
Mas∏o kojarzy nam si´ z produktem wy-

twarzanym w sposób naturalny, w 100% 

z mleka krowiego, z t∏uszczem o niepowtarzalnym

smaku i zapachu. Z punktu widzenia dietetycznego walory

mas∏a sà równie˝ unikalne, poniewa˝ jest to t∏uszcz lekko-

strawny i zawierajàcy, rzadko wyst´pujàce w innych produk-

tach spo˝ywczych, zwiàzki okreÊlane skomplikowanà che-

micznà nazwà skoniugowanych izomerów kwasu lino-

lowego (CLA). 

Z punktu widzenia prawa produkt spo˝ywczy nazwany

„mas∏em” to produkt, który zawiera wy∏àcznie t∏uszcz mle-

czny w iloÊci co najmniej 80% lub z∏o˝ony produkt, którego

zasadniczym sk∏adnikiem jest mleko lub jego przetwory, 

a zawartoÊç t∏uszczu mlecznego jest nie mniejsza ni˝ 75%.

Przepisy precyzujà, ˝e ˝aden ze sk∏adników wprowadzo-

nych do mas∏a w procesie produkcji nie mo˝e zast´powaç

sk∏adników mleka.

Na rynku dost´pne sà równie˝ tzw. „mas∏a sto∏owe”, które

produkowane sà ze Êmietany lub Êmietanki, a zawartoÊç t∏u-

szczu mlecznego wynosi w nich nie mniej ni˝ 73,5% oraz

„mas∏a o zawartoÊci trzech czwartych t∏uszczu” o zawartoÊ- 

ci t∏uszczu mlecznego w zakresie 60-62%, 

w których inne sk∏adniki dodane w procesie produkcji

nie zast´pujà sk∏adników mleka.

Wszystkie sk∏adniki recepturowe oraz substancje dodat-

kowe dodane w trakcie wytwarzania mas∏a, tak jak w przy-

padku ka˝dego produktu spo˝ywczego, muszà zostaç zade-

klarowane na etykiecie, w sk∏adzie recepturowym produktu.

Na etykiecie znaleêç musi si´ równie˝ informacja o ca∏-

kowitej procentowej zawartoÊci t∏uszczu.

T∏uszcze do smarowania pieczywa, w których cz´Êç t∏uszczu

mlecznego zastàpiono olejem lub t∏uszczem roÊlinnym nie

mogà byç okreÊlane mianem „mas∏a” i zaliczane sà do kate-

gorii „mieszanek t∏uszczowych”. W tego typu produktach

bazujàcych na maÊle olej roÊlinny najcz´Êciej dodawany jest

w celu poprawienia smarownoÊci, z kolei w produktach bazu-

jàcych na margarynie dodatek mas∏a stosowany jest dla po-

prawy  cech sensorycznych, g∏ównie smaku i zapachu.

Naukowcy na tropie t∏uszczu
Podstawowym sk∏adnikiem wszystkich t∏uszczów, tak roÊ-

linnych jak i zwierz´cych, sà kwasy t∏uszczowe, które decy-
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Wkr´ceni
w...mas∏o

W naszym teÊcie sprawdziliÊmy, ile tak naprawd´ jest mas∏a w maÊle. 
Co si´ okaza∏o? Tylko jeden z dziewi´ciu przebadanych produktów, 
mo˝na nazwaç mianem „mas∏a”.



dujà zarówno o cechach fizycznych t∏uszczów (np. stan

skupienia – p∏ynny czy sta∏y), jak i ich wartoÊci ̋ ywieniowej

czy przydatnoÊci technologicznej (np. odpornoÊç na d∏ugie

ogrzewanie).

Sk∏ad kwasów t∏uszczowych jest charakterystyczny dla po-

szczególnych t∏uszczów, a znajàc ich proporcje naukowcy sà

w stanie z du˝à dok∏adnoÊcià wskazaç, z jakiego produktu

t∏uszcz zosta∏ pozyskany.

Analiza sk∏adu kwasów t∏uszczowych przeprowadzona 

w próbkach mas∏a zakupionych w warszawskich sklepach

wykaza∏a, ˝e spoÊród dziewi´ciu przebadanych mase∏, kwa-

sy t∏uszczowe tylko jednego produktu wyst´powa∏y w ty-

powych dla mas∏a proporcjach. Na prezentowanym wykre-

sie przedstawiono zawartoÊç czterech, wybranych

spoÊród 36 oznaczonych, kwasów t∏uszczowych, które

w zasadniczy sposób odró˝nia∏y od siebie badane pro-

dukty.

Wykres zawiera równie˝ sk∏ad kwasów t∏uszczowych

charakterystyczny dla mas∏a uzyskanego wy∏àcznie z t∏u-

szczu mlecznego. „Wzór” stworzono na podstawie uÊred-

nionych wyników badaƒ dotyczàcych mas∏a z ró˝nych regio-

nów i wytwarzanego w ró˝nych porach roku.

Kwas oznaczony jako C 16:0 to kwas palmitynowy, nasycony

kwas, który w maÊle wyst´puje w iloÊciach od 20 do 29%. To

du˝e zró˝nicowanie jest g∏ównie  wynikiem pory roku. Mas∏a

„zimowe” zawierajà wi´cej kwasów t∏uszczowych nasyconych.

W badanych produktach

zawartoÊç kwasu palmityno-

wego waha∏a si´ od 28 do

39%, co oznacza, ̋ e w wi´k-
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Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziç, ˝e wÊród zakupionych próbek,
mianem „czystego” mas∏a, bez dodatku t∏uszczów roÊlinnych, okreÊliç
mo˝na jedynie Mas∏o Ekstra z Warlubia firmy Jagr.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

24,5 9,0 1,7 0,7

30,0 9,7 1,9 0,9

34,7 10,0 2,5 0,4

34,9 6,5 9,3 0,3

28,0 8,7 14,5 0,4

36,0 7,1 3,5 0,4

36,4 6,5 3,9 0,3

38,0 5,5 6,3 0,2

39,0 6,3 5,3 0,3

38,3 5,8 5,7 0,3

C 16:0 C 14:0 C 18:2 CLA

Tak powinno wyglàdaç mas∏o

Jagr Mas∏o Ekstra z Warlubia

Mas∏o Ekstra z Warmii Polmlek

Mas∏o 3/4 ZM ¸uków

Smarowne Mas∏o Ekstra Kozio∏

Mas∏o Ekstra Laktopol

Mas∏o Âmietankowe Leader Price

Mas∏o Ekstra Agrotrade

Mas∏o Ekstra Olmlek

Mas∏o Ekstra z Warlubia Masmal

ZawartoÊç wybranych kwasów t∏uszczowych w badanych produktach, w %

C 16:0 to kwas palmitynowy, nasycony kwas, który 
w maÊle wyst´puje w iloÊciach od 20 do 29%.

C 14:0 to kwas mirystynowy, w sporych iloÊciach wyst´pujàcy
w t∏uszczu mlecznym (od 9 do 11%), lecz rzadki 
w olejach roÊlinnych. Obni˝ona zawartoÊç tego kwasu
wskazuje na udzia∏ w sk∏adzie recepturowym t∏uszczów
roÊlinnych, a wi´c im mniejsza zawartoÊç kwasu
mirystynowego, tym mniej t∏uszczu mlecznego 
w produkcie.

C 18:2 to nienasycony kwas linolowy, który wyst´puje 
w maÊle w iloÊciach zwykle przekraczajàcych 1,5%.
Wysoka zawartoÊç tego kwasu jest natomiast charak-
terystyczna dla olejów roÊlinnych, szczególnie tych 
o konsystencji p∏ynnej.

CLA to korzystne dla zdrowia sprz´˝one dieny kwasu
linolowego, ich podstawowym êród∏em w diecie cz∏owieka
jest t∏uszcz mleczny. W maÊle, w zale˝noÊci od pory roku,
ich zawartoÊç waha si´ od 0,4 do ponad 1%.



szoÊci próbek, poza t∏uszczem mlecznym, zastosowano

bardzo bogaty w ten sk∏adnik olej palmowy. Im wi´ksza

zawartoÊç kwasu palmitynowego w próbce, tym wi´kszy

udzia∏ w produkcie t∏uszczu palmowego.

Z kolei kwas C 14:0 to kwas mirystynowy, w sporych

iloÊciach wyst´pujàcy w t∏uszczu mlecznym (od 9 do

11%), lecz rzadki w olejach roÊlinnych. Obni˝ona za-

wartoÊç tego kwasu wskazuje na udzia∏ w sk∏adzie re-

cepturowym t∏uszczów roÊlinnych, a wi´c im mniejsza

zawartoÊç kwasu mirystynowego, tym mniej t∏uszczu

mlecznego w produkcie. 

Kolejny analizowany sk∏adnik – C 18:2, to nienasycony

kwas linolowy, który wyst´puje w maÊle w iloÊciach

zwykle nie przekraczajàcych 1,5%. Wysoka zawartoÊç

tego kwasu jest natomiast charakterystyczna dla olejów

roÊlinnych, szczególnie tych o konsystencji p∏ynnej.

Przyglàdajàc si´ udzia∏owi kwasu linolowego mo˝na

stwierdziç, ˝e do tych badanych produktów, w których

kwas linolowy wyst´puje w iloÊci wi´kszej ni˝ 2%,

dodano inne ni˝ t∏uszcz mleczny sk∏adniki – oleje ro-

Êlinne, na przyk∏ad olej s∏onecznikowy czy olej pal-

mowy.

Sk∏adnik oznaczony jako CLA (cis9trans11), to wspom-

niane ju˝ sprz´˝one dieny kwasu linolowego, wykazujàce 

w organizmie wielokierunkowe, po˝àdane dzia∏anie, mi´-

dzy innymi przeciwmia˝d˝ycowe i antykancerogenne

(przeciwrakowe). Ich podstawowym êród∏em w diecie cz∏o-

wieka jest t∏uszcz mleczny. W maÊle, w zale˝noÊci od pory

roku, ich zawartoÊç waha si´ od 0,4 do ponad 1%. Analiza

wyników badaƒ tak˝e i w tym wypadku nasuwa wniosek,

˝e w wi´kszoÊci badanych próbek t∏uszcz mleczny „roz-

cieƒczono” t∏uszczem roÊlinnym.

Ile mas∏a w maÊle?
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziç, ˝e wÊród

zakupionych próbek, mianem „czystego” mas∏a, bez

dodatku t∏uszczów roÊlinnych, okreÊliç mo˝na jedynie

Mas∏o Ekstra z Warlubia firmy Jagr. W jego przypadku

udzia∏ ˝adnego spoÊród 36 analizowanych kwasów

t∏uszczowych nie odbiega∏ w znaczàcy sposób od typo-

wych dla mas∏a wartoÊci.
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Prawdziwe
mas∏o

Mieszanki t∏uszczu mlecznego z t∏uszczem roÊlinnym

Nazwa

Marka

Producent, adres

Termin przydatnoÊci 

Nr partii

Masa

Mas∏o Ekstra
z Warlubia

Jagr

86-160
Warlubie, ul.
Bàkowska 34

17.01

BCA

200 g

t∏uszcz
mleczny

t∏uszcze mieszane o sk∏adzie
zbli˝onym do mas∏a, 
z niewielkim dodatkiem
t∏uszczu palmowego i/lub 
p∏ynnych olejów roÊlinnych

t∏uszcze
mieszane typu
mas∏o z p∏yn-
nym olejem

t∏uszcze mieszane typu mas∏o z t∏u

Mas∏o Ekstra
z Warmii

Warmia

Polmlek, ul.
Modliƒska
310/312, 
03-152 Warszawa,
Zak∏ad Mleczarski
w Lidzbarku
Warmiƒkim, ul.
Topolowa 1

01.02

234

200 g

Mas∏o 
o zawartoÊci
trzech
czwartych
t∏uszczu

Zak∏ad
Mleczarski
Sp. z o.o.

ul. Mi´dzyrzecka
81, 21-400 ¸uków

14.01

H2

200 g

Mas∏o 
ekstra
Czyste bez
dodatków
Dobrze
smarowne

Dla: J&A Sp. J.
Iwona Kozio∏ 
i Tadeusz
Kozio∏

„Mleko” 
Sp. z o.o., 
ul. Przemys∏owa 4,
27-300 Lipsko

17.01

K10

200 g

Mas∏o 
Ekstra 

Laktopol

08-200 ¸osice, ul.
Czarkowskiego 8

24.01

2

200 g

Mas∏o 
Êmietankowe

Leader Price

Zak∏ady
Mleczarskie Lak-
topol-A, 08-200
¸osice, ul.
Czarkowskiego 8

19.01

3

200 g

M
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prawdopodobieƒstwem oleju s∏onecznikowego. Âwiadczy 

o tym chocia˝by wysoka, dziesi´ciokrotnie wy˝sza ni˝ 

w t∏uszczu mlecznym, zawartoÊç kwasu linolowego.

W przypadku pozosta∏ych ocenianych produktów (Ma-

s∏o Ekstra Laktopol, Mas∏o Âmietankowe Leader Price,

Mas∏o Ekstra Olmlek, Mas∏o Ekstra z Warlubia Masmal

i Mas∏o Ekstra Agrotrade) sk∏ad kwasów t∏uszczowych

wykazuje znaczàcy udzia∏ t∏uszczu palmowego, najwi´k-

szy w przypadku produktów wymienionych na trzech

ostatnich pozycjach.

Analiza sk∏adu kwasów t∏uszczowych w badanych pro-

duktach wskazuje, ˝e wszystkie próbki, z wyjàtkiem

Mas∏a Ekstra z Warlubia firmy Jagr, wyprodukowano 

z udzia∏em t∏uszczów roÊlinnych, przy czym w wi´k-

szoÊci by∏ to t∏uszcz palmowy. Zapewne podyktowane

jest to wzgl´dami ekonomicznymi, poniewa˝ t∏uszcz

palmowy jest sk∏adnikiem taƒszym ni˝ t∏uszcz mleczny.

Jednak wytworzony w ten sposób produkt, to nie mas∏o

lecz mieszanka t∏uszczowa, a producenci majà obowià-

zek informowaç o tym fakcie konsumenta.

Pozosta∏e produkty nie powinny byç nazywane mas∏em,

poniewa˝ t∏uszcz mleczny w wi´kszym lub mniejszym

stopniu zastàpiony zosta∏ w nich t∏uszczem roÊlinnym, 

o czym najwyraêniej zapomnieli poinformowaç nas pro-

ducenci. Wyjàtkiem jest produkt firmy Laktopol, na

etykiecie którego znaleêç mo˝emy podanà drobnym

drukiem informacj´ o dodatku t∏uszczów mieszanych.

WÊród produktów nies∏usznie nazywanych przez pro-

ducentów mas∏em, najwi´kszy udzia∏ t∏uszczu mlecz-

nego charakteryzuje produkt firmy Polmlek Mas∏o

Ekstra z Warmii. Jedynie w nieznacznym stopniu odbie-

ga on od typowego profilu mas∏a, jednak zawiera zbyt

du˝o kwasu palmitynowego i linolowego, aby wykluczyç

dodatek t∏uszczów roÊlinnych. Wi´kszy udzia∏ t∏usz-

czów roÊlinnych najprawdopodobniej mieszank´ oleju

palmowego i innego p∏ynnego oleju zawiera Mas∏o 3/4

z ¸ukowa.

Kolejny badany produkt Mas∏o Ekstra Smarowne (Ko-

zio∏) znacznie odbiega sk∏adem kwasów t∏uszczowych od

mas∏a. Ma on spory dodatek oleju roÊlinnego, z du˝ym
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z t∏uszczem palmowym

we

-

8

Mas∏o Ekstra

Agrotrade
Melkumian &
Gàsior 
Sp. z o.o.

03-918 Warszawa,
ul. ¸otweska 5A;
wyprod. w: 
Sp-nia Mleczarska 
21-500 Bia∏a 
Podlaska, 
ul. Brzeska 91

31.01.07

31.01.07

200 g

Mas∏o Ekstra

Olmlek

10-339 Olsztyn,
ul. Poprzeczna 24

16.01

202

200 g

Mas∏o Ekstra
z Warlubia

Dla: 
Masmal 
Piotr 
Jastrz´bski

ul. Domy Kolejowe
9, 86-160 Warlu-
bie; producent 
SM Bia∏a Podlas-
ka, ul. Brzeska 91,
21-500 
Bia∏a Podlaska

18.01

D

200 g

RANKING
Jedyne prawdziwe mas∏o w teÊcie:
1. Mas∏o Ekstra z Warlubia firmy Jagr

Pozosta∏e badane produkty to mieszanki t∏uszczu
mlecznego z t∏uszczem roÊlinnym.

WÊród nich mo˝na wyró˝niç:
2. T∏uszcze mieszane o sk∏adzie zbli˝onym do mas∏a, 

z niewielkim dodatkiem t∏uszczu palmowego i/lub 
p∏ynnych olejów roÊlinnych. Sà to:
Polmlek Mas∏o Ekstra z Warmii i Mas∏o 3/4
z ¸ukowa

3. T∏uszcze mieszane typu mas∏o z p∏ynnym olejem:
Mas∏o Ekstra Smarowne Kozio∏

4. T∏uszcze mieszane typu mas∏o z t∏uszczem palmowym:
Mas∏o Ekstra Laktopol, Mas∏o Âmietankowe
Leader Price, Mas∏o Ekstra Olmlek, Mas∏o
Ekstra z Warlubia Masmal i Mas∏o Ekstra 
Agrotrade. Trzy ostatnie wymienione cechujà si´
najwi´kszym udzia∏em t∏uszczu roÊlinnego.

Badania na zlecenie miesi´cznika „Âwiat Konsumenta” 
wykona∏o akredytowane laboratorium

Wykorzystywanie wyników w publikacjach oraz do celów 
marketingowych tylko za pisemnà zgodà Wydawcy 

Wszelkie prawa zastrze˝one

Wyniki dotyczà badanych próbek mas∏a


