	 Blamey	 FPC.	 Alkali	 hydroxide	
–	 induced	 gelation	 of	 pectin.	 Food	 Hydrocoll	 2004,	 18:	
375-378.	

	24.	 Min	 B,	 Bae	 IY,	 Lee	 HG,	 Yoo	 S-H,	 Lee	 S.	 Utilization	 of	
pectin-enriched	materials	from	apple	pomace	as	fat	replacer	
in	 a	model	 food	 system.	 Bioresour	 Technol	 2010,	 101:	
5414-5418.

	25.	 Candogan	 K,	 Kolsarici	 N.	 Storage	 stability	 of	 low-fat	 beef	
frankfurters	 formulated	 with	 carrageenan	 or	 carrageenan	
with	pectin.	Meat	Sci	2003,	64:	207-214.

	26.	 Lobato-Calleros	C,	Robles-Martinez	JC,	Cabellero-Perez	JF,	
Vron-Carter	EJ,	Aguirre-Mandujano	E.	Fat	replacer	in	low-fat	
Mexican	manchego	cheese.	J	Texture	Stud	2001,	32:	1-14.

	27.	 Gambuś	H,	Gibiński	M,	Gambuś	F.	Możliwość	zastąpienia	
tłuszczu	w	herbatnikach	maltodekstryną	owsianą.	Biul	Hod	
Aklim	Rośl	2006,	39:	319-328.

	28.	 Marchal	LM,	Beeftink	HH,	Tramper	J.	Towards	a	relation	
design	of	commercial	maltodextrins.	Trends	Food	Sci	Technol	
1999,	10:	345-350.

	29.	 Lakashminarayan	 SM,	 Srivastava	 AK,	 Vetrmani	 R,	
KrishnaRau	 L.	 Fat	 replacement	 in	 soft	 dough	 biscuits:	 Its	
implications	on	dough	rheology	and	biscuit	quality.	J	Food	
Eng	2007,	80:	922-930.

	30.	 Lakashminarayan	 SM,	 Rathinam	 V,	 KrishnaRau	 L.	 Effect	
of	 maltodextrin	 and	 emulsifiers	 on	 the	 viscosity	 of	 cake	
batter	and	on	the	quality	of	cakes.	J	Sci	Food	Agric	2006,	86:	
706-712.

	31.	 Crehan	 CM,	 Hughes	 E,	 Troy	 DJ,	 Buckley	 DJ.	 Effects	 of	
fat	 level	and	maltodextrin	on	the	 functional	properties	of	
frankfurters	formulated	with	5,	12	and	30%	fat.	Meat	Sci	
2000,	55:	463-469.

	32.	 Rodrigez	 R,	 Jimenez	 A,	 Fernandez-Bolanos	 J,	 Guillen	 R,	
Heredia	A.	Dietary	fiber	from	vegetable	products	as	source	
of	functional	ingredients.	Trends	Food	Sci	Technol	2006,	17:	
3-15.

	33.	 Kot	M.	Inulina	–	słodka	alternatywa	tłuszczu.	Cukier	Piek	
2009,	5:	36-38.

	34.	 Czerwińska	 D.	 Wykorzystanie	 inuliny	 w	 przetwórstwie	
mięsa.	Gospod	Mięsna	2011,	4:	24-26.

	35.	 Gramza-Michałowska	A,	Górecka	D.	Wykorzystanie	inuliny	
jako	dodatku	funkcjonalnego	w	technologii	produkcji	potraw.	
Bromatol	Chemia	Toksykol	2009,	42(3):	324-328.

	36.	 Michalak-Majewska	 M,	 Żukiewicz-Koc	 W,	 Kalbarczyk	 J.	
Ocena	 możliwości	 zastosowania	 inuliny	 jako	 zamiennika	
tłuszczu	 w	 wyrobach	 cukierniczych.	 Bromatol	 Chemia	
Toksykol	2008,	41(3):	616-620.

	37.	 Grodzka	 K,	 Maciejec	 A,	 Krygier	 K.	 Próby	 zastosowania	
celulozy	 mikrokrstalicznej	 jako	 zamiennika	 tłuszczu	
w	emulsjach	 majonezowych.	 Żywn	 Nauk	 Technol	 Jakość	
2005,	2(43):	52-61.

	38.	 Szygielska	A,	Kijeński	J,	Modyfikowane	etery	celulozy	–	cenne	
surowce	w	nowoczesnych	zastosowaniach.	http://chemical.
pl/artykuly/chemical-review/6456/modyfikowane-
etery-celulozy-8211-cenne-surowce-w-nowoczesnych-
zastosowaniach.html	(dostp	30.01.2015).

	39.	 Tarancon	P,	Fiszman	SM,	Salvador	A,	Tarrega	A.	Formulation	
biscuits	with	healthier	fats.	Consumer	profiling	of	textural	
and	 flavor	 sensations	 during	 consumption,	 Food	 Res	 Int	
2013,	53:	134-140.

	40.	 Zetzl	AK,	Gravelle	AJ,	Kurylowicz	M,	Dutcher	J,	Barbut	S,	
Marangoni	AG.	Microstructure	of	ethylcellulose	oleogels	and	
its	relationship	to	mechanical	properties.	Food	Struct	2014,	
2:	27-40.

	41.	 Salvador	 A,	 Sanz	 T,	 Fiszman	 SM.	 Performance	 of	 methyl	
cellulose	in	coating	batters	for	fried	products.	Food	Hydrocoll	
2008,	22:	1062-1067.



50 Probl Hig Epidemiol  2015, 96(1): 42-50

	42.	 Laguna	 L,	 Primo-Martin	 C,	 Varela	 P,	 Salvador	 A,	 Sanz	T.	
HPMC	 and	 inulin	 as	 fat	 replacers	 in	 biscuits:	 sensory	
and	 instrumental	 evaluation.	 Food	 Sci	 Technol	 2014,	 56:	
494-501.

	43.	 Rozporządzenie	Ministra	Zdrowia	z	dnia	18	września	2008r.	
w	sprawie	dozwolonych	substancji	dodatkowych.

	44.	 Cho	SS,	Prosky	L.	Application	of	Complex	Carbohydrates	to	
Food	Products.	[in:]	Complex	carbohydrates	in	foods.	Cho	SS,	
Prosky	L,	Dreher	M	(eds).	Marcel	Dekker,	New	York	1999:	
411-428.

	45.	 Gibiński	 M.	 β-glukany	 owsa	 jako	 składnik	 żywności	
funkcjonalnej.	 Żywn	 Nauk	 Technol	 Jakość	 2008,	 2(57):	
15-29.

	46.	 Augustín	 J,	 Jaworska	 G,	 Dandár	 A,	 Cejpek	 K.	 Boczniak	
ostrygowaty	(Pleurotus	Ostreatus)	jako	źródło	β-D-glukanów.	
Żywn	Nauk	Technol	Jakość	2007,	6(55):	170-176.

	47.	 Xu	J,	Inglett	GE,	Chen	D,	Liu	SX.	Viscoelastic	properties	of	
oat	 β-glucan-rich	 aqueous	 dispersions.	 Food	 Chem	 2012,	
138(1):	186-191.

	48.	 Alvarez	 D,	 Barbut	 S.	 Effect	 of	 inulin,	 β-glucan	 and	 their	
mixtures	on	emulsion	stability,	color	and	textural	parameters	
of	cooked	meat	batters.	Meat	Sci	2013,	94(3):	320-327.

	49.	 Worrasinchai	 S,	 Suphantharika	 M,	 Pinjai	 S,	 Jamnong	 P.	
β-glucan	prepared	from	sprnt	brewer’s	yeast	as	a	fat	replacer	
in	mayonnaise.	Food	Hydrocoll	2006,	20(1):	68-78.	

	50.	 Konuklar	 G,	 Inglett	 GE,	 Warner	 K,	 Carriere	 CJ.	 Use	 of	
β-glucan	hydrocolloidal	suspension	in	the	manufacture	of	
low-	fat	Cheddar	cheeses:	textural	properties	by	instrumental	
methods	and	sensory	panels.	Food	Hydrocoll	2004,	18(4):	
535-545.

	51.	 EFSA	Scientific	Opinion	on	the	substantiation	of	health	claim	
related	to	oat	beta-glucan	and	lowering	blood	cholesterol	and	
reduced	risk	of	(coronary)	heart	disease	pursuant	to	Article	
14	of	Regulation	(EC)	No	1924/2006.	EFSA	J	2010,	8(12):	
1885,	1-15.

	52.	 Cichocka	A.	Cukrzyca	typu	2.	Cz.	II.	Produkty	spożywcze	
wskazane	w	diecie.	Przem	Spoż	2013,	7(67):	38-40.	

	53.	 De	 Moraes	 Crizel	 T,	 Jablonski	 A,	 de	 Oliveira	 Rios	 A,	
Rech	R,	Flôres	SH.	Dietary	fiber	from	orange	byproducts	as	
a	potential	fat	replacer.	Food	Sci	Technol	2013,	53:	9-14.

	54.	 http://www.roquette-food.com

	55.	 Sarıçoban	 C,	Ӧzalp	 B,	 Yılamz	 MT,	Ӧzen	 G,	 Karakaya	 M,	
Akbulut	 M.	 Charcteristics	 of	 meat	 emulsions	 system	 as	
influenced	by	different	levels	of	lemon	albedo.	Meat	Sci	2008,	
80:	599-606.

	56.	 Fernandez-Gines	J.M,	Fernandez-Lopez	J,	Sayas-Barbera	E,	
Sendra	E,	Perez-Alvarez	JA.	Lemon	albedo	as	a	new	source	
of	dietary	fiber:	Application	to	bologna	sausages.	Meat	Sci	
2004,	67(1):	7-13.

	57.	 Martínez-Cervera	 S,	 Salvador	 A,	 Muguerza	 B,	 Moulay	 L,	
Fiszman	SM.	Cocoa	fibre	and	its	application	as	a	replacer	in	
chocolate	muffins.	Food	Sci	Technol	2011,	44:	729-736.

	58.	 Ӧzboy-Ӧzbaş	Ӧ,	 Seker	 IT,	 Gӧkbuly	 I.	 Effects	 of	 resistant	
starch,	apricot	karnel	flour,	and	fiber-rich	fruit	powders	on	
low-fat	 cookie	 quality.	 Food	 Sci	 Biotechnol	 2010,	 19(4):	
979-986.

	59.	 Gӧk	V,	Akkaya	L,	Obuz	E,	Bulut	S.	Effect	of	ground	poppy	
seed	as	a	fat	replacer	in	meat	burgers.	Meat	Sci	2011,	89(4):	
400-404.

	60.	 Inglett	GE,	Carriere	CJ,	Maneepun	S,	Tungtrakul	P.	A	solubele	
fibre	gel	produced	from	rice	bran	and	barley	flour	as	a	fat	
replacer	 in	 Asian	 foods.	 Int	 J	 Food	 Sci	 Technol	 2004,	 39:	
1-10.

	61.	 Power	 L,	 Williams	 C,	 Fremont	 J,	 Gupta	 N,	 Samuel	 L,	
Navder	KP.	 Effect	 of	 tofu	 as	 a	 fat	 replacer	 on	 texture	 of	
shortened	cakes.	J	Am	Diet	Assoc	2007,	107(8):	A74.

	62.	 Deng	JW,	Bhaduri	S,	Ghatak	R,	Navader	KP.	Effect	of	chickpea	
puree	as	a	fat	replacer	on	the	physical,	textural	and	sensory	
properties	 of	 cheesecake.	 J	 Am	 Diet	 Assoc	 2011,	 111(9):	
A63.

	63.	 Romanchik-Cerpovicz	 JE,	 Jeffords	 MJA,	 Onyenwoke	 AC.	
Physical	and	sensory	characteristics	of	brownies	preparation	
with	pureed	green	peas	as	a	 fat	 replacer.	 J	Am	Diet	Assoc	
2009,	109(9):	A69.

	64.	 Ackroyd	A,	Sedlis	E,	McArthur	K,	Scheiner	T,	Wekwete	B,	
Ghatak	 R,	 Navder	 KP.	 Physical,	 textural	 and	 sensory	
properties	of	chocolate	cup	cakes	prepared	using	prune	puree	
as	a	fat	replacer.	J	Am	Diet	Assoc	2010,	110(9):	A73.

	65.	 Wekwete	 B,	 Navder	 KP.	 Effect	 of	 avocado	 puree	 as	 a	 fat	
replacer	on	the	physical,	textural	and	sensory	properties	of	
oatmeal	cookies.	J	Am	Diet	Assoc	2005,	105(8):	47.


