
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Λάδι Τηγανίσματος και λίπη 

Το λάδι και τα λίπη αποτελούνται από λιπαρά οξέα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη λιπαρών οξέων: τα 

κορεσμένα και τα ακόρεστα τα οποία επιδρούν στο επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα. Υψηλά 

επίπεδα χοληστερόλης αυξάνουν το κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων. 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 

Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα αυξάνουν το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα και αυξάνουν το 

κίνδυνο καρδιοαγγειακών παθήσεων. 

Ακόρεστα λιπαρά οξέα 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη ακόρεστων λιπαρών οξέων: Τα Μονοακόρεστα Λιπαρά Οξέα (MUFA) 

και τα Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα (PUFA) 

Απαραίτητα λιπαρά οξέα είναι τα ακόρεστα γιατί δε μπορούν να παραχθούν από τον ανθρώπινο 

οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τα λαμβάνουμε από τις τροφές. 

Trans λιπαρά οξέα 

Μια ειδική κατηγορία των ακόρεστων λιπαρών οξέων είναι τα Trans Λιπαρά Οξέα (TFA). Πρόκειται 

στη πραγματικότητα για ακόρεστα λιπαρά οξέα τα οποία συμπεριφέρονται στον οργανισμό μας σα 

κορεσμένα λιπαρά οξέα λόγω της χημικής δομής τους. Τα Trans λιπαρών οξέων παράγονται κατά 

την υδρόλυση του λαδιού. Τα Trans Λιπαρά οξέα τα οποία συμπεριφέρονται σα κορεσμένα λιπαρά 

οξέα στον ανθρώπινο οργανισμό, δίνουν 7 φορές μεγαλύτερο ρίσκο για καρδιοαγγειακές παθήσεις 

και συνεπώς θεωρούνται ως τα πιο ανθυγιεινά λιπαρά οξέα. Το ιδανικό λάδι τηγανίσματος πρέπει 

να περιέχει μέχρι 2% Trans Λιπαρά Οξέα (επί της λιπαρής ύλης) και τυπικά 1% Trans Λιπαρά Οξέα 

Όσο περισσότερα ακόρεστα λιπαρά οξέα περιέχονται στο λάδι τηγανίσματος (και λιγότερα 

κορεσμένα και Trans Λιπαρά οξέα) τόσο πιο ρευστό θα είναι εξαιτίας του χαμηλότερου σημείου 

τήξης 

 

Πώς να επιλέξετε ένα καλό λάδι τηγανίσματος; 

Είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις θρεπτικές ιδιότητες και της σταθερότητας του λαδιού 

 



 

Στα προτηγανισμένα προϊόντα, το λάδι του προτηγανίσματος ανταλλάσσεται κατά τη διάρκεια του 

τελικού(προ)τηγανίσματος σε ποσοστό περίπου 80% από το λάδι τηγανίσματος του τελικού 

χρήστη/εστιάτορα. Επιπλέον υπάρχει απορρόφηση μεγάλου μέρους του λαδιού στο τηγάνισμα από 

το προϊόν. Συνεπώς η επιλογή λαδιού τηγανίσματος πρέπει να βασίζεται  στη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας με σεβασμό στις θρεπτικές – οργανοληπτικές και μαγειρικές παραμέτρους. 

 

Η διαδικασία τηγανίσματος 

 

Ατμός από την επιφάνεια της πατάτας 

Απορρόφηση λαδιού 

 

 

Όταν η τροφή τοποθετείται σε καυτό λάδι, η 

θερμοκρασία της επιφάνειας αυξάνει ταχέως και το 

νερό εξατμίζεται . Η επιφάνεια τότε αρχίζει να στεγνώνει: η διαδικασία εξάτμισης μεταφέρεται στο 

εσωτερικό του φαγητού και διαμορφώνεται μια κρούστα στην επιφάνεια της τροφής. Η 

θερμοκρασία της επιφάνειας του προϊόντος εξομοιώνεται με αυτή του καυτού λαδιού και 

παράλληλα ανεβαίνει και η εσωτερική θερμοκρασία σταδιακά προς τους 100°C 

Η εξωτερική κρούστα έχει πορώδη δομή, αποτελούμενη από διαφορετικού μεγέθους τριχοειδή 

αγγεία. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, τόσο το νερό όσο και ο ατμός απομακρύνονται μέσω 

των μεγαλύτερων  από τα τριχοειδή αγγεία αρχικά και αντικαθίστανται από καυτό λάδι. Η υγρασία 

μεταφέρεται από την εξωτερική επιφάνεια του φαγητού μέσω μιας οριακής μεμβράνης  λαδιού, το 

πάχος της  οποίας ελέγχει τη τιμή της θερμότητας και της μεταφοράς της μάζας. 


