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1. Johdanto
Oulun kaupungin ympäristövirastossa tehtiin vuonna 2001 selvitys uppopaistorasvojen laadusta. Tutkimuksesta ja raportin laadinnasta vastasi terveystarkastajaharjoittelija Outi Kankaanpää. Työn ohjaajina ja raportin hyväksyjinä toimivat kemisti Seija Karjalainen ja johtava hygieenikko Maija Nurminen. Vastaavat projektit
oli tehty vuosina -89, -93 ja -99. Koska edellisessä selvityksessä vain 54 % kaikista näytteistä oltiin todettu laadultaan hyviksi, katsottiin, että projektin uusiminen
oli tarpeellista. Uppopaistorasvanäytteet analysoitiin Oulun kaupungin elintarvikeja ympäristölaboratoriossa.
Uppopaistaminen eli kuumassa rasvassa kypsentäminen on nopea tapa valmistaa
ruokaa. Kotitalouksissa se ei oli kovin yleinen ruoanvalmistustapa, mutta ravintoloissa ja leipomoissa sitä käytetään runsaasti. Tunnetuimpia tällä tavalla valmistetuista elintarvikkeista lienevät perunalastut, ranskanperunat ja munkit. Uppopaiston huonona puolena on ruokaan jäävän rasvan runsas määrä. Perunalastut
voivat sisältää rasvaa jopa n. 40 %. Lisäksi rasvan laadun heiketessä siihen muodostuu terveydelle haitallisia yhdisteitä. Käytetyn rasvan laadun seuraaminen on
osa omavalvontaa, jota toteutetaan elintarvikealan yrityksissä.

2. Uppopaistorasvojen koostumus
Rasvat ovat ihmisille kaikista ravintoaineista tehokkaimpia energianlähteitä. Luonnon rasvasta on 95 % triglyseridejä eli rasvamolekyylejä. Jäljelle jäävät 5 % rasvasta koostuu mm. fosfolipideistä, vitamiineista, väriaineista, aromeista ja steroleista. Triglyseridi muodostuu glyserolista ja kolmesta siihen esteröitymällä liittyneestä rasvahaposta. Rasvahappo on karboksyylihappo, jonka hiiliketjussa on 224 hiiliatomia. Yleisimpiä luonnon rasvahappoja ovat ne, joiden ketjuissa on 18
hiiliatomia eli steariinihapporyhmä.
Rasvahapot ovat joko tyydyttymättömiä tai tyydyttyneitä, riippuen siitä, miten hiiIiatomit ovat sitoutuneet toisiinsa. Tyydyttyneessä rasvahapossa kaikki sidokset
ovat yksinkertaisia. Tyydyttymättömän rasvahapon hiiliketjussa on yksi tai useampia kaksoissidoksia. Eläinkunnasta peräisin olevat rasvat sisältävät tyydyttyneitä
rasvahappoja ja ovat yleensä kiinteitä huoneenlämmössä, joten niitä kutsutaan
kiinteiksi rasvoiksi. Kasvikunnasta peräisin olevat rasvat, jotka sisältävät tyydyttymättömiä rasvahappoja, ovat yleensä juoksevia huoneenlämmössä, joten niitä
kutsutaan yleisesti kasviöljyiksi. Kemiallisesti kaikki "öljyiksi" kutsutut elintarvikkeet
ovat kuitenkin rasvoja. Te.o!lisu,udessa kasvi öljyt kovetetaan margariiniksi hydraamalla eli liittämällä vetyä rasvamolekyylin purkautuvaan kaksoissidokseen.
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3. Uppopaistorasvan laadun heikkeneminen
Uppopaistorasvassa kypsentäminen vaatii +150 DC - +180 DC lämpötilan. Rasvan
kuumentaminen saa aikaan kemiallisia reaktioita, joiden seurauksena rasvaan
syntyy uusia yhdisteitä. Näistä useilla on mm. voimakkaita haju- ja makuominaisuuksia ja jotkut niistä ovat terveydelle haitallisia. Kuumentamisen on todettu vähentävän rasvan A-, 0-, ja E-vitamiinien määrää. Jos uppopaistorasvan lämpötila
kohoaa hetkellisestikin yli +200 DC:n, se alkaa pilaantua nopeasti. Samoin käy
myös silloin, kun rasvakeittimeen joutuu jauhoja, sokeria, vettä, suolaa, mausteita
ja muita ainesosia uppopaistettavien valmisteiden mukana. Rasvassa tapahtuvat
tärkeimmät kemialliset reaktiot ovat hapettuminen, polymeroituminen ja hydroIyysi.
Hapettuminen on yleisin uppopaistorasvan laatua heikentävä tekijä. Sen vaatimaa happea on aina runsaasti läsnä ja korkea lämpötila vielä edistää reaktiota.
Kasviöljyt hapettuvat helpommin kuin eläinrasvat sisältämiensä tyydyttymättömien
rasvahappojen takia. Hapettumisen tuloksena syntyy hydroperoksideja, joiden
hajoamistuotteet, ketonit, aldehydit, alkoholit, hiilivedyt, hapot ja epoksit ovat rasvaan virhehajuja ja -makuja aiheuttavia haihtuvia yhdisteitä.
Polymeroituminen tarkoittaa rasvamolekyylien liittymistä yhteen. Syntyvä molekyyli on rakenteeltaan ketjumainen. Hapettumisessa syntyneet hydroperoksidit
johtavat polymeroitumiseen. Rasvan väri muuttuu tummemmaksi, siitä tulee jäykkäliikkeisempää ja kuumennettaessa se savuaa ja kuohuu. Lisäksi keittimen vastuksiin ja altaan reunoille saattaa muodostua karstaa.

Hydrolyysissä triglyseridi hajoaa glyseroliksi ja vapaiksi rasvahapoiksi, jotka
edelleen hapettuvat helposti. Hydrolyysiä edistää veden ja vesihöyryn läsnäolo.
Vapaat rasvahapot aiheuttavat uppopaistorasvaan virhehajuja ja -makuja.

4. Näytteenotto ja kohteet
Näytteitä otettiin Oulun kaupungin alueella olevista grilleistä, ravintoloista, kauppatorin ulkomyyntipisteistä, hampurilaisravintoloista ja yhdestä leipomosta. Uppopaistorasvanäytteitä haettiin yhteensä 78 kpl 45 kohteesta. Uusintanäytteitä ei
projektin aikana enää haettu. Neljästä eniten uppopaistoa ruoanvalmistuksessa
käyttävästä ravitsemus liikkeestä otettiin 5 tai 6 näytettä ja muista 1 - 3 näytettä.
Kohteiksi valittiin mm. niitä ravitsemisliikkeitä, joiden uppopaistorasvan laatu oli
todettu ala-arvoiseksi edellisessä tutkimuksessa sekä osa kävijämääräitään suurimmista. Tutkituista näytteistä 65 kpl (83 %) oli kasviöljyjä ja 13 kpl (17 %) kiinteitä rasvoja. Näytteenoton yhteydessä mitattiin uppopaistorasvan lämpötila ja
täytettiin kyselylomake (liite 1), jossa selvitettiin mm. rasvakeittimen puhdistustapoja, rasvanvaihtoperusteita, paistettuja tuotteita ja kohteessa toteutettavaa omavalvontaa. Lisäksi kohteisiin jaettiin uppopaistoa koskevia ohjeita (liite 2).
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5. Laadun arvioinnissa käytetyt testit
Uppopaistorasvanäytteiden laatua tutkittiin värin ja hajun muutosten, happoluvun
määrityksen ja Oxifrit-testin avulla. Näytteet oli otettu sekä käytössä olleesta että
käyttämättömästä rasvasta.
Värin ja hajun arviointi suoritettiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen bio- ja
elintarviketekniikan laboratorion menetelmällä VTT-4243-92 (Käytetyt uppopaistorasvat, Aistinvarainen arviointi). Siinä arvioidaan aistinvaraisesti niitä väri- ja hajumuutoksia, jotka uppopaistaminen on aiheuttanut käytettyyn rasvaan. Kummallekin ominaisuudelle annetaan pisteet erikseen. Lisäksi näytteestä havaittuja ominaisuuksia voidaan kuvailla sanallisesti.

Hajun arviointiin käytettävä asteikko:

Värin arviointiin käytettävä asteikko:

5 = Erinomainen
4 = Hyvä

3 = Sama kuin vertailussa

3 = Keskinkertainen

2 = Tummempi kuin vertailussa

2 = Välttävä

1 = Selvästi tummempi kuin vertailussa

1 = Huono

o = Täysin palaneen rasvan väri

0= Kelvoton
Taulukko 1 Aistinvaraisessa arvioinnissa käytetyt asteiko!.

Vielä käyttökelpoisessa rasvassa hajulle annettavan pisteluvun tulee olla suurempi kuin 1 ja värilie suurempi tai yhtä suuri kuin 1. Välttäväksi rasva arvioidaan,
kun haju saa pisteluvukseen 1-3.
Happoluku kuvaa rasvassa" olevien vapaiden rasvahappojen määrää. Se määritettiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen bio- ja elintarviketekniikan laboratorion menetelmällä VTT-4245-92 (Rasvat ja öljyt sekä käytetyt uppopaistorasvat.
Happoluvun määrittäminen titrimetrisesti).

Happoluvun osalta arviointiperusteet eivät ole samat kasviöljyille ja kiinteille rasvoille. Kasviöljyiksi tulkitaan huoneenlämmössä juoksevat tai puolijuoksevat rasva!. Kiinteiksi rasvoiksi tulkitaan eläinrasvat, kiinteät kasvirasvat ja kovetetut kasviöljy!. Vielä käyttökelpoisessa kasvi öljyssä happoluku saa olla enintään 2,0 ja
kiinteässä rasvassa enintään 2,5.
Oxifrit-testi mittaa hapettuneiden rasvahappojen suhteellista määrää. Testi suoritettiin Oxifrit-testin valmistajan (E. Merck, Darmstadt) ohjeen mukaan. Testissä
verrataan indikaattorin ja hapettuneiden rasvahappojen muodostaman yhdisteen
väriä pakkauksen väri asteikkoon.
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Värin arviointiin käytettävä asteikko:

1 = Rasva on tuoretta, sen laatu on hyvä.
2

=Rasva on vielä käyttökelpoista.

3 = Rasva on vaihdettava, sen laatu on selvästi heikentynyt.
4

=Rasva on vaihdettava, sen laatu on voimakkaasti heikentynyt.

Taulukko 2 Oxifrit-testissä käytetty asteikko.

Vielä käyttökelpoisessa rasvassa Oxifrit-testin tuloksen tulee olla pienempi kuin 3.
Kasviöljyn laatu arvioitiin selvästi heikentyneeksi, jos
se sai aistinvaraisessa arvioinnissa alhaiset pisteet (väri alle 1 ja haju
pienempi tai yhtä suuri kuin 1)
- ja/tai Oxifrit-testin tulos oli suurempi tai yhtä suuri kuin 3 ja happoluku
oli suurempi kuin 2.
Kiinteän rasvan laatu arvioitiin selvästi heikentyneeksi, jos
se sai aistinvaraisessa arvioinnissa alhaiset pisteet (väri alle 1 ja haju
pienempi tai yhtä suuri kuin 1)
- ja/tai Oxifrit-testin tulos oli suurempi tai yhtä suuri kuin 3 ja happoluku
oli suurempi kuin 2,5.

6. Tulokset
6.1. Uppopaistorasvojen ikä
Näytteenoton yhteydessä selvitettiin myös uppopaistorasvojen käyttöikä, eli aika
vuorokausina edellisestä kerrasta, jolloin keittimen rasva oli kokonaan vaihdettu.
Samalla selvitettiin käyttötunnit eli tuntimäärä, jonka uppopaistorasva oli ollut
paistolämpötilassa. Uppopaistorasvan käyttötuntien määrä on merkittävämpi rasvan laadun heikentäjä kuin käyttöikä. Kaikkien nopeimmin pilaantuvat ne uppopaistorasvat, joita kuumennetaan ja jäähdytetään toistuvasti. Käyttöiät vaihtelivat
alle vuorokaudesta yhteen kuukauteen. Käyttötunnit vaihtelivat yhdestä 180 tuntiin. Yhden upporasvanäytteen käyttöikää ja käyttötunteja ei saatu selville.
Suurin osa uppopaistorasvoista oli ollut käytössä 3 - 7 vuorokautta ja rasvan käyttötunnit olivat olleet 41 - 112 tuntia.
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Uppopaistorasvanäytteiden käyttöiät

35%
6% 6%

o Alle 3 vuorokauden ikäiset rasvat.
03-7 vuorokautta vanhat rasvat.
.8-14 vuorokautta vanhat rasvat
I1lIYli 14 vuorokautta vanhat rasvat

Kuva 1 Näytteiden jakautuminen käyttöiän suhteen.

U P po Pa isto rasva näytte id e n
....

..

.

8

32

36
3
DRasvat,
.. _. joita
.. on kuumennettu
ElRasvat, joita on kuumennettu 8-'.
..Rasvat, joita on kuumennettu
-- ...
~Rasvat,joita on kuumennettu 41.. -.
.I"'IRasvat, joita on kuumennettu yli

Kuva 2 Näytteiden jakautuminen käyttötuntien suhteen.

6.2. UppopaistorasvojEm käyttölämpötilat
Näytteenoton yhteydessä mitattiin uppopaistorasvan lämpötila ja verrattiin sitä
rasvakeittimen lämmönsäätövastuksen ilmoittamaan lämpötilaan. Rasvakeittimistä mitatut lämpötilat vaihtelivat välillä +130 °C - +233 °C ja i1moitetut lämpötilat
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välillä +130 De - +240 De. 54 kappaletta (74 %) mitatuista paistolämpötiloista oli
suositusten mukaisia; välillä +150 De - +180 De.

Rasvakeittimistä mitatut lämpötilat

1%
ml Paistolämpötila oli alle suositusten.

D Paistolämpötila oli suositusten mukainen.
• Paistolämpötila oli yli suositusten.

Kuva 3 Näytteiden jakautuminen mitattujen lämpötilojen suhteen.

Viiden näytteen käyttö lämpötilaa ei saatu mitattua, koska ne eivät olleet näytteenottohetkellä käytössä. Yhdessä näytteenottokohteessa uppopaistettavat ruoat
valmistettiin padassa kaasu heilalla. Lisäksi yhden rasvakeittimen lämmönsäätövastus oli rikkoutunut niin, ettei lämpötilaa saatu luetuksi.
Rasvakeittimen lämmönsäätövastuksen· katsottiin näyttävän oikeaa lukemaa, jos
mitattu lämpötila poikkesi ilmoitetusta korkeintaan 5 De. Oikeaa lukemaa näytti 32
kappaletta, eli 45 %, niistä rasvakeittimien upporasva-altaista, joista ilmoitettu
lämpötila pystyttiin lukemaan. Pahimmissa ääritapauksissa rasvakeittimessä
oleva rasva oli 55 De kuumempaa tai 60 De kylmempää kuin säätövastuksen lukeman perusteella saattoi olettaa. Kuumin mitattu paistolämpötila oli +233 De. Yli
+300 De lämpötilassa uppopaistorasva saattaa syttyä palamaan.

6.3. Rasvakeittimien puhdistus
Suurimmassa osassa näytteenottokohteista upporasvakeittimet pestiin käsin rasvanvaihdon yhteydessä käyttäen vettä, harjaa ja pesuainetta. Pestyt osat huuhdeltiin huolellisesti vedellä ja kuivattiin talouspaperilla tai käsipyyhkeillä tai jätettiin
yön ajaksi kuivamaan ennen uuden rasvan kaatamista keittimeen. Useimmissa
laitteissa ei ole irroitettavaa allasta tai kuumennusvastuksia, jotka voisi laittaa astianpesukoneeseen. Osassa kohteista rasvakeittimet puhdistettiin pyyhkimällä
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tyhjennetty allas talouspaperilla tai käsipyyhkeillä. Keskimäärin uppopaistorasvat
vaihdettiin kokonaan uusiin kerran viikossa, mutta näytteenottokohteesta riippuen
rasvanvaihtoväli vaihteli yhdestä vuorokaudesta yli kuukauteen.

6.4. Uppopaistorasvojen laatu
Laadultaan hyviä upporasvanäytteitä oli 61, välttäviä 9 ja ala-arvoisia 8 kappaletta. Upporasvojen aistinvaraisessa arvioinnissa näytteiden värin saamat pisteet
olivat välillä 0,2 - 2,9. Pisteiden keskiarvo oli 2,0 (näytteen väri on tummempi kuin
vertailunäytteen). Näytteiden hajujen saamat pisteet olivat välillä 1,0 - 4,3 Pisteiden keskiarvo oli 3,1 (näytteen haju on keskinkertainen).
Näytteiden happoluvut olivat välillä 0,1 - 10,2 ja niiden keskiarvo oli 1,6.
Näytteiden Oxifrit-testien tulokset olivat välillä 1 - 4. Pisteiden keskiarvo oli 1,5
(rasva on käyttökelpoista, muttei enää aivan tuoretta).

Uppopaistorasvojen laatu 2001
Hyvä
78%

Välttävä
12%
Ala-arvoinen
10 %
Kuva 4 Näytteiden jakautuminen laadun suhteen.

7. Omavalvonta
Näytteenoton yhteydessä selvitettiin kohteen omavalvonnan toimivuutta ja tarkastettiin kirjaukset. Omavalvonnassa seurattiin kylmälaitteiden ja lämpimänä
tarjoiltavien ruokien sekä astianpesukoneiden pesu- ja huuhteluvesien lämpötiloja.
Lisäksi seurattiin siivousohjelman toteuttamista, hygieenisten työtapojen noudattamista, raaka-aineiden tuoreutta ja uppopaistorasvan vaihtoväliä. Erot omavalvonnan toteuttamisessa olivat suuria eri kohteissa. Parhaiten omavalvonta hallittiin suuremmissa ravitsemisliikkeissä ja yritysketjuissa. Joissakin henkilökuntamäärältään pienissä yrityksissä ei omavalvontasuunnitelmaa oltu tehty. Useissa
kohteissa kaikkia henkilökuntaan kuuluvia ei oltu perehdytetty omavalvontasuun-
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nitelmaan. Toteuttaminen saattoi olla yhden vastuuhenkilöksi nimetyn työntekijän
harteilla.
Omavalvontasuunnitelmassa tulisi olla ohjeet uppopaistorasvan käytölle. Ohjeissa
tulisi määritellä rasvanvaihtoväli, joka olisi takaraja rasvan käyttöiälle. Rasvakeittimen puhdistus tulisi suorittaa jokaisen rasvanvaihdon yhteydessä. Lisäksi keittiöihin tulisi hankkia lämpömittari, jolla uppopaistorasvan lämpötilaa voitaisiin seurata, sillä liian kuuma uppopaistorasva pilaantuu nopeasti ja aiheuttaa tulipalovaaran.

8. Yhteenveto
8.1. Vertailu aikaisempiin selvityksiin
Vuonna -89 tehdyssä uppopaistorasvojen laadun selvityksessä otettiin yhteensä
47 näytettä ravinto loista ja grilleistä Näytteistä 49 % oli laadultaan ala-arvoisia.
Vuoden -93 selvityksessä otettiin yhteensä 83 näytettä ravintoloista, pizzerioista,
kahvioista ja huoltoasemien baareista. Näytteistä n. 16% oli laadultaan ala-arvoisia. Vuoden -99 selvityksessä otettiin yhteensä 104 näytettä ravintoloista, pizzerioista, kahviloista, huoltoasemien baareista, hampurilaisbaareista, grilleistä ja
kioskeista. Näytteistä 23% oli laadultaan ala-arvoisia ja 22 % välttäviä.
Uppopaistorasvaprojektissa 2001 otettiin yhteensä 78 näytettä grilleistä, ravintoloista, kauppatorin ulkomyyntipisteistä, hampurilaisravintoloista ja yhdestä leipomosta Oulun kaupungin alueella. Näytteistä 10 % oli laadultaan ala-arvoisia ja 12
% välttäviä.

Ravitsemisliikkeistä otettujen näytteiden laadut ja määrät
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Kuva 5 Vuosien -89, -93, -99 ja 2001 selvityksissä ravitsemisliikkeistä otettujen
näytteiden kappalemäärät ja laatujakaumat.
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8.2. Uppopaistorasvaprojekti 2001
Uppopaistorasvaprojektissa 2001 näytteiden laatujakaumassa ei ollut huomattavia
eroja kasviöljyjen ja kiinteiden rasvojen välillä. Myöskään paistolämpötila ei näyttänyt selkeästi vaikuttavan näytteiden laatuun. Miltei puolet otetuista rasvanäytteistä oli sellaisista rasvakeittimistä, joissa valmistetaan vain ranskalaisia. Näistä
71 % oli laadultaan hyviä. Ranskalaisten lisäksi uppopaistamalla valmistettiin monenlaisia friteerattuja kana-, kala-, Iiha- ja kasvistuotteita Niistä rasvakeittimistä
otetuista näytteistä, joissa oli ranskalaisten lisäksi valmistettu muitakin tuotteita, oli
84 % laadultaan hyviä. Ilmeisesti pakasteranskalaisten sisältämä runsas kosteus
edesauttaa rasvassa tapahtuvaa hydrolyysiä, jolloin rasvan laatu heikkenee.
Rasvakeittimien puhdistusmenetelmistä huonoimmalta vaikutti käsin pesu. Vain n.
67 % käsin pestyistä rasvakeittimistä otetuista näytteistä luokiteltiin laadultaan
hyviksi. Astianpesukoneessa puhdistetuista rasvakeittimistä otetuista näytteistä
laadultaan hyviä oli n. 96 %. Alkaalisen pesuaineen käytön jälkeen rasvakeitin
tulisi aina huuhdella perusteellisesti, sillä alkalijäämät heikentävät uppopaistorasvan laatua.
Kaikista selkeimmin näytteiden laatuun vaikuttivat uppopaistorasvan käyttöikä ja
käyttötunnit. Vain 40 % yli kaksi viikkoa sitten rasvakeittimeen vaihdetuista uppopaistorasvoista oli laadultaan hyviä. Vain 54 % niistä näytteistä, joita oli pidetty
paistolämpötilassa yhteensä. 50 tuntia tai enemmän, oli vielä laadultaan hyviä.
Käyttöikä on aika vuorokausina edellisestä kerrasta, jolloin keittimen rasva on kokonaan vaihdettu. Käyttötunnit ovat se tuntimäärä, jonka uppopaistorasva on yhteensä ollut paistolämpötilassa.

Laadun heikkeneminen käyttöiän kasvaessa
100 %
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r---,

, ---,
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rnlVälttävä
• Ala-arvoinen

'!

90 % f.--';'F-iJ

"""'"j
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60 % +---+-1

50 % -11'-'-"""1
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10 % +-='--'"'1
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Yli 14 vrk

Kuva 6 Näytteiden laatujakauma käyttöiän suhteen.
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o Hyvä
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Kuva 7 Näytteiden laatujakauma käyttötuntien suhteen.

LIITE 1
UPPOPAISTORASVAPROJEKTI

KESÄ02001

PROJEKTI NRO 333

Kohde nro
Näyte nro
Kohteen nimi
Kohteen osoite
Kohteen puhelinnumero
Rasvan nimi
Rasvan valmistaja/maahantuoja
RasvaII määrä altaassa
Päivittäin lisätään
Milloin rasva on kokonaan vaihdettu viimeksi?
Kuinka usein raSl'a vaihdetaan kokonaan?
Minne käytetty raSl'a laitetaan?

RaSl1an ml/ut vaihtoperusteet kuin aika:

RaSl1all keskimääräinen kuumennusaika päivittäin?
RaSl1all kokonaiskuumennusaika näytteenottohetkellä?
RaSl1all ilmoitettu lämpötila /'t:'
RaSl1all mitattu lämpötila /'t:'
Rasvan suodatus ja säilvtys menetelmät?

Mitä paistetaannvt?
Mitä muuta paistetaan?
Allasta koskevia tietoja:
Altaan puhdistus menetelmä?

Milloin allas on puhdistettu viimeksi?
Onko omavalvontasuunnitelma tehty?
Toteutetaanko omavalvontaa?

Sisältyykö omavalvontasuunnitelmaan ohjeita upporaSl1an käytöstä?

Tarkastus päivämäärä

2001
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UPPOPAISTOA KOSKEVIA SUOSITUKSIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Valitaan käyttötarkoitukseen sopivaa rasvaa (alan teollisuus antaa ohjeita)..
Käytetään ruostumatonta terästä olevia työvälineitä (rauta ja kupari jouduttavat rasvan hapettumista).
Vaihdetaan keittimessä oleva öljy ennen kuin se alkaa savuta tai vaahdota.
Päivittäin keitinrasvan/-öljyn kiinteät ainekset suodatetaan ja keitin puhdistetaan.
Paistettavien valmisteiden suolaamista tai maustamista keittimen yllä väItetään.
Käytettäessä kiinteää rasvaa kaadetaan rasvaa keittimeen sulana, kunnes
kuumennusvastukset ovat peittyneet, lisätään vasta sitten kiinteää rasvaa.
Rasvan ollessa pois käytöstä lasketaan rasvan lämpöä ja suojataan rasva
valolta.
Keittimen rasvan määrä pyritään pitämään vakiona.

Kypsentäminen uppopaistorasvassa on nopea tapahtuma. Edellytyksenä sille
on + 150 - 180 DC lämpötila. Suositeltu enimmäislämpö uppopaistossa on +
180 DC ja hetkellinenkin kuumeneminen yli + 200 DC aiheuttaa rasvan nopean
pilaantumisen jatkossa. Välttäkää ylikuumentamista; yli + 300 DC:nen rasva voi
syttyä.
Paistettavat tuotteet lisätään kuumaa rasvaa sisältävään altaaseen mahdollisimman kuivapintaisina. Vältetään jauhon, sokerin, suolan, mausteiden sekä
muiden aineiden joutumista rasvaan, koska ne jouduttavat rasvan pilaantumista. Rasvan ylikuumeneminen ja rasvaan joutuneet ylimääräiset aineet aiheuttavat rasvan laadun nopean heikkenemisen.

~ine~

johtava hygieenikko

käännä

Kuumentamisen yhteydessä rasvan laatua heikentävät tapahtumat:
Rasvan kuumentaminen saa aikaan kemiallisia reaktioita, joiden seurauksena
rasvaan syntyy uusia yhdisteitä. Näistä useilla on hyvin voimakkaita haju- ja
makuominaisuuksia, joten ne vaikuttavat valmistettavan tuotteen laatuun.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laadun valvontaan elintarvikevirasto on antanut
suosituksia, joiden mukaan rasvojen laatua tulisi valvoa. (Omavalvonta)
Hapettuminen on yleisin uppopaistorasvan laatua heikentävä tekijä. Hapettumisen vaatimaa happea on uppopaistossa aina riittävästi läsnä ja korkea lämpötila vielä edistää tapahtumaa. Kasvisöljyt, jotka pääasiassa sisältävät tyydyttämättömiä rasvahappoja, hapettuvat herkemmin kuin tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävät eläinrasvat.
Toinen rasvan laatua heikentävä tekijä, polymeroituminen. Hapettumisessa
muodostuneet hydroperoksidit johtavat rasvamolekyylisen polymeroitumiseen
elin yhteen liittymiseen. Polymeroitumisen ansiosta rasva tulee jäykkäliikkeisemmäksi. Lisäksi rasva muuttuu tummaksi väriltään, rasva savuaa ja kuohuu.
Polymeroitumisessa muodostuneet yhdisteet saattavat kerrostua paistoastian
reunoille ja muodostaa karstaa.
Kolmas uppopaistorasvojen käyttöominaisuuksiin vaikuttava tekijä on hydroIyysi. Hydrolyysissä rasvasta vapautuu rasvahappoja ja glyserolia. Hydrolyysiä
edistää veden tai vesihöyryn läsnäolo. Vapaat rasvahapot aiheuttavat rasvaan
maku- ja hajuhaittoja. Lisäksi vapaat rasvahapot hapettuvat herkästi, mikä myös
aiheuttaa virhehajuja.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

