
Nauka o ˝ywieniu dzieli t∏uszcze na zwie-

rz´ce i roÊlinne. Zwierz´ce to mas∏o i sma-

lec; roÊlinne to oleje, oliwa z oliwek i mar-

garyny produkowane na bazie utwardzo-

nych olejów roÊlinnych. Ale w sklepach

mamy du˝y wybór przeró˝nych produktów

przeznaczonych do smarowania pieczywa 

– t∏uszczów sto∏owych, które sà mieszanka-

mi t∏uszczów roÊlinnych i zwierz´cych, na

przyk∏ad mas∏a z olejami roÊlinnymi bàdê

margarynà i margaryny z t∏uszczem mle-

cznym.

Badania wykonane przez Polskie Towa-

rzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domo-

wego (w ramach realizowanego projektu

konsumenckiego testowania produktów,

którego partnerem jest Federacja Konsu-

mentów) wykazujà, ˝e konsumenci majà

ma∏à wiedz´ o tym, ˝e rynek t∏uszczów

sto∏owych jest tak bardzo zró˝nicowany.

Cz´sto zamiast mas∏a nieÊwiadomie kupujà

produkt, który z definicji bardziej jest mar-

garynà, a najcz´Êciej sà to mieszanki mas∏a

i olejów roÊlinnych lub margaryny w ró˝-

nych proporcjach. Co wi´cej, mieszanki ta-

kie sà opakowane na ogó∏ w sposób niemal

identyczny jak mas∏o.

Masz
Mix!
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Czym smarowaç pieczywo? Która mieszanka t∏uszczowa jest

najzdrowsza, która najsmaczniejsza? Której Êwie˝oÊç budzi za-
strze˝enia? Czy opakowania miksów wprowadzajà nas 
w b∏àd?
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Miksy mas∏a z p∏ynnymi olejami roÊlinnymi pod wzgl´dem

smaku, zapachu i trwa∏oÊci zbli˝one sà do mas∏a. Dzi´ki

dodatkowi oleju roÊlinnego zawierajà mniej ni˝ mas∏o cho-

lesterolu i wi´cej korzystnych nienasyconych kwasów t∏usz-

czowych, a ich konsystencja w temperaturze ch∏odniczej jest

twarda, ale smarowna i dobrze rozp∏ywalna w ustach. Nieste-

ty w temperaturze otoczenia konsystencja staje si´ bardziej

mi´kka, rozp∏ywajàca.

Mieszanki mas∏a z olejami o konsystencji sta∏ej lub pó∏sta∏ej

charakteryzujà si´ dobrymi cechami organoleptycznymi,

lecz ich wartoÊç od˝ywcza jest ni˝sza ze wzgl´du na ni˝szà

zawartoÊç kwasów nienasyconych i wy˝szà nasyconych.

Mieszanki mas∏a z utwardzonymi t∏uszczami roÊlinnymi

majà z regu∏y mniej korzystne cechy organoleptyczne. Ich

smak, zapach i rozp∏ywalnoÊç w ustach zbli˝ona jest bardziej

do margaryny ni˝ do mas∏a. Sà za to bardziej stabilne pod

wzgl´dem konsystencji. Zarówno w temperaturze ch∏od-

niczej, jak i w temperaturze otoczenia pozostajà mi´kkie 

i smarowne.

Walory ˝ywieniowe mieszanek mas∏a z t∏uszczami roÊlinny-

mi zale˝à wi´c od rodzaju i jakoÊci u˝ytego t∏uszczu oraz pro-

porcji t∏uszczu mlecznego do roÊlinnego. Dobrej jakoÊci

sk∏adniki w odpowiednich proporcjach pozwalajà na

uzyskanie mieszanek o znacznej zawartoÊci korzystnych

nienasyconych kwasów t∏uszczowych i ni˝szej zwartoÊci

cholesterolu. W produkcji mieszanek u˝ywa si´ jednak cz´-

sto taƒszych t∏uszczów utwardzonych zawierajàcych spore

iloÊci izomerów trans kwasów t∏uszczowych, które zak∏ócajà

gospodark´ lipidowà organizmu.

Mieszanki do smarowania pieczywa wyst´pujàce na rynku

sà tak˝e bardzo zró˝nicowane pod wzgl´dem zawartoÊci

t∏uszczu (od mniej ni˝ 39 do 90%), a wi´c sà mniej lub

bardziej kaloryczne.

Mas∏o czy margaryna?
Mas∏o jest naturalnym t∏uszczem do smarowania pieczywa,

a jego produkcja zasadniczo nie zmienia si´. W procesie pro-

dukcji powstaje jego unikalny smak i zapach. Jako produkt 

o du˝ej koncentracji t∏uszczu mlecznego (tj. t∏uszczu zwierz´-

cego) zawiera cholesterol w iloÊci od 220 do 240 mg/100 g

mas∏a. To w∏aÊnie obecnoÊç tego sk∏adnika jest negatywna ze

wzgĺ dów zdrowotnych. Ponadto oko∏o po∏owa kwasów t∏usz-

czowych w maÊle to niekorzystne kwasy nasycone. Natomiast

liczba po˝àdanych kwasów wielonienasyconych jest znikoma.

Niektóre z wyst´pujàcych w maÊle kwasów t∏uszczowych

wykazujà jednak biologiczne, fizjologiczne i ̋ ywieniowe w∏aÊ-

ciwoÊci cenne z punktu widzenia zdrowia. Niezaprzeczalnym

atutem mas∏a jest jego wysoka strawnoÊç. T∏uszcz mleczny

jest najlepiej przyswajalnym ze wszystkich t∏uszczów spo˝y-

wczych. Mas∏o jest równie˝ dobrym, naturalnym êród∏em

rozpuszczalnych w t∏uszczach witamin: A oraz D.

Do u˝ytkowych wad mas∏a zaliczyç mo˝na jego s∏abà sma-

rownoÊç, szczególnie w ni˝szych temperaturach bezpoÊred-

nio po wyj´ciu z lodówki.

Margaryna, b´dàca pierwotnie substytutem mas∏a, w mia-

ŕ  rozwoju przemys∏u t∏uszczowego by∏a ulepszana znajdujàc

coraz wi´ksze grono nabywców. Jej walory smakowe zbli˝one

do mas∏a, lepsza smarownoÊç i konsystencja oraz mody-

fikowany sk∏ad uwzgl´dniajàcy jakoÊç ̋ ywieniowà uczyni∏y jà

produktem konkurencyjnym w stosunku do mas∏a. Margary-

na, podobnie jak mas∏o, jest produktem wysokoenergetycz-

nym (100 g dostarcza ok. 700 kcal). Oleje roÊlinne, które

wchodzà w sk∏ad margaryny, poddawane sà procesowi tzw.

utwardzania, którego celem jest zmiana konsystencji 

z ciek∏ej na sta∏à. Do utwardzania olejów roÊlinnych przez-

naczonych do produkcji margaryn polecanych do smarowania

stosowane sà obecnie procesy minimalizujàce niekorzystne

zmiany w sk∏adzie kwasów t∏uszczowych. Dodaje sí  tak˝e

witaminy A i D, aby upodobniç margaryn  ́do mas∏a. Oprócz

sk∏adników podstawowych margaryna zawiera równie  ̋d∏ugà

list  ́substancji dodatkowych, takich jak: emulgatory, stabiliza-

tory, barwniki, substancje aromatyzujàce i konserwanty, co 

w opinii konsumentów jest postrzegane negatywnie. Mar-

garyny praktycznie nie zawierajà cholesterolu, a dzi´ki wi´-

kszej zawartoÊci wielonienasyconych kwasów t∏uszczowych

wp∏ywajà korzystnie na gospodark´ t∏uszczowà naszego or-

ganizmu i polecane sà w profilaktyce chorób uk∏adu serco-

wo-naczyniowego.

Mieszanki mas∏a i olejów roÊlinnych lub mar-
garyny pozwalajà teoretycznie wszystkim tym, którzy ce-

nià sobie tradycyjny smak mas∏a, korzystaç z zalet ˝ywie-

niowych t∏uszczów roÊlinnych i t∏uszczu mlecznego.

T∏uszcze mieszane (miksy) do smarowania pieczywa pod

wzgl´dem sk∏adu podzieliç mo˝na na: mieszanki mas∏a 

z p∏ynnymi olejami roÊlinnymi (np. s∏onecznikowym i rze-

pakowym); mieszanki mas∏a z olejami o konsystencji sta∏ej

lub pó∏sta∏ej (np. olejem palmowym); mieszanki mas∏a 

z utwardzonymi t∏uszczami roÊlinnymi (np. margarynà). 

TEST T¸USZCZÓW STO¸OWYCH
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NAZWA

Producent

Sk∏ad wg deklaracji        
ZawartoÊç t∏uszczu ogó∏em [%]

T∏uszcz mleczny [%]

Cena, z∏/200 g

WartoÊç energetyczna, KJ/Kcal

WYNIKI BADA¡ 
ZawartoÊç t∏uszczu [%], 
w tym:
Izomery trans [%]

Kwasy t∏uszczowe wielonienasycone [%]

Âwie˝oÊç t∏uszczu
na podstawie liczby kwasowej i nadtlenkowej

Ocena wartoÊci ˝ywieniowej

Ocena jakoÊci sensorycznej

Smak

Konsumencka ocena opakowania

Ocena 
ogólna             

Mixe∏ko 
¸aciate

1

SM „Mlekpol”
Grajewo

66

48

2,69

ok. 2742/656

72,9

3,3

15,7

bardzo dobra

dobra

bogate w wielonie-
nasycone kwasy

t∏uszczowe;
niska zawartoÊç
izomerów trans

zbli˝ona do
bardzo dobrej

intensywnie
maÊlany

dobra

4,6
bardzo dobra

Pas∏´cki
Mix Extra

2

ICC Pas∏´k

75

28

1,96

2781/676

80,4

2,5

6,3

bardzo dobra

Êrednia

ni˝sza zawartoÊç
wielonienasyc.
kwasów t∏usz-
czowych; niska

zawartoÊç
izomerów trans

dobra

intensywnie
maÊlany

dobra

4,4
dobra

Ose∏ka
Lidzbarska

3

Polmlek ZM
Lidzbark 

Warmiƒski

73

55

2

ok. 2821/675

75,5

2,4

4,3

dobra

Êrednia

ni˝sza zawartoÊç
wielonienasyc.
kwasów t∏usz-
czowych; niska

zawartoÊç
izomerów trans

dobra

maÊlany

dobra

4,4
dobra

Primo
Ostro∏´ckie
Delikatne

4

SM
„Ostro∏´ka”

67

52

3,19

2570/614

70,4

4,2

11,4

dobra

Êrednia

bogate 
w wielonienasycone
kwasy t∏uszczowe;
stosunkowo niska

zawartoÊç
izomerów trans

zbli˝ona do
bardzo dobrej

intensywnie
maÊlany

dostateczna

4,2
dobra

W

n

Test wykonano ze Êrodków finansowych Unii Europejskiej oraz UOKiK

Wyniki dotyczà badanych partii wyrobów
W tabeli podano wyniki z badaƒ PTEGD przeprowadzonych od paêdziernika 2006 r. do stycznia 2007 r.

Ocen´ ogólnà podano w skali od 2 do 5 [wg klasyfikacji w∏asnej] z uwzgl´dnieniem wspó∏czynnika wa˝koÊci
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Ose∏ka
Warmiƒska

5

Pas∏´k

75

51

3,35

2826/689

79,9

3,1

4,8

dobra

Êrednia

ni˝sza zawartoÊç
wielonienasyc.
kwasów t∏usz-
czowych; niska

zawartoÊç
izomerów trans

dobra

maÊlany

niedostateczna

4,2
dobra

Extra
Mazurskie

6

OSM Radomsko

55

37

2,76

ok. 2114/506

56,2

3,2

6,8

dobra

Êrednia

ni˝sza zawartoÊç
wielonienasyc.
kwasów t∏usz-
czowych; niska

zawartoÊç
izomerów trans

dostateczna

s∏abo maÊlany
i margarynowy

dostateczna

4,0
dobra

Pyszne
Âmietan-

kowe
7

ZM Lactapol
¸osice

62

10

0,84

ok. 2757/660

73,3

4,7

4,3

dobra

Êrednia

ni˝sza zawartoÊç
wielonienasyc.
kwasów t∏usz-
czowych; sto-
sunkowo niska

zawartoÊç
izomerów trans

dobra

maÊlany

dostateczna

3,9
dobra

Bielskie
Extra

8

Mlekovita
Wysokie

Mazowieckie

60

36

1,89

2254/548

59,3

8,2

7,0

dobra

Êrednia

ni˝sza zawartoÊç
wielonienasyc.
kwasów t∏usz-

czowych; 
doÊç wysoka

zawartoÊç
izomerów trans

dostateczna

margarynowy

dostateczna

3,2
dostateczna

Ose∏ka 
Âmietan-

kowa
9

Masmal Warlubie

70

10

1,6

2590/630

72,0

10,3

16,8

bardzo dobra

Êrednia

wysoka zawartoÊç
izomerów trans

dostateczna

intensywnie
margarynowy

dostateczna

3,0
dostateczna

Dobre
Ma∏opolskie

10

Elmilk Szczecinek

55

1,4

1,29

2038/496

54,9

14,8

12,7

dostateczna
(podwy˝szona

liczba
nadtelnkowa)

niska

wysoka zawartoÊç
izomerów trans

dostateczna

intensywnie
margarynowy

dostateczna

2,6
dostateczna

W sk∏ad mieszanek t∏uszczowych szczególnie tych z dodat-

kiem t∏uszczów roÊlinnych utwardzonych wchodzà tak˝e

substancje dodatkowe: regulatory kwasowoÊci, emulgatory,

aromaty, barwniki, konserwanty, a technologia przekszta∏ca-

nia p∏ynnych olejów w t∏uszcze sta∏e wymaga zastosowania

katalizatorów chemicznych i temperatury zmieniajàcych

naturalny sk∏ad olejów. Tak wi´c miksy z olejami utwardzo-

nymi sà produktami bardziej przetworzonymi ni˝ mieszanki

mas∏a z olejami p∏ynnymi.

Celem przeprowadzonych badaƒ by∏a porównawcza ocena

wybranych, dost´pnych na naszym rynku, t∏uszczów sto-

∏owych b´dàcych mieszankami mas∏a i ró˝nego rodzaju

t∏uszczów roÊlinnych, a tak˝e rozpoznanie wiedzy konsu-

mentów na ich temat. Wiedza taka jest niezb´dna do pode-

jmowania Êwiadomych wyborów podczas zakupu tych pro-

duktów. Wyniki badaƒ przedstawiamy w tabeli.

OMÓWIENIE TABELI
Wszystkie prezentowane w tabeli t∏uszcze sto∏owe z∏o˝one 

z produktów roÊlinnych i zwierz´cych polecane sà do bez-

poÊredniego spo˝ycia, czyli do smarowania pieczywa. Pro-

dukty do oceny zakupiono w ogólnodost´pnych sklepach 
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WartoÊç od˝ywcza t∏uszczów zale˝y g∏ównie od sk∏adu kwa-

sów t∏uszczowych: nasyconych, jednonienasyconych i wielo-

nienasyconych oraz izomerów trans. Do niepo˝àdanych

sk∏adników diety zalicza si´ kwasy t∏uszczowe nasycone, 

a szczególnie izomery trans kwasów t∏uszczowych, podczas

gdy kwasy jedno- i wielonienasycone sà dla nas korzystne.

Analiza kwasów t∏uszczowych badanych wyrobów wykaza∏a

znaczne zró˝nicowanie poddanych ocenie mieszanek. 

W miksach Dobre Ma∏opolskie, Ose∏ka Âmietankowa i Biel-

skie stwierdzono stosunkowo wysokà zawartoÊç niekorzyst-

nych izomerów trans. W pozosta∏ych mieszankach zawar-

toÊç izomerów trans by∏a znacznie mniejsza i kszta∏towa∏a

si´ na poziomie od 2,4 do 4,7%.

Badane t∏uszcze by∏y tak˝e bardzo zró˝nicowane pod wzgl´-

dem zawartoÊci kwasów jednonienasyconych (od 28 do

45%) i wielonienasyconych (od 4,3 do 16,8%). Bioràc pod

uwag´ wysokà zawartoÊç wielonienasyconych kwasów

t∏uszczowych oraz niskà izomerów trans, za najkorzyst-

niejsze z ̋ ywieniowego punktu widzenia nale˝y uznaç

Mixe∏ko ¸aciate.

T∏uszcze nale˝à do produktów

nietrwa∏ych, ∏atwo psujàcych

si´. Pod wp∏ywem Êwiat∏a, tem-

peratury, powietrza ulegajà nie-

korzystnym zmianom – je∏-

czejà. Aby oceniç Êwie˝oÊç wy-

robów, okreÊlono liczb´ kwa-

sowà, która jest miernikiem zmian

typu hydrolitycznego oraz liczb´

nadtlenkowà Êwiadczàcà o zmia-

nach b´dàcych skutkiem utle-

niania sí  t∏uszczu. Liczba kwa-

sowa kszta∏towa∏a si´ w grani-

cach od 0,70 do 2,0, czyli

pozostawa∏a poni˝ej górnej granicy

wartoÊci okreÊlonej dla t∏uszczu. Liczba nad-

tlenkowa waha∏a si´ dla wi´kszoÊci badanych prób 

w granicach od 0,3 do 1,9 jednostek i tylko w przypadku

mieszanki Dobre Ma∏opolskie przewy˝sza∏a poziom

czterech jednostek przyjmowany za maksymalny dla

t∏uszczów jadalnych. Âwie˝oÊç tego produktu budzi wi´c

zastrze˝enia.

Smak, zapach i konsystencja to najwa˝niejsze cechy decydujàce

o pozytywnej ocenie produktów. W ocenie jakoÊci sensorycznej

brano pod uwag  ́intensywnoÊç smaku i zapachu maÊlanego,

margarynowego i kwaÊnego oraz je∏kiego, a tak˝e rozp∏ywal-

noÊç próbki w ustach. JakoÊç sensoryczna miksów rozumiana

jest jako stopieƒ zharmonizowania poszczególnych wyró˝ników.

Smak maÊlany by∏ najbardziej intensywny w mieszankach

Primo Ostro∏́ ckie, Mixe∏ko ¸aciate i Pas∏́ cki Mix Extra. Nato-

miast smak i zapach margarynowy najbardziej wyczuwalny by∏

w Ose∏ce Âmietankowej i Dobrym Ma∏opolskim.

Cechà, która w znacznym stopniu ró˝nicowa∏a mieszanki

t∏uszczowe, by∏a ich rozp∏ywalnoÊç w ustach. Najwy˝szà

– w taki sam sposób, jak kupujà konsumenci. Z oferowanej

partii wy∏o˝onej na rega∏ach sklepowych wybrano losowo

produkty do badaƒ.

Producenci mieszanek t∏uszczowych stosujà nazwy w∏asne,

które podano w tabeli. Nazwy te umieszczone sà na froncie

opakowania, w miejscu widocznym dla konsumentów i to

g∏ównie one (jak wynika z badaƒ konsumenckich) decydujà

o zakupie produktów. Tak˝e rysunek na opakowaniu wyrobu

– krowa, skopek mleka lub maselnica – sugeruje, ˝e jest to

mas∏o. Natomiast nazwy handlowe umo˝liwiajàce zorien-

towanie si´, jaki produkt kupujemy (mas∏o, margaryn´ czy

mieszank´ t∏uszczowà), umieszczane sà z boku lub z ty∏u

opakowania, cz´sto w zagi´ciach, ma∏à, trudno czytelnà

czcionkà. Konsument kupujàc na przyk∏ad Pyszne Âmie-

tankowe czy Extra Mazurskie na podstawie formy gramaty-

cznej nazwy produktu mo˝e odnieÊç wra˝enie, ˝e kupuje 

i spo˝ywa mas∏o („Pyszne Âmietankowe” w domyÊle 

– mas∏o). Oznakowanie, zgodnie z wymaganiami

prawa, nie mo˝e wprowadzaç konsumenta 

w b∏àd. Musi byç zrozumia∏e 

i umieszczone w miejscu wido-

cznym dla konsumenta w taki

sposób, aby by∏o ∏atwo dos-

trzegalne i wyraênie czytelne.

Tylko dok∏adne i wnikliwe

przeczytanie informacji umie-

szczonych na badanych wy-

robach pozwala na zorien-

towanie si´, z jakim fakty-

cznie produktem ma-

my do czynienia. Tak

wi´c w wielu wypad-

kach kompletnoÊç in-

formacji jest zgodna 

z wymaganiami, ale nie-

przydatna z punktu widze-

nia rozpoznania produktu.

Jak wynika z naszych badaƒ konsumenckich, a˝ 80% 

osób mylnie zakwalifikowa∏o przedstawione im t∏uszcze.

Wi´kszoÊç uzna∏a je za mas∏o. Szczególnie t∏uszcze pa-

kowane w formie ose∏ki kojarzà si´ z mas∏em. Zdaniem kon-

sumentów sposób pakowania i oznakowania ocenianych wy-

robów wprowadza w b∏àd sugerujàc, ̋ e produkt jest mas∏em.

Takie praktyki nazywano oszukaƒczymi. Z tego te˝ powodu

niska jest ocena oznakowania wi´kszoÊci wyrobów, zaledwie

na poziomie dostatecznym lub ni˝ej. Niedostateczna ocena

Ose∏ki Warmiƒskiej wynika z nieczytelnoÊci informacji po-

danych ma∏ym drukiem na ciemnym niekontrastowym tle.

ZawartoÊç t∏uszczu i jego sk∏ad
Sk∏ad badanych t∏uszczów jest bardzo zró˝nicowany, tak

pod wzgl´dem ogólnej zawartoÊci t∏uszczu (od 55 do 75%),

jak i proporcji t∏uszczów roÊlinnych (od 15 do 63%) i zwie-

rz´cych (t∏uszcz mleczny w granicach 1,4 do 55%). Ogólna

zawartoÊç t∏uszczu w produktach by∏a na ogó∏ zgodna 

z deklaracjà (w niektórych przypadkach jà przewy˝sza∏a).
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rozp∏ywalnoÊç prezentowa∏y Mixe∏ko

¸aciate, Primo Ostro∏´ckie i Pas∏́ cki Mix

Extra, natomiast najni̋ szà Dobre Ma∏o-

polskie.

Ocena jakoÊci sensorycznej, Êwiadczà-

ca o stopniu zharmonizowania posz-

czególnych cech w produkcie pozwala

na okreÊlenie Mixe∏ka ¸aciatego oraz

Primo Ostro∏´ckiego jako produktów

zbli˝onych do poziomu bardzo dbrego.

Produkty te charakteryzowa∏y si´ in-

tensywnym smakiem i zapachem ma-

Êlanym bardzo dobrà rozp∏ywalnoÊcià.

Najni˝ej (na poziomie dostatecznym)

oceniono wyroby pod nazwà Ose∏ka

Âmietankowa i Dobre Ma∏opolskie 

o intensywnie margarynowym smaku.

Na podstawie wyników badaƒ dotyczàcych sk∏adu kwasów

t∏uszczowych oceniono wartoÊç ˝ywieniowà badanych

mieszanek na trzech poziomach jakoÊci. Jako dobre pod

wzgl´dem wartoÊci ˝ywieniowej uznano Mixe∏ko ¸aciate,

zaÊ o niskiej wartoÊci ˝ywieniowej Ose∏k´ Âmietankowà 

i Dobre Ma∏opolskie. Pozosta∏e przebadane t∏uszcze majà

Êrednià wartoÊç ˝ywieniowà.

Analizujàc sk∏ad produktu podany przez producenta 

i otrzymane wyniki badaƒ mo˝na stwierdziç, ˝e lepiej

oceniono mieszanki z wi´kszym udzia∏em t∏uszczu

mlecznego, a gorzej z niskim lub bardzo niskim udzia∏em

tego t∏uszczu. Zgodnie z wymaganiami prawnymi i przy-

j´tà klasyfikacjà przypisujàcà nazwy handlowe odpowie-

dnim rodzajom t∏uszczu – produkt o nazwie Dobre Ma-

∏opolskie jest t∏uszczowà substancjà do smarowania 

i nale˝y do grupy t∏uszczów roÊlinnych. ZawartoÊç

t∏uszczu mlecznego w wyrobie jest bowiem niska i wy-

nosi 1,4%.

Od najlepszych do najgorszych
Jak wynika z przeprowadzonych badaƒ porównawczych,

za najlepsze nale˝y uznaç Mixe∏ko ¸aciate, którego ocena

ogólna jest bardzo dobra. Charakteryzuje si´ ono wysokà

zawartoÊcià po˝àdanych w diecie kwasów t∏uszczowych

wielonienasyconych i jednoczeÊnie stosunkowo niskà za-

wartoÊcià niepo˝àdanych, szkodliwych izomerów trans.

Uzyskane wyniki korelujà z deklarowanym sk∏adem mie-

szanki t∏uszczowej o du˝ej zawartoÊci t∏uszczu mlecznego

z dodatkiem olejów roÊlinnych.

Jako dobre sklasyfikowano Pas∏´cki Mix Extra, Ose∏k´ Lidz-

barskà, Ose∏k´ Warmiƒskà, Pyszne Âmietankowe, Extra

Mazurskie i Primo Ostro∏´ckie.

Najni˝ej oceniono Dobre Ma∏opolskie, które charakteryzuje

si´ intensywnie margarynowym smakiem i zawartoÊcià

g∏ównie sta∏ych t∏uszczów roÊlinnych ze Êladowym dodat-

kiem mas∏a.

W podsumowaniu mo˝na stwierdziç, ˝e grupa wyrobów

sprzedawanych jako mieszanki (miksy) t∏uszczów roÊlinnych

i zwierz´cych jest bardzo zró˝nicowana pod wzgl´dem sk∏a-

du, wartoÊci ˝ywieniowej i organoleptycznej. Zró˝nicowana

jest tak˝e cena produktów, która nie zawsze przek∏ada si´ na

jakoÊç. Najtaƒszy i najdro˝szy produkt Pyszne Êmietankowe

i Ose∏ka Warmiƒska sklasyfikowano podobnie na dobrym

poziomie jakoÊci. Cena najgorszego produktu Dobre Ma∏o-

polskie by∏a jednak ni˝sza od pozosta∏ych badanych

wyrobów.

G∏ównym zarzutem do tej grupy produktów, po-

twierdzonym badaniem, jest sposób pako-

wania, oznakowania oraz ich sprze-

da˝y uniemo˝liwiajàcy rozpoz-

nanie rodzaju produktu. Infor-

macje o sk∏adzie produktu po-

dane sà cz´sto w sposób ma∏o

czytelny nie pozwalajàcy na

wnioskowanie o wartoÊci ˝ywie-

niowej wyrobu. Tak˝e wiedza o tej

stosunkowo nowej grupie wyro-

bów jest niedostateczna. Z tych

te˝ wzgl´dów konsumenci cz´sto

kupujà mieszanki t∏uszczowe lub

t∏uszczowe substancje do smarowa-

nia, majàc mylne przekonanie, ˝e

kupujà mas∏o. Stosowane przez produ-

centów i handel opisane praktyki sà

nieuczciwe wobec konsumentów i bez-

wzgl´dnie wymagajà zmian pozwalajàcych na trafne i jed-

noznaczne rozpoznanie rodzaju i jakoÊci kupowanego 

produktu.
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