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Naujas vartotojų poţiūris į maisto kokybę, taip pat galimybė pasirinkti tinkamus produktus iš gausaus ir įvairaus jų asortimento skatina 

mokslininkus ir gamintojus tirti ir teikti ţmogaus sveikatai vertingus gaminius. Šiai problemai spręsti tiktų bulvės su spalvotu minkštimu, dėl jų 

antioksidacinio aktyvumo. Šių bulvių padidintas antioksidacinis aktyvumas siejamas su ypač dideliu antocianino pigmento kiekiu juose.  
Tirtos ‘Blue Congo’ ir ‘Vitelotte’ bulvių veislės, kurių gumbo minkštimas yra mėlynos spalvos. Pirmiausia buvo ištirta gumbų cheminė sudėtis. Po 

to iš jų buvo pagaminti traškučiai. Pastarųjų kokybė įvertinta taikant cheminius ir fizikinius metodus. Nustatyta, kad ‘Vitelotte’ bulvių gumbai esmingai 

turtingesni sausųjų medţiagų, tirpių sausųjų medţiagų, kalio kiekiais, tačiau maţiau sukaupę nitratų nei ‘Blue Congo’ gumbai. Bulvių traškučiai, 
pagaminti iš ‘Blue Congo’ gumbų buvo esmingai riebalingesni ir drėgnesni nei ‘Vitelotte’. 

Bulvės, mėlynos spalvos gumbo minkštimas, traškučiai 

Įvadas  

 

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vis daugiau 

dėmesio skiriama aplinkos veiksnių poveikiui ţmonių 

sveikatai ir maisto saugai. Tai sąlygoja ir naujas vartotojų 

poţiūris į maisto kokybę, taip pat galimybė pasirinkti 

tinkamus produktus iš gausaus ir įvairaus jų asortimento. 

Greičiausiai į pasikeitusį vartotojų poţiūrį reaguoja rinka, 

ji skatina perdirbimo produktų maistinės vertės gerinimą 

(Jarienė ir kt., 2008).  

Bulvių maistinę vertę lemia kokybė, nuo kurios 

priklauso jų tinkamumas perdirbimui. Kokybės rodikliai 

priklauso nuo genotipo, aplinkos veiksnių, bei šių veiksnių 

tarpusavio sąveikos (Rainys ir kt., 2005).  

Šiuo metu bulvės su spalvotu gumbo minkštimu  

sulaukia daug mokslininkų ir vartotojų dėmesio dėl jų 

antioksidacinio aktyvumo, išvaizdos ir skonio. Jų sudėtyje 

yra antioksidantų: polifenolių, antocianinų, flavonoidų, 
karotenoidų, askorbo rūgšties ir pan. Todėl bulvės su 

spalvotu gumbo minkštimu turi potencialą būti svarbiu 

antioksidantų šaltiniu ţmonių mityboje ir vienas iš 

daugelio sveikatą stiprinančių ir palaikančių veiksnių 

(Hamouz ir kt., 2011). 

Bulvių su spalvotu minkštimu padidintas 

antioksidacinis aktyvumas siejamas su ypač dideliu 

antocianino pigmento kiekiu juose. Šių bulvių gumbuose 

bendras antocianinų kiekis yra ţymiai didesnis negu bulvių 

gumbuose su baltu ar geltonu minkštimu (De Jong et al., 

2003). Pastaraisiais metais susidomėjimas antocianinais ir 

jų šaltiniais didėja, jie vis daţniau naudojami sveikatai 

naudingiems maisto produktams gaminti (Giusti et al., 

2003). 

Iš perdirbtų bulvių produktų vieni iš populiariausių yra 

traškučiai. Šių produktų gamybai skirtos bulvių veislės 

privalo atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus (Rainys ir 

kt., 2005). Manoma, kad gumbų cheminė sudėtis turi  

lemiamos įtakos perdirbimo produktų kokybei (Jarienė ir 

kt., 2008). Pramonei skirtų bulvių sudėtyje turi būti 20 – 24 

% sausųjų medţiagų, nes šių medţiagų kiekis bulvių 

gumbuose turi įtakos traškučių, perdirbimo efektyvumui, į 

pagamintą produktą susigėrusių riebalų kiekiui, jų 

traškumui (Jarienė, 2009). Manoma, kad riebaluose 

gruzdintų produktų spalvai ir maistinei vertei įtakos turi 

vitamino C, aminorūgščių bei kitų medţiagų kiekis bulvių 

gumbuose. Mokslininkų teigimu, vis tik bulvių genotipo 

savybės labiausiai nulemia perdirbimo produktų kokybę 

(Mensh–Wilson, 1998). 

Šio darbo tikslas – įvertinti spalvotų bulvių gumbų 

bei traškučių kokybę. 

Tyrimų objektas - bulvių ‘Blue Congo’ ir ‘Vitelotte’ 

gumbai bei traškučiai. 

 

Tyrimo metodai 

  

Buvo tirtos dvi veislės bulvių su mėlynu gumbo 

minkštimu: ‘Blue Congo’ ir ‘Vitelotte’. Dalis gumbų buvo 

naudojami cheminėms analizėms atlikti, kita dalis – 

traškučiams gaminti. Traškučiai gaminti pagal patvirtintą 

tarptautinę technologiją (ZN – 93/1 Flesner Pilski, Cipsy 

ziemniaczane). 

 Standartiniais metodais buvo nustatyta bulvių gumbų 

cheminė sudėtis: 

- sausųjų medţiagų kiekis nustatytas dţiovinant iki 

nekintamos masės (LST ISO 751:2000); 

- vitaminas C – titrimetriniu Murri metodu (LST ISO 

6557-2:2000);  

- tirpios sausosios medţiagos – refraktometriniu 

metodu (LST ISO 2173:2004);  

- nitratai – jonometriniu metodu (LST EN 12014-

1+A1:2001);  

- kalio kiekis – A-L metodu jonometru su kalio 

selektyviniu elektrodu;  

- ţalių baltymų kiekis - Kjeldalio metodu (LST 

1532:1998);  

- ţalių pelenų kiekis - deginimas 550 °C;  

- ţalios ląstelienos kiekis - (Methodenbuch – 

VDLUFA, 1983-1999). 

Bulvių traškučiuose riebalai nustatyti Soksleto metodu 

(Methodenbuch –VDLUFA, 1983–1999), drėgmės kiekis - 

kaitinant 105 °C temperatūroje iki nekintamos masės (LST 

ISO 751:2000).  

Bulvių traškučių kokybė pagal juslinius rodiklius buvo 

vertinama 5 balų sistema: spalva, skonis, kvapas, 

traškumas, aliejingumas, kur  balas 1– labai blogai,  5– 

labai gerai.  

Pagal vidutinius vertinimo rodiklius traškučiai 

suskirstyti į kokybės grupes (ZN – 93/1 Flesner Polski, 

Czipsy ziemniaczane).  

Bulvių gumbų ir traškučių spalva dar buvo vertinta ir 

spektrofotometru ColorFlex, naudojant CIE sistemą (CIE 
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L*a *b*, 1996), čia L* vertė apibūdina šviesumą (juoda, 

kai L*=0 ir balta, kai L*=100), a* apibūdina raudonos 

spalvos intensyvumą (a* 0) arba ţalios (a* 0), b* 

apibūdina geltonos spalvos intensyvumą (b* 0) arba 

mėlynos (b* 0). 

Tyrimai atlikti ASU Maisto ţaliavų, agronominių ir 

zootechninių tyrimų ir Agronomijos fakulteto Ţemės ūkio 

ir maisto mokslų instituto Augalinių ţaliavų kokybės 

tyrimų laboratorijose. 

Bandymo duomenų vidurkiai ir standartinės paklaidos 

apskaičiuotos naudojant MS excel programą. Duomenų 

statistiniam patikimumui (esmingumui) įvertinti naudota 

statistinė programa ANOVA (Tarakanovas ir kt., 2003). 

 

Rezultatai 

 

Bulvių gumbuose gausu vitaminų, mineralinių 

medţiagų ir antioksidantų, todėl jie yra labai svarbus 

produktas, turintis tiesioginės įtakos ţmonių sveikatai. 

Vienas iš svarbiausių bulvių gumbų kokybės rodiklių – 

sausųjų medţiagų kiekis juose. Šių medţiagų kaupimuisi 

bulvėse gali turėti įtakos meteorologinės sąlygos, trąšos, 

veislės savybės, gumbų subrendimas ir kt. (Rainys ir kt., 

2005; Jarienė ir kt., 2008). Išanalizavus gautus tyrimų 

rezultatus, nustatyta, kad sausųjų medţiagų kiekis abiejų 

rūšių bulvių gumbuose skyrėsi (1 lentelė). Esmingai 

daugiau, t.y. 6,1 % šių medţiagų sukaupė ‘Vitelotte’ nei 

‘Blue Congo’ bulvių gumbai. Tirpiomis sausosiomis 

medţiagomis taip pat esmingai turtingesni buvo ‘Vitelotte’ 

bulvių gumbai (1,66 %).  

Nitratų kiekis gumbuose priklauso nuo veislės 

savybių, meteorologinių sąlygų, tręšimo, bulvių brandos ir 

derliaus dydţio (Skuodienė ir kt., 2005). Tyrimo rezultatai 

parodė, kad nitratų kiekis abiejų rūšių gumbuose neviršijo 

leistinos normos. ‘Blue Congo’ bulvių gumbai sukaupė 3,5 

karto esmingai didesnį nitratų kiekį nei ‘Vitelotte’ (1 

lentelė). 

Kalio kiekiai bulvėse gali gerokai varijuoti – tai 

priklauso nuo agrometeorologinių ir auginimo sąlygų, trąšų 

normų (Kupčinskas  ir kt., 2005). Nustatėme, kad esmingai 

daugiau, t.y. 4,7 %, kalio sukaupė ‘Vitelotte’ bulvių 

gumbai nei ‘Blue Congo’ (1 lentelė). 

Ţalių pelenų kiekis augaluose ir atskiruose jų 

organuose labai svyruoja ir priklauso nuo augalų 

biologinių ypatybių, vystymosi tarpsnio ir mitybos. Pelenų 

sudėtis augaluose pagal mineralinių elementų kiekius labai 

įvairi (Tutkienė ir kt., 2011). Iš mūsų atliktų tyrimų matyti, 

kad ţalių pelenų 1,1 karto esmingai daugiau nustatyta 

‘Vitelotte’ nei ‘Blue Congo’ bulvių gumbuose (1 lentelė). 

Vitamino C, ţalių baltymų ir ţalios ląstelienos kiekiai 

abiejų genotipo bulvių gumbuose buvo panašūs, esminių 

skirtumų nenustatyta (1 lentelė). 
 

1 Lentelė. Bulvių gumbų su mėlynu minkštimu cheminė sudėtis. 

Table 1. Biochemical composition of blue - fleshed potatoes tubers. 

 

Kokybės rodikliai 

Quality indices 

Veislė 

Cultivar 

‘Blue Congo’ ‘Vitelotte’ 

Sausosios medţiagos 

Dry matter, % 

17,6 ± 0,49
b
 23,7± 0,37

a
 

Tirpios sausosios 4,2 ± 0,08
b
 5,86 ± 0,10

a
 

medţiagos 

Dry soluble solids,  % 

Nitratai 

Nitrates, mg 100 g
-1

 

23,9 ±2,05
a
 6,82 ± 0,94

b
 

Kalis 

Potassium, mg 100 g
-1

 

23,5 ± 0,32
b
 28,2 ± 2,16

a
 

Vitaminas C 

Vitamin C, mg 100 g
-1

 

4,69 ± 0,51
a
 7,04 ± 1,52

a
 

Ţalia ląsteliena 

Raw fiber, % 

2,80 ± 0,11
a
 2,94 ± 0,14

a
 

Ţali baltymai   

Raw protein, % 

7,81 ± 0,09
a
 7,37 ±0,13

a
 

Ţali pelenai  

Raw ash, % 

4,73 ± 0,04
b
 5,31 ± 0,13

a
 

*- toje pačioje eilutėje esantys vidurkiai paţymėti skirtingomis raidėmis 

statistiškai patikimai skiriasi, kai p 0,05 

 

Tradisiškai bulvių traškučiai priskiriami prie nelabai 

sveiko maisto, tačiau mūsų tirti traškučiai, dėl juose 

esančių antioksidacinių junginių ir juslinio patrauklumo 

būtų naudingi vartotojams.  

Įvertinus ţaliavos kokybę pagal standartinę 

technologiją buvo pagaminti bulvių traškučiai. Nustatyta, 

kad riebalų kiekis buvo 1,4 karto esmingai didesnis bulvių 

traškučiuose pagamintuose iš ‘Blue Congo’ nei 

pagamintuose iš ‘Vitelotte’ (1 pav.). Pagal sukauptą riebalų 

kiekį pastarieji priskiriami labai gerai kokybės grupei. 

Traškučiai pagaminti iš ‘Blue Congo’ priskiriami gerai 

kokybės grupei.  

Mūsų tyrimų rezultatai parodė, kad bulvių traškučiai 

pagaminti iš ‘Blue Congo’ buvo 1,3 karto esmingai 

drėgnesni (1 pav.). Pagal drėgmės kiekį, traškučiai 

pagaminti iš ‘Vitelotte’ priskiriami labai gerai kokybės 

grupei, o traškučiai pagaminti iš ‘Blue Congo’- gerai 

kokybės grupei. 

 

        
        *– vidurkiai, paţymėti skirtingomis raidėmis, statistiškai  

         patikimai skiriasi, kai p<0,05   
 

1pav. Riebalų ir drėgmės kiekis bulvių traškučiuose % 
Fig. 1. Fat and moisture content of potato chips % 

 

Pagaminti bulvių traškučiai buvo įvertinti ir jusliniais 

metodais. Susumavus tyrimų rezultatus patrauklesnės 

spalvos buvo ‘Vitelotte’(4,25 balo) traškučiai. (2 pav.). 

Aukščiausiais traškumo balais buvo įvertinti traškučiai 

pagaminti iš ‘Vitelotte’, o pagaminti iš ‘Blue Congo’ – 

įvertinti – 4,5 balo. Degustatorių vertinimais daugiau 

aliejingi buvo ‘Blue Congo’ traškučiai (4 balai), o 

pagaminti iš ‘Vitelotte’ bulvių – maţiau aliejingi ir 

įvertinti 4,5 balo. Traškučių, pagamintų is ‘Blue Congo’ ir 

‘Vitelotte’ bulvių, kvapas ir skonis buvo įvertintas 

vidutiniškai vienodais balais (kvapas – 5 balais, skonis – 

4,5 balo). 
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2  Pav. Bulvių su mėlynu minkštimu traškučių juslinis įvertinimas balais 
Fig. 2. Sensory evaluation of blue – fleshed potatoes chips 

 

Pagal vidutinį juslinį įvertinimą bulvių traškučiai 

pagaminti iš ‘Vitelotte’ (4,7 balo) priskiriami labai gerai 

kokybės grupei, o traškučiai pagaminti iš ‘Blue Congo’ 

(4,4 balo) priskiriami gerai kokybės grupei.                                                           

Ţaliavos ir produkto spalva priklauso nuo jame 

esančių daţančiųjų medţiagų (Rubinskienė ir kt., 2007). 

Bulvių traškučiuose pagamintuose iš bulvių gumbų su 

mėlynu minkštimu spalvai įtakos turėjo natūralių pigmentų 

(antocianinų) kiekis. Tyrėjų duomenimis ‘Vitelotte’ bulvių 

gumbuose antocianinų kiekis svyruoja nuo 48,1 iki 57,3 

mg 100 g
-1

, o ‘Blue congo’ bulvių gumbuose – nuo 6,2 iki 

8,2 mg 100 g
-1

 (Hamouz ir kt., 2011). Ţaliavos taip pat ir 

produkto šviesumas L* priklauso nuo daţančiųjų pigmentų 

koncentracijos juose ir gali turėti įtakos prekiniam 

patrauklumui (Rubinskienė ir kt., 2007). Mūsų tyrimų 

rezultatais nustatyta, kad didesnės šviesumo koordinatės 

L* reikšmės buvo bulvių traškučiuose nei ţaliavoje. ‘Blue 

congo’ veislės gumbai ir traškučiai buvo šviesesni ir siekė 

atitinkamai 31,06 bei 37,91 (3 pav.). ‘Vitelotte’ gumbuose 

ir traškučiuose nustatytos atitinkamai 2,4 ir 1,5 karto 

maţesnės šios koordinatės reikšmės. 

 

       
 

3 Pav. Spalvos L*koordinatės 
Fig. 3. Coordinates of the colours L* 

 

Buvo vertintos ţaliavos bei traškučių spalvingumo 

koordinatės a* reikšmės. Mūsų tyrimų rezultatai parodė, 

kad šios reikšmės yra raudonos spalvos skalėje. Didesnis 

raudonos spalvos atspalvis (4 pav.) nustatyta ‘Blue congo’ 

gumbuose – 15,86, o ‘Vitelotte’ gumbuose jis buvo 1,1 

karto maţesnis. Pagamintuose traškučiuose išliko ta pati 

raudonumo tendencija, kaip ir ţaliavoje, t.y., šios reikšmės 

buvo ‘Vitelotte’ ir ‘Blue congo’ – atitinkamai 4,37 ir 7,60. 

 

        
 

4 Pav. Spalvos a* koordinatės  

Fig. 4. Coordinates of the colours a* 

 

Įvertinus ţaliavos bei traškučių spalvingumo 

koordinatės b* reikšmes, nustatėme, kad dominavo 

mėlynas atspalvis. Ryškiausias mėlynumo atspalvis (5 

pav.) nustatytas ‘Vitelotte’ gumbuose – -10,45, o ‘Blue 

congo’ jis buvo 1,4 karto maţesnis. Pagamintuose 

traškučiuose šis atspalvis buvo maţesnis ‘Vitelotte’, nei 

‘Blue congo’ atitinkamai – -0,83 ir -3,18. 

 

   
 

5 Pav. Spalvos b* koordinatės 

Fig. 5. Coordinates of the colours b* 

 

Išvados  

 

1. Įvertinus bulvių gumbų su spalvotų minkštimu ir 

pagamintų traškučių kokybinius rodikliu galima teigti, kad 

šių produktų vartojimas gali būti naudingas ţmogaus 

sveikatai, dėl juose esančių vertingų maisto medţiagų. 

2. ‘Vitolette’ bulvių gumbuose nustatyti iš esmės didesni 

sausųjų medţiagų, tirpių sausųjų medţiagų, kalio ir ţalių 

pelenų kiekiai, be to šios veislės gumbuose nustatytas 

esmingai maţesnis nitratų kiekis.  

3. Bulvių traškučiuose, pagamintuose iš ‘Vitelotte’ 

gumbų buvo esmingai maţesni riebalų ir drėgmės kiekiai. 

4. Pagal sukauptus riebalų, drėgmės kiekius bei vidutinį 

juslinį įvertinimą traškučiai,  pagaminti  iš  ‘Vitelotte’ 

gumbų, priskiriami labai gerai kokybės grupei, o traškučiai 

pagaminti iš ‘Blue Congo’ – gerai kokybės grupei.  
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Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Nijolė Vaitkevičienė, Maria Jeznach, Marek Gajewski 

 

Consumption of natural products -  colored potato chips 
 

Summary  
 

Consumer new attitudes to food quality also the ability to choose the right products from a large assortment, researcher and manufacturers to 

promote the study and provide valuable products for human health. This problem can help solve potatoes with colored flesh, due to their antioxidant 

activity. The increase in antioxidant activity is associated with a large amount of anthocyanin pigment in them. 
Varieties of potatoes such as ‘Blue Congo’ and ‘Vitelotte’, which flesh of the tuber had blue colour, have been investigated. First of all, the 

chemical composition of tubers was investigated. Then chips were made from them. The quality of chips was evaluated applying chemical and physical 

methods. It has been defined that the tubers of ‘Vitelotte’ potatoes are substantially richer with dry matter, dry soluble solids, and amount of  potassium, 
but such type of potatoes have concentrated less nitrates than the tubers of ‘Blue Congo’. Potatoes chips made from the tubers of ‘Blue Congo’ have been 

substantially fatter and wetter than ‘Vitelotte’.  

Potatoes, blue colour of tubers‘ flesh , chips 

 
Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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