
Streszczenie 

Stabilność oksydacyjna kwasu α-linolenowego w ekstrudowanych chrupkach 

kukurydzianych z dodatkiem oleju lnianego  

 

Podjęto próbę wzbogacenia ekstrudowanych chrupek kukurydzianych w kwas  

α-linolenowy (ALA) stosując dodatek rafinowanego oleju lnianego oraz otrzymanych z niego 

preparatów estrów etylowych kwasów tłuszczowych i wolnych kwasów tłuszczowych  

w ilości 5%. Celem pracy było zbadanie wpływu procesu ekstruzji przy zastosowaniu 

jednoślimakowego ekstrudera autogennego na degradację kwasów tłuszczowych zawartych  

w oleju lnianym i otrzymanych z niego preparatach. Zbadano wpływ oleju lnianego oraz 

wyprodukowanych z niego dwóch preparatów tłuszczowych na jakość chemiczną  

i sensoryczną oraz właściwości teksturalne chrupek kukurydzianych. 

Wykazano, że prowadzony proces ekstruzji nie przyczyniał się istotnie do degradacji 

kwasów tłuszczowych. Ze wzrostem polarności frakcji lipidowej w chrupkach 

kukurydzianych ulegał zmniejszeniu współczynnik ekspansji oraz wzrastała twardość 

chrupek.  

Badania stabilności oksydacyjnej oraz zmian zawartości ALA w trakcie 

sześciomiesięcznego przechowywania chrupek z dodatkiem oleju lnianego oraz różnych 

stężeń δ-tokoferolu, zapakowanych w barierowe opakowania w atmosferze powietrza 

atmosferycznego i argonu wykazały, że δ-tokoferol dodawany do oleju lnianego działał pro-

utleniająco. Największą stabilnością oksydacyjną oraz małym stopniem degradacji ALA 

charakteryzowały się chrupki z dodatkiem oleju lnianego ale bez dodatku przeciwutleniaczy, 

przechowywane w atmosferze argonu. 

 Analiza sensoryczna wykazała, że chrupki wzbogacone w rafinowany olej lniany,  

bez dodatku przeciwutleniaczy, przechowywane przez okres 6 miesięcy w opakowaniach 

barierowych wypełnionych 100% argonem charakteryzują się profilem sensorycznym 

zbliżonym do chrupek bez dodatku oleju lnianego. 
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Abstract  

Oxidative Stability of α-Linolenic Acid in Corn Chips Enriched with Linseed Oil  

 

An attempt was made to enrich extruded corn crisps with α-linolenic acid (ALA) 

through the addition of refined linseed oil and some preparations obtained from the linseed oil 

such as ethyl ester and free fatty acids at an amount of 5 %. The aim of this work was to 

investigate: the influence of the corn crisp extrusion process using a single-screw autogenous 

extruder on the degradation of fatty acids in linseed oil and preparations obtained from it, 

their influence on the chemical quality, sensory characteristic and textural properties of corn 

crisps. 

The extrusion process did not degrade the fatty acids significantly. Expansion ratio 

decreased, the hardness of the crisps increased, increased with rising polarity of the lipid 

fraction.  

The following were tested: oxidative stability, and changes to the content of ALA 

during 6-month storage of crisps with the addition of linseed oil and various concentrations  

of δ-tocopherol. The crisps were packed in barrier film packages, using either atmospheric air 

of argon for the packaging process. 

The study showed that with each applied concentration of δ-tocopherol added to the 

linseed oil, it had a strong pro-oxidant effect. The crisps with the addition of linseed oil but 

with no antioxidants added, stored under an argon atmosphere, exhibited the highest oxidative 

stability and a low degradation degree of ALA. 

Sensory analysis revealed, that ALA-enriched crisps without the addition  

of antioxidants maintain the original sensory profile similar to the profile of crisps without the 

addition of linseed oil after 6 months of storage if they are packed in barrier packaging filled 

100 % with argon. 
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