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PËRMBLEDHJE
Ky studim ka si qëllim kryesor studimin e cilësisë së vajit të ullirit të prodhuar në vend
dhe atë të importuar nga vendet e rajonit, kryesisht Itali dhe Greqi. Janë studiuar
parametrat kryesor fiziko-kimik të natyralitetit dhe kategorizimit të cilësisë së vajit të
ullirit: aciditeti, peroksidet, numri jodit, numri sapunifikimit, densiteti, koefiçenti i
përthithjes, etj. Janë kryer analizat për të përcaktuar profilet e acideve yndyrore në mostra
vaji vendas. Gjithashtu janë kryer matjet për përcaktimin e polifenoleve totale në vajin e
ullirit, duke qënë se polifenolet janë antioksidant natyral shumë të rëndësishëm për
organizmin e njeriut u pa e arsyeshme analizimi i tyre në kuadër të cilësisë së vajit të
ullirit. Mostrat e marra në studim janë nga zona të ndryshme gjeografike të Shqipërisë,
vaj prodhuese si dhe nga vende të rajonit. Vaji i ullirit është një nga përbërësit kryesorë të
Dietës Mesdhetare; dhe popullata e Shqipërisë si vend mesdhetar, kryesisht në rajonet
perëndimore dhe Jugore të vendit e ka pasur pjesë të rëndësishme të dietës vajin e ullirit.
Ky studim është shoqëruar dhe me një pyetsor për të konstatuar nivelin e njohurive që
konsumatorët zotërojnë në lidhje me përbërjen e yndyrnave që ata konsumojnë dhe
ndikimin që ato kanë në shëndet duke ndikuar në mënyrë direkte në nivelet e kolesterolit
në gjak.
Fjalë kyçe: vaj ulliri, antioksidant,polifenole, acide yndyrore, konsumatori, etj.
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ABSTRACT
The aim of this study is the quality of domestic and imported olive oil from the region,
especially Italy and Greece. The main physico-chemical parameters of naturalness and
quality of olive oil were studied: acidity, peroxide value, iodine number, sapunification
number, density, specific absorption coefficient, etc. Analyzes were performed to
determine the profiles of fatty acids in domestic oil samples. An important part of the
study has been the study of some parameters as acidity, peroxide valueand specific
absorption coefficient depending on storage conditions of olive oil. Also measurements
were performed to determine the total polyphenols in olive oil, as the natural antioxidant
polyphenols are very important for the human body, so it was necessary to analyze the
olive oil quality. Samples were taken from different geographical areas of Albania, as
well as oil production countries and from the region. Olive oil is one of most
distinguished foods of Mediterranean Diet; its inhabitants, as a Mediterranean country,
mainly to Western and Southern regions had the Olive oil as staple food of their diet.
This study is complited by a questionnaire to consumersto assay the knowledge about the
composition of fats that they consume and the impact on health by affecting directly
cholesterol level in blood.
Keywords: olive oil, antioxidants, polyphenols, fatty acids, consumers , etc
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PARATHËNIE
Qëllimi i këtij studimi mbi monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së vajit të ullirit erdhi si
nevojë për të zgjeruar njohuritë mbi përbërjen kimike, natyralitetin e vajit të ullirit,
ndikimin që ai ka në shëndet dhe nxitjen e konsumatorit në rritjen e konsumit të këtij
produkti ushqimor.Është shumë i rëndësishëm studimi i parametrave të cilësisë së vajit të
ullirit referuar kushteve të ruajtjes së tij për të ndërgjegjësuar konsumatorin në
përzgjedhjen dhe ruajtjen e duhur të vajit të ullirit për të konsumuar një produkt me vlera
të larta ushqyese për organizmin tonë.
Prandaj, kryerja e këtij studimi është me rëndësi për njohjen dhe vlerësimin e cilësisë së
vajit të ullirit në lidhje me kushtet e ruajtjes së produktit të vajit të ullirit.
Vaji i ullirit është një produkt shumë i rëndësishëm bujqësor i rajonit të Mesdheut,
veçanërisht për shtete si: Spanja, Italia, Greqia, Tunizia, Siria, Turqia dhe Maroku.,ai
është gjithashtu një produkt i rëndësishëm edhe për Shqipërinë.
Aroma karakteristike e vajit të ullirit, shija, ngjyra, përbërësit ushqimor dhe stabiliteti, e
dallojnë atë nga vajrat e tjera ushqimor bimor. Pra, është një çështje e rëndësishme për
industrinë e ekstraktimit të vajit ullirit për të ruajtur produktin e saj pa humbje të këtyre
atributeve pozitive. Ndikimi pozitiv i vajit të ullirit në shëndet është i lidhur me Dietën
Mesdhetare, dhe ai konsiston në një përmirësim të profilit lipidik në gjak duke ulur
‘kolesterolin e keq’LDL (Low Density Lipoproteins-Lipoporteinat me densitet të Ulët),
ndërsa rrit në mënyrë të konsiderueshme nivelin e ‘kolesterolit të mirë’HDL- (High
Density Lipoproteins-Lipoproteinat me Densitet të Lartë) në qarkullimin e gjakut.
Konsumi i vajit të ullirit ndikon në uljen e sëmundjeve koronare të zemrës, të diabetit,
rreziqet e kancerit të gjirit, prostatës dhe të zorrës së trashë, të tumoreve malinje
(endometrium, tumoret e lëkurës) dhe disa sëmundjetë tjera kronike.
Një nga shkaqet kryesore të humbjes së cilësisë së vajit të ullirit është oksidimi. Midis
faktorëve teknologjik që ndikojnë në përbërjen dhe stabilitetin oksidativ të vajrave të
ullirit,metoda e nxjerrjes dhe kushtet e magazinimit luajnë një rol kritik në cilësinë e tij.
Oksidimi ndodh ose në prani të dritës (fotooksidim) ose në errësirë (autooksidim),edhe
nën efektin e enzimeve (oksidimi enzimatik). Vaji i ullirit është konsideruar të jetë
rezistent ndaj oksidimit në krahasim me vajrat e tjera bimore për shkak të përmbajtjes në
nivel të ulët të acideve yndyrore poli të pangopur dhe prania e antioksidantëve natyror.
Sasia e lartë e acidit oleik, duke filluar nga 56 në 84 % të acideve yndyrore të
përgjithshme, është tipar që dallon vajin e ullirit nga vajrat e tjera bimore. Vaji i ullirit
siguron një burim të pasur antioksidantësh natyror. Këto përfshijnë karotenoidet,
tokoferolet dhe komponimet fenolike të cilat mund të veprojnë nëpërmjet mekanizmave të
ndryshme dhe mbartin një sistem efektiv të mbrojtjes kundër veprimit të radikaleve të
lira. Edhe pse interesi i komponimeve fenolike është i lidhur kryesisht me veprimtarinë e
tyre antioksidative, ato gjithashtu tregojnë aktivitet të rëndësishëm biologjik vivo dhe
mund të jenë të dobishme në luftimin e sëmundjeve në lidhje me formimin e tepërt të
radikalit oksigjen duke kaluar kapacitetin e mbrojtjes antioksidative në trupin e njeriut.
Këshilli Ndërkombëtar i Vajit të Ullirit (IOOC) dhe Komisioni Legjislativ Europian (CE)
kanë përcaktuar karakteristikat e identitetit të vajit të ullirit dhe vajit të ullirit-bërsi,
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specifikuar metodat analitike dhe vlerat standarde kufi të parametrave të cilësisë të tilla
si vlera e peroksideve (PV), e aciditetit, vlerat e Absorbancës në spektrin Ultraviolet
(K232 dhe K270) dhe karakteristikat organoleptike (aromë, shije dhe ngjyrë),në mënyrë që
të përmirësojë cilësinë e produktit, për të zgjeruar tregtimin Ndërkombëtar dhe për të
rritur konsumin e tij.
Në këtë studim, cilësia e vajrave të ullirit nga rajone gjeografike të ndryshme të
Shqipërisë u monitoruan gjatë nëntë muajve për të zbuluar ndryshimet në karakteristikat
kimike në lidhje me cilësinë e tij në kushte të ndryshme të ruajtjes. U analizua përbërja e
polifenoleve totale në vajin e ullirit vendas dhe të importit dhe studimi i profilit të acideve
yndyrore në mostra me origjine vendase.
Mostrat që janë marë në studim janë vajra të cilësisë së lartë, të kategorizuar të virgjër
dhe ekstra të virgjër. Ato janë të koduara për efekt marketingu.Një mostër është ndarë në
tre nënmostra dhe janë ruajtur në kushte të ndryshme të temperaturës, në prani të dritës
natyrale dhe në munges të saj. Parametrat që janë monitoruar janë: vlera e aciditetit,
peroksideve dhe koefiçentit të përthithjes. Gjithashtu janë kryer matjet e këtyre
parametrave për të tre grupet e mostrave në intervale kohore të caktuara 6muaj dhe 3
muaj për të analizuar ndryshimin e këtyre parametrave në varësi nga kushtet e ruajtjes.
Në bazë të rezultateve të përftuara u gjykua mbi efektin e kushteve të ruajtjes së vajit të
ullirit në cilësinë e tij.
Nga treguesit e analizuar vlera e peroksideve ka ndikim sinjifikativ nga temperatura e
ruajtjes së vajit të ullirit. Vlera e peroksideve lidhet me praninë e produkteve të oksidimit
sekondar. Peroksidet ndikohen ndjeshëm nga prania e oksigjenit duke u shoqëruar me
rritjen e vlerës së tyre. Vlera e peroksideve është një parametër analitik i rëndësishëm
për monitorimin e progresit të oksidimit dhe përcaktimit të cilësisë së vajit të ullirit gjatë
ruajtjes.
Gjithashtu janë marrë në shqyrtim 8 mostra nga vajra të importuar nga Italia dhe Greqia
dhe janë bërë 3 matje te ndryshme për të përcaktuar cilësin e këtyre vajrave. Matjet janë
bërë çdo 6 dhe 3 muaj, të cilat bazoheshin në përcaktimin e Acideve Yndurore të Lira
(FFA), Numrit të Peroksidit (PV) si dhe koefiçentit të përthithjes (K232 dhe K270).
Janë analizuar 19 mostra vaj ulliri për të studiuar përmbajtjen e fenoleve totale në këto
mostra, nga të cilat 9 mostra janë vaj ulliri të importuara, kurse pjesa tjetër vaj i
prodhuar në vend (Vlora, Berati, Lushnja, Borshi, etj).
Nga rezultatet e marra vihet re një ndryshim në përmbajtje të polifenoleve në varësi të
varietitetit dhe në varësi të cilësisë së vajit.
Përveç parametrave të përmendur më sipër janë analizuar dhe disa tregues të tjerë
shumë të rëndësishëm për sa i përket cilësisë dhe natyralitetit të vajit të ullirit për të
kontrolluar nëse vaji është falsifikuar me vajra të tjerë me karakteristika fiziko-kimike të
ngjashme me vajin e ullirit. Këto tregues janë: densiteti, numri i jodit, numri i
sapunifikimit, lëndët e patretshme në eter, testi i sapunit, lëndët e pasapunifikueshme, etj.
Pjesë e këtij studimi është vlerësimi i njohurive të konsumatorit të vajit të ullirit dhe
lipideve të tjera në një grup popullate. Për të arritur këtë qëllim, është hartuar një
pyetësor nëpërmjet të cilit janë vlerësuar njohuritë e konsumatorëve me profesione të
ndryshme dhe studentëve, dhe sjelljen dietike në lidhje me konsumin e yndyrës. Personat
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që u përfshin në pyetsor u ndanë në tri grupe të mëdha: infermierë(Inf.), student(S) dhe
profesione të tjera(T).Një data bazë e të dhënave SPSS u krijua për të përfshirë secilin
prej variablave në pyetësor. Të dhënat janë analizuar duke përdorur SPSS v16.0.
Statistika përshkruese(deskriptive) u përdor për të gjithë pjesëmarrësit, duke përfshirë
frekuencën, mesataren, medianin dhe devijimin standard për grup popullatën sipas
moshës, gjinisë për të përcaktuar dallimet midis sjelljes sëkonsumit të lipideve dhe
njohurive të tyre.
Mostrat që janë marë në studim për përcaktimin e profilit të vajit të ullirit janë mosra të
mara në treg me origjinë vendase dhe direkt nga fabrika, të cilat për sa i përket proçesit
teknologjik të ekstraktimit i përkasin proçesit të presimit mekanik në të ftohtë. Rezultatet
e përqindjes së acideve yndyrore të analizuara janë krahasuar me normat e miratuara
nga Rregullorja e Komisionit Europian Nr.2568\91 në lidhje me klasifikimin e vajit të
ullirit dhe cilësisë së tij, amenduar nga Rregullorja nr.1348\2013. Përcaktimi i
përmbajtjes së acideve yndyrore me gaz kromatografi përfshiu proçedurën e transmetilimit të acideve yndyrore.
Përmbajtja e acideve yndyrore përfshihet në diferencimin e vajrave të ullirit nga vajrat e
tjera. Izomerët trans të acideve oleik, linoleik dhe linolenik formohen gjatë trajtimit
termik , gjatë rafinimit, dekolorimit dhe proçeseve të tjera. Kjo është një provë nëse janë
zhvilluar këto trajtime. Nëse sasitë e izomerëve trans i kalojnë 0.05% për acidin oleik dhe
0.05% për shumën e izomerëve trans të acideve linoleik dhe linolenik atëherë mund të
thuhet se mostra e vajit i është nënshtruar një nga proçeseve më sipër.
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KAPITULLI I
KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME TË VAJRAVE BIMORË
1.1. Paraqitja e formulës strukturore
Vajrat bimorë janë triestere të glicerinës me acide yndyrore me varg të gjatë, me gjatësi
C12–C20 (por kryesisht C18). Vaji i ullirit është i përbërë kryesisht nga triacilgliceroli
(trigliceride apo yndyrna) dhe përmban sasi të vogla të acideve yndyrore të lirë (FFA),
glicerinë, fosfatide, pigmente, komponimet e aromës, sterole dhe copëza mikroskopike të
ullirit.Triacilglicerolet janë rezervë e madhe energjie për bimët dhe kafshët. Në aspektin
kimik, këto janë molekula që rrjedhin nga esterifikimi natyror i tre molekulave të acidit
yndyror me një molekulë glicerine. Molekula e glicerolit mund të shihet thjeshtë si një
molekulë në “formë-E”, nga ana tjetër me acidet yndyrore ngjan si nje zinxhirë i gjatë
hidrokarbonesh, ku numri i atomeve karbon ( në rastin e vajit të ullirit) varion nga 1424.Struktura tipike e një trigliceridi është:
CH2

OH

CH

OH

CH2

OH

Glicerinë

+

HOOCR1

CH2

OCOR1

HOOCR2

CH

OCOR2

HOOCR3

CH2

OCOR3

Acid yndyror

Triglicerid

+

3H2O

Ujë

Figura 1.1. Paraqitja e strukturës së trigliceridit

Nëse radikalet e acideve yndyrore janë të njëjtë, esteri quhet triglicerid i thjeshtë, nëse
radikalet janë të ndryshëm, ai quhet triglicerid i përzierë.
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1.2 Llojet kryesore të vajrave bimorë
Vaj luledielli
Përmbajtja e vajit në farat e lulediellit varion nga 28-35% dhe në farat e qëruara arrin në
45%. Përmbajtja e acideve të ngopur varion nga 12-14% (gjysma i përket acidit palmitik,
25-30% acidit stearik, dhe pjesa tjetër acidit arakidik dhe behenik). Acidi linoleik dhe
oleik llogaritet në bazë të përqindjes së mbetur, përkatësisht rreth 64-70% dhe 30-35%.
Është e rëndësishme të theksohet ndikimi i kushteve klimaterike në përmbajtjen e acidit
linoleik dhe acidit oleik. Në vendet e ftohta, kryesisht në Rusi, acidi linoleik është në
kulmin e tij dhe mund të arrijë në 70% të të gjithë acideve yndyrore. Si rrjedhoje,
përmbajtja e acidit oleik është më e vogël. Kur farat e lulediellit rriten në zona të ngrohta,
siç është India, përmbajtja e acidit linoleik zvogëlohet shumë deri në 40%, duke çuar në
rritje të përmbajtjes së acidit oleik.
Vaj misri
Përmbajtja e vajit në misrin e thatë zakonisht varion nga 18-23%, ndërsa në misrin e
njomë arrin më shumë se 52%. Përbërësit kryesor të vajit të misrit janë acidi linoleik dhe
oleik. Acidi linoleik arrin në vlerat 34-67%, ndërsa në të njëjtën kohë, përmbajtja e acidit
oleik varion 19-50%. Sasia e acideve yndyrore të ngopur varion nga 10-14%.
Vaj ulliri
Përbërësit kryesor të vajit të ullirit janë acidi oleik, linoleik dhe palmitik. Në varësi të
origjinës nga vijnë vajrat (Itali, Spanje, Kalifornia) përmbajtja e këtyre acideve arrin:
a)
b)
c)
d)

Acid oleik 63-83%
Acid linoleik max.13.5%
Acid palmitik 7-17%
Acid stearik 1.5-4%

Vaj soje
Përmbajtja e vajit në farat e sojës varion nga 14-23%. Vaji i farave të sojës përmban sasi
të mëdha të acidit linoleik 50-60% dhe ka një përmbajtje të acidit oleik prej 16-25%.
Përmbajtja e acidit linolenik varion 6-8%. Acidet e ngopur përmbahen në vaj rreth 15%.
Vaji i papërpunuar përmban gjithashtu sasi të fosfolipideve 2-3%, të cilët largohen nga
vaji gjatë rafinimit [1, 9, 10]. Disa karakteristika të veçanta për katër llojet e vajrave, të
matura në 20˚C paraqiten në Tabelën 1.1:
1. Ahmed-Khan, M. and Shahidi, F.,(1999). Rapid oxidation of commercial extra virgin olive oil stored under fluorescent light.
Journal of Food Lipids 6: 331-339.
9.Cert, A. (2000).Chromatographic analysis of minor constituents in vegetable oils. Journal of Chromatography A 881:131–148.
10.Choe, E. and Min, D.B. (2006).Mechanisms and factors for edible oil oxidation. Food and Biotechnology 1:104-110.
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Tabela 1.1 Karakteristikat fiziko-kimike të vajrave

1. Pesha specifike
2. Densiteti
3. Treguesi i thyerjes
4. Numri i jodit (N.i)
5. Numri i sap. (N.s)
6. Acidet e ngopura
7. Acidet e pangopura
8. Ngjyra
9. Aciditeti

Vaj luledielli
0.924
0.926
1.476
136
194
8 - 14 %
86 - 92 %
e verdhë e çelet
0.20%

Vaj misri
0.925
0.926
1.474
125
196
13 - 15 %
85 - 87 %
e verdhë ari
0.20%

Vaj ulliri
0.916
0.919
1.4695
88
196
12 - 18 %
80 - 82 %
e verdhë e murme
0.20%

Vaj soje
0.924
0.928
1.477
143
195
11 - 14 %
86 - 89 %
e verdhë qelibar
0.20%

Tabela 1.2. Paraqitja e përmbajtjes së acideve yndyrore në produkte me origjine bimore dhe shtazore.

Acide yndyrore me origjinë shtazore
Yndyrë nga mish vici

Gjalp

37% y. e ngopur

61%Y. pa ngopur

27 %palmitik 16:0

48 %oleik 18:1 n-9

7 %stearik 18:0

11% palmitoleik 16:1 n-7

3 %miristik 14:0

2 %linoleik 18:2 n-6

61%Y .ngopur

33%Y.pangopur

26 %palmitik 16:0

28 %oleik 18:1 n-9

12 %miristik 14:0

3 %palmitoleik 16:1 n-7

11 %stearik 18:0

2% linoleik 18:2 n-6

4% laurik 12:0
3 %butirik 4:0
3 %kaprik 10:0
2 %kaproik 6:0
Yndyrë nga Gjeli detit

29%Y.ngopur

65%Y.pangopur

22 %palmitik 16:0

37 %oleik 18:1 n-9

6 %stearik 18:0

20 %linoleik 18:2 n-6

1%miristik 14:0

6 %palmitoleik 16:1 n-7
1 %gadoleik20:1 n-9
1% linolenik18:3 n-3

Salmon

18%Y.ngopur

80%y.pangopur

3 %miristik 14:0

5 %palmitoleik 16:1 n-7

11 %palmitik 16:0

25 %oleik 18:1 n-9

4% stearik 18:0

5 %linoleik 18:2 n-6
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5% linolenik 18:3 n-3
2 %stearidonik 18:4 n-3
5 %arakidonik 20:4 n-6
2 %eikosatetraenoik 20:4 n-3
5 %eikosapentaenoik 20:5 n-3
2 %dokosatetraenoik 22:4 n-6
5 %dokosapentaenoik 22:5 n-3
2% dokosapentaenoik 22:5 n-6
17% dokosaheksaenoik 22:6 n-6

Acide yndyrore me origjinë bimore
vaj kanola

6%Y.ngopur

92%Y.pangopur

4 %palmitik 16:0

56 %oleik 18:1 n-9

2 %stearik 18:0

26% linoleik 18:2 n-6
10 %linolenik 18:3 n-3

Vaj kokosi

90%Y.ngopur

9%Y.pangopur

48 %laurik 12:0

7% oleik 18:1 n-9

16% miristik 14:0

2 %linoleik 18:2 n-6

9% palmitik 16:0
8 %kaprilik 8:0
7 %kaprik 10:0
2% stearik 18:0
Vaj misri

16%Y.ngopur

84%Y.pangopur

13 %palmitik 16:0

52% linoleik 18:2 n-6

3 %stearik 18:0

31% oleik 18:1 n-9
1%linolenik 18:3 n-3

Vaj ulliri

12%Y.ngopur

86%Y.pangopur

10% palmitik 16:0

78 %oleik 18:1 n-9

2% stearik 18.0

7 %linoleik 18:2 n-6
1 %linolenik 18:3 n-3

Vaj palme

Vaj kikiriku

4

48%Y.ngopur

50%Y.pangopur

44 %palmitik 16:0

40 %oleik 18:1 n-9

4% stearik 18:0

10% linoleik 18:2 n-6

16%Y.ngopur

79%Y.pangopur

13 %palmitik 16:0

41% linoleik 18:2 n-6

Vaj soje (I pahidrogjenuar)

3% stearik 18:0

38% oleik 18:1 n-9

14%Y.ngopur

81%Y.pangopur

10 %palmitik 16:0

51 %linoleik 18:2 n-6

4 %stearik 18:0

23% oleik 18:1 n-9
7% linolenik 18:3 n-3
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KAPITULLI II
VAJI I ULLIRIT DHE CILËSIA E TIJ
2.1 Vaji i ullirit
Pema e ullirit (Olea europeaL.) rritet në rajonet gjeografike me klimë subtropikale si një
kulturë kryesore tradicionale në vendet e Mesdheut. Mendohet se origjina e saj vjen nga
Mesopotamia dhe është kultivuar ndër shekuj nga shumë vende të Europës jugore në kufi
me Mesdheun dhe Afrikën e Veriut.[33]
Vaji i ullirit është një nga Vajrat vegjetale më të vjetra të njohura, të prodhuara kryesisht
në vendet përreth Detit Mesdhe. Ky është një lëng natyral frutash, i marrë nga fruti i
pemës Olea europea, me një përbërje të veçantë. Vaji ullirit është një nga të paktët vajra i
cili mund të konsumohet në formën e tij natyrore, duke ruajtur të gjithë përbërësit
natyror. Vaji i ullirit është një komponent i rëndësishëm i dietës tradicionale mesdhetare,
e cila besohet të jetë e lidhur me një jetë relativisht të gjatë dhe me shëndet të mirë. Gjatë
gjysmës së dytë të shekullit XX-të, konsumi i vajit të ullirit është rritur edhe në zona jomesdhetare si Europa Perëndimore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Japonia, për
shkak të interesit në rritje të dietës mesdhetare dhe tendencës së konsumatorëve për të
zgjedhur ushqime më pak të përpunuara.[32]
Cilësia e vajit të ullirit varet nga shumë faktorë që lidhen me kultivimin e pemës së ullirit,
mënyrën dhe kohën e vjeljes, dhe të ruajtjes . Me rëndësi të veçantë për cilësinë e vajit të
ullirit janë kultivarët e ullirit, kushtet pedoklimatike të kultivimit, si dhe krasitja,
fertilizimi dhe ujitja e ullirit. Koha e mbledhjes mund të ketë një efekt të rëndësishëm në
cilësinë e vajit, si dhe në sasinë e dhënë, stabilitetin e vajit dhe karakteristikat organoleptike. Në mënyrë për të marrë një aromë karakteristike dhe delikate të vajit të ullirit,
është e domosdoshme që ekstraktimi nga fruti të realizohet pa dëmtuar shkallën e saj më
të mirë të pjekurisë. Kjo ilustron nevojën për të përcaktuar cilësinë e vajit të ullirit nga
një gamë e gjerë e mbledhjes dhe kultivarëve për të krijuar një kohë optimale të
mbledhjes. Është vërtetuar plotësisht ndikimi nënë një gamë të gjerë të aspekteve të
cilësisë në vaj prej maturimit të frutit të ullirit (Olea europaea L.) dhe mënyra e
përpunimit .[5 ]
2

Në periudhën e korrjes fruti i ullirit grumbullohet shpesh në grumbuj të mëdhenj dhe
ruhen në temperaturën e ambientit deri në disa javë para përpunimit për nxjerrjen e vajit,
dhe gjatë kësaj periudhe ndodh përkeqësimi më i madh i treguesve të cilësisë së produktit
final të ekstraktuar. Presioni brenda grumbullit të ullirit gjatë magazinimit mund të
5.Baccouri, B. (2006).Application of solid-phase microextraction to the analysis of volatile compounds in virgin olive oils from five
new cultivars. Food Chemistry 102:850–856.
32.Morello, J. (2003). Changes in commercial virgin olive oil (cv. Arbequina) during storage, with special emphasis on the phenolic
fraction. Food Chemistry 85:357-364.
33.Murkovic, M., Lechner, S., Pietzka, A., Bratacos, M., Katzogiannos, E. (2004).Analysis of minor components in olive oil. Journal
of Biochemistry Methods, 61:155-160.
2
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shkaktojë sekretimin e lëngut nga fruti që mund të ofrojë një terren optimal për rritjen e
mikroflorës së ndryshme si myqet dhe bakteret. Në këto kushte, humbjet anaerobike
mund të ndodhin në pjesën e brendshme të grumbullit, ndërsa humbjet aerobike ndodhin
në pjesën e jashtme. Për më tepër, ngrohja nga aktiviteti i frymëmarrjes mund të
përshpejtojë përkeqësimin e frutave dhe përfundimisht shkakton ndarjen e strukturës
qelizore. Vaji i nxjerrë nga këta ullinj të dëmtuar mund të ketë vlera të larta të aciditetit
dhe vlera të ulëta në stabilitet dhe mund të zhvillojë një përmbajtje të lartë të acideve të
paqëndrueshme (acetik ose butirik) që shkakton një erë karakteristike të mykur.
Përpunimi i ullirit përbëhet nga fazat e mëposhtme: mulliri përzierës, presion apo
centrifugimi respektivisht për sistemet klasike dhe centrifugale, dhe ndarja e fazës së
vajit. Forca centrifugale e prodhuar nëpërmjet shpejtësisësë lartë me anë të diferencës në
peshë specifike të përzierjes së lëngshme dhe copëzave të ngurta mundëson ndarjen e
produktit. Në këtë rast teknologjia është e klasifikuar në: Ekstraktim me presim,
ekstraktim dy-fazor, ekstraktim tre-fazor, dhe së fundmi është implementuar ekstraktimi
dy-fazor e gjysëm. Teknikat e duhura për ruajtjen e vajit të ullirit janë shumë të
rëndësishme, jo vetëm për të ruajtur shijen delikate të vajit, por edhe për të siguruar se ai
nuk prishet, i cili rezulton në përkeqësim të karakteristikave organo-leptike të tij, pra
shoqërohet me një efekt negativ në profilin e tij të ushqyerit. Edhe pse yndyrnat me një
lidhje dyfishetë pangopur të vajit tëullirit janë më të qëndrueshme dhe rezistente nga
ngrohja sesa yndyrnat me më shumë se një lidhje dyfishe të pangopur që mbizotërojnë në
vajrat e tjera (sidomos dëmtohen lehtë acide yndyrore omega-3 të gjetura në vajin e
farave, e cila duhet të jetë gjithmonë në frigorifertemperatura të ulëta dhe nuk ngrohet),
vaji ullirit duhet të ruhen siç duhet dhe të përdoret brenda disa muajve për të siguruar
fitonutrientët e tij të shëndetshëm. Vaj ulliri i virgjër është më i qëndrueshëm se vajrat e
tjera ushqimore për shkak të përmbajtjes së tij të lartë të komponimeve fenolik, të
tokoferolit, karotenoidet dhe acidet yndyrore me një lidhje dyfishe të pangopur. Nga ana
tjetër, vajrat e ullirit të cilësisë të lartë janë të pasura në polifenole, të cilët pavarësisht
nga përfitimet shëndetësore që ofrojnë, ata gjithashtu mund të japin një afat që është në
mënyrë të konsiderueshme më i gjatë. Faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në cilësinë
e vajit të ullirit pas përpunimit dhe gjatë magazinimit janë mjedisi, temperatura,
ekspozimi në dritë dhe kontakti me oksigjen. Drita është një iniciator i reaksioneve që në
fund të fundit rezultojnë në përkeqësim të cilësisë së vajit. Klorofili ka një ndjeshmëri që
mund të luajë një rol në promovimin e fotooksidimit. Lloji i paketimit ka një efekt të
rëndësishëm në jetëgjatësinë e vajrave. Vaji që është përpunuar me kujdes për të
maksimizuar vlerat e tij mund të dëmtohet nga zgjedhja e papërshtatshme e materialit
ruajtës.
Ruajtja e vaj ulliri ekstra të virgjër në shishe PVC(polivinilkloruri), nuk mund të
sugjerohet si mjet i përshtatshëm për ruajtjen e cilësisë së vajit ekstra të virgjër të ullirit.
Enë më të mira për ruajtjen janë qelqi (qelqi me ngjyrë), qeramika, prej porcelani, apo
metale jo-reaktive të tilla si çeliku inoks. Vaji i ullirit nuk duhet të ruhet në enë të
punuara nga metalet reaktive të tilla si bakër ose hekur për shkak të reagimit kimik midis
vaj ulliri dhe metalike do të luajnë rolin e katalizatorit në reaksionet e oksidimit duke
dëmtuar vajin dhe mund të prodhojë toksina. Vaji i ullirit duhet të ruhen në një vend të
ftohtë, të errët duke marë në konsideratë efektin e oksidimit të përshpejtuar.
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2.2 Kategorizimi i vajit të ullirit dhe vajit nga bërsitë e ullirit
Kategorizimi i Vajit të ullirit sipas Rregullorjes së Komisionit Europian Nr.2568\91,
amenduar nga Rregullorja nr.1348\2013si më posht:
1.‘Vaji ulliri i virgjër’nënkuptohet vaji i përftuar nga fruti i ullirit nga veprimi mekanik i
cili nuk lejon trajtime të tjera përveç larjes, dekantimit, centrifugimit ose filtrimit duke
evituar përdorimin e solventëve ose trajtime të tjera kimike ose biokimike, proçesin e
esterifikimit dhe përzierjen me vajra të tjerë.
Vaji i ullirit i virgjërklasifikohetnë:
a) Vaji i ullirit ekstra i virgjër është vaji i ullirit i virgjër i cili ka aciditet të lirë, të
shprehur si acid oleik, jo më shumë se 0,8 gram për 100 gram.
b)Vaj ulliri i virgjër është vaji i ullirit i virgjër i cili ka aciditet të lirë, të shprehur si acid
oleik, jo më shumë se 2 gram për 100 gramë.
c)Vaj ulliri lampant është vaji i ullirit i cili ka aciditet të lirë, të shprehur si acid oleik, më
shumë se 2 gram për 100 gramë.
2. Vaj ulliri i rafinuar është vaj i ullirit i përftuar nga rafinimi i vajit e ullirit të virgjër , që
ka përmbajtje aciditeti të shprehur si acid oleik, jo më shumë se 0,3 gram për 100 gram.
3 Vaj ulliri është vaji i përbërë nga një përzierje e vajit të ullirit të rafinuar me vajra të
ullirit të virgjër pa përfshirë vajin lampant. Ky vaj ka aciditet të lirë, të shprehur si acid
oleik, jo më shumë se 1 gram në 100 gram.
4 Vaj i bërsisë së ullirit i papërpunuar është vaj i bërsisë së ullirit trajtuar me solvent ose
trajtime fizike ose vaj që i korespondon vaj ulliri lampant, duke përjashtuar vajin e
riesterifikuar dhe përxierjen me tipe të tjera vaji.
5Vaj i bërsisë së ullirit i rafinuar është vaji i përftuar nga vaji i bërsive të ullirit të
papërpunuar me metodat e rafinimit.Ai ka aciditet të lirë, të shprehur si acid oleik, jo më
shumë se 0,3 gram për 100 gram.
6Vaj i bërsisë së ullirit është vaji i përbërë nga një përzierje e vajit të bërsive të ullirit të
rafinuar me vajrat e ullirit të virgjër përjashtuar vajin lampant, të shprehur si acid oleik, jo
më shumë se 1 gram në 100 gram.

2.3 Komponentët kimik të vajit
Përbërja kimike e vajit të ullirit mund të klasifikohet në dy grupe: komponimet kryesore
dhe komponimet dytësore. Gati 98% pjesë e strukturës së vajit të ullirit përfshin
triacilglicerolet (TAG) dhe grupi i komponimeve glicerinik përbëhet nga acidet e lira të
ngopura (FFA), mono-(MAG) dhe diacilglicerole (DAG). Komponentët dytësorë që
8

përbëjnë rreth 2% të përbërjes së tij, janë fosfolipidet, dyllrat dhe esteret e steroleve,
alkoolet alifatik dhe triterpenik, karotenoidet, klorofila, hidrokarburet, antioksidantët,
komponimet e paqëndrueshme. Komponimet dytësore luajnë një rol të rëndësishëm në
cilësi dhe pastërtin e analizës, në studimet e autenticitetit dhe vërtetësis, dhe më shumë
kohët e fundit në gjurmueshmërinë e vajit të ullirit si produkt dhe ndikimin e tyre
nëshëndetin e konsumatorit.
2.3.1. Komponentët kryesorë
Komponentët kryesorë të vajit të ullirit janë quajtur edhe substanca të cilat sapunifikohen,
përfshijnë triacilglicerolet (TAG). Në një molekulë TAG, tre mbetje tëacideve yndyrore
janë të lidhur sëbashku me një njësi glicerine. Vetëm kur acidet yndyrore janë të lidhur në
këto njësi të vogla, vaji konsiderohet të jetë me cilësi të mirë. Një njësi triacilglicerol
mund të humbasi një acid yndyror dhe shndërrohet në një diacilglicerol dhe nëse ajo
humbet dy acide yndyrore shndërrohet në një monoacilglicerol. Acidi yndyror, i cili
shkëputet nga triacilgliceroli emërtohet acid yndyror i lirë. Skeleti karbonik mund të ketë
gjatësi të ndryshme dhe mund të jetë i ngopur, mono të pangopur ose poli të pangopur.
Ky kombinim është relativ,gjë që e bënë një vaj të ndryshëm nga një tjetër.
Komponentët më të rëndësishme në vajin e ullirit janë acidet yndyrore (figura 2.1).
Acidet e ngopura janë struktura të thjeshta të ndërtuar nga zinxhirë të gjatë me numra të
ndryshëm të atomeve të karbonit. Nuk janë vetëm disa lloje të acideve yndyrore në vaj
ulliri, por proporcionet e secilit ndikojnë fuqishëm në karakteristikat dhe vlerat ushqyese
të vajit. Acidet yndyrore kryesore në vajin e ullirit janë të përbërë nga 14-24 atome
karboni, miristiku (14 atome karbon) dhe lignocerik (24 atome karbon). Më të shquar
janë acidet mono të pangopur si oleiku dhe palmitoleiku, poli të pangopur si linoleik dhe
linolenik. Komponime e acideve yndyror të vajit të ullirit, vaj bërsi dhe vaj ulliri ekstra i
virgjër janë paraqitur në tabelën 2.1.
Acid oleik, si acid yndyror mono i pangopur, karakteristik tek vaji i ullirit, përbën 55-83
% të acideve yndyrore të përgjithshme. Në aspektin shëndetësor, futen në % të lartë të
acidit oleik në rajonin e Mesdheut është raportuar të jetë arsye për uljen e sëmundjes së
arteries koronare. Gjithashtu, vaji ullirit përmirëson profilin lipidik nga rreziku
kardiovaskular duke ulur raportin e yndyrnave të këqija ndaj atyre të mira LDL /
HDL.[26]
3

26. Martinez-Gonzalez, M.G. and Sanchez-Villegas, A. (2004).Review. The emerging role of Mediterranean diets in cardiovascular
epidemiology: Monounsaturated fats, olive oil, red wine or the whole pattern? European Journal of Epidemiology 19: 9–13.
3
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Figura 2.1. Paraqitja e acideve yndyrore më të rëndësishëm në vajin e ullirit

Tabela 2.1. Përbërja e acideve yndyrore në vajrat e ullirit dhe vajin bërsi të ullirit

NR. KARBONEVE
C14:0
C16:0
C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:0
C24:0

ACIDI YNDYROR
Acidi miristik
Acidi palmitik
Acidi palmitoleik
Acidi heptadekanoik
Acidi heptadekenoik
Acid stearik
Acidi oleik
Acidi linoleik
Acidi linolenik
Acidi arakidik (Eikosanoik)
Acidi Eikosenoik
Acidi behenoik (kateg. 1-6)
Acidi behenoik (kateg. 7-8)
Acidi lignocerik

PËRMBAJTJA NË %
≤ 0.05
7.5 – 20.0
0.3 – 3.5
≤ 0.3
≤ 0.3
0.5 – 5.0
55.0 – 83.0
3.5 – 21.0
≤ 1.0
≤ 0.6
≤ 0.4
≤ 0.2
≤ 0.3
≤ 0.2

2.3.2. Komponentët dytësor
Sterolet: Sterolet janë lipide të pasapunifikueshëm, të cilët sipas origjinës së tyre,
klasifikohen në sterole me origjinë bimore (Fitosterole) dhe sterole me origjinë shtazore
(Zoosterole). Ato janë mjaft të rëndësishme nga pikëpamja nutricionale dhe
rekomandohet që të jenë të pranishëm në ushqime. Në vajrat e ullirit sterolet
mbizotëruese janë 4-desmetilsteroli, β-sitosteroli etj. Sterolet dytësore përfshijnë Δ5avenasterol, stigmasterol, sitostanol dhe kolesterol. Steroli mbizotërues ështëβ-sitosteroli,
sitosteroli dhe përmbajtja totale e sterolit varet nga lloji i vajit, dhe shkon nga 687 në
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2.479 mg / kg. Stigmasteroli është shuma e eritrodiol plus uvaol. Mund të përdoret në
mënyrë që të bëjnë dallimin midis vaj ulliri dhe vaj bërsi.[27]
4

Analiza kompozicionale e sterolit të vajit të ullirit mund të përdoret për të vlerësuar
shkallën e pastërtisë së vajit dhe mundësinë e përzierjes me vajra të tjerë bimor. Ky
përcaktim gjithashtu lejon karakterizimin e tipit të vajit të ullirit.
Triterpenet dialkoolik: eritrodioil dhe uvaoli janë gjithashtu të pranishëm në vajin e
ullirit, në përqendrimet që variojnë nga 10 deri në 200 mg / kg vaj.
Skualen: Skualeni është hidrokarburi me sasi të madhe në vajin e ullirti dhe zë deri në 90
% të hidrokarbureve. Ai varion nga 200 deri 7500 mg / kg vaj apo edhe më lartë (80012000 mg / kg vaj). Skualeni konsiderohet si pjesërisht përgjegjës për efektet e dobishme
të vajit të ullirit ndaj kancerit. Në një studim të kohëve të fundit për përmbajtjen e
përbërësve dytësor të vajrave të ullirit italianë, që rrjedhin nga ullinjtë e gjashtë
kultivarëve dhe gradave të ndryshme të pjekjes, u gjet se humbja e Skualenit gjatë
ruajtjes së mostrave të vajit në errësirë ishte më e madhe se ajo e α-tokoferolit. Kjo i
atribuohet një ripërtëritje të mundshme të alfa tokoferolit nga skualeni duke nënkuptuar
kështu një aktivitet antioksidant të këtij hidrokarburi shumë të pangopur.
Pigmentet: ngjyra e vajit të ullirit të virgjër vjen nga prania e klorofilës lipofilike dhe
pigmentit të karotenoidit në frut. Vaj ulliri i virgjër përmban 1.0 deri në 2.7 ppm βkaroten, si dhe 0,9-2,3 ppm luteinë. Në mungesë të dritës, karotenoidet dhe produktet e
tyre të oksidimit mund të veprojnë si prooksidant në vajrat e perimeve.[48]
Këto komponente mund të transferojnë energjinë nëpërmjet dritës në molekula kimike.
Kështu, ata veprojnë si prooksidant gjatë magazinimit në dritë. Edhe pse klorofili është
prooksidant i fortë nën efektin e dritës vepron si një sensor për të prodhuar O₂, ata
veprojnë si antioksidantë në errësirë ndoshta duke dhuruar radikaletë lira të hidrogjenit.
Klorofila dhe karotenoidet janë konsideruar të kenë një rol të rëndësishëm në mbajtjen e
cilësisë së vajrave ushqimore.[17],[19]
Tokoferolet: gjenden katër format natyrale të tokoferolitα, β, γ, δ forma në vajin e ullirit.
α-tocoferoli,ose vitamina E, është antioksidanti më i pranishëm në vajin e ullirt dhe
varion në nivelin e 150 – 300 ppm. Këto komponime shfaqin veti antioksiduese dhe janë
aktivë si vitamina (vitaminë E), duke i bërë ato veçanërisht të rëndësishme për shëndetin
e njeriut. Aktiviteti antioksiduesvaret kryesisht nga përqendrimi i tyre dhe prania e
antioksiduesve të tjerë në vajin e ullirit. Tokoferolet veprojnë si inhibitorë ndaj oksigjenit

17 Endo Y, Usuki R, Kaneda T. (1985). Antioxidant effects of chlorophyll and pheophytin on the autoxidation of oils in the dark. I.
Comparison of the inhibitory effects. Journal of the American Oil Chemists’ Society 62:1375–1378.
19.Francisca, G. and Isabel M. (1992).Action of chlorophylls on the stability of virgin olive oil. Journal of the American Oil Chemists’
Society 69:866–871.
27.Martinez-Vidal, J.L.( 2007).LC–MS determination of sterols in olive oil. Journal ofChromatographia 65:695-699.
48.Velasco, J. &Dobarganes, C. (2002). Oxidative stability of virgin olive oil.European Journal of Lipid Science and Technology.
104:661–676.
4
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dhe rrisin stabilitetin oksidativ të vajrave vegjetale gjatë ruajtjes në dritë edhe kur
klorofili është i pranishëm.
Fosfolipidet: Shuma e fosfolipideve në vajrat e ullirit është mes 40 -135 mg / kg.
Fosfatidilkolina, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinositoli,fosfatidilserina, fosfatidilgliceroli
dhe acidi fosfatidik janë fosfolipidet kryesore të zbuluar në vajin e ullirit. Prania e tyre në
vajrat e ullirit mund të ndikojë në stabilitetin e tyre oksidativ ose gjendjen fiziko-kimike
të vajit të ullirit. Funksioni antioksidues i fosfolipideve bazohet në praninë e grupit
aminik që ka kapacitetin për ta pastruar nga metalet dhe mbajë ata në një formë aktive.
Ata mund të veprojnë me komponimet fenolike si edhe tokoferolet duke kontribuar në
rritjen e aktivitetit antiooksidues. Fosfolipidet kanë grupe hidrofilik dhe hidrofobike në të
njëjtën molekulë. Grupet hidrofilike janë në sipërfaqe të vajit dhe grupet hidrofobike janë
në brendësi të vajit ushqimor.
Fosfolipidet ulin tensionin sipërfaqësor të vajit ushqimor dhe mund të rrisë shkallën e
difuzionit të oksigjenit nga sipërfaqja e vajit duke përshpejtuar oksidimi e tij.[9]
Komponimet fenolike: Vaj ulliri i virgjër (VOO) përmban të paktën 30 komponime
fenolike. Komponimet kryesore fenolike janë derivate të oleuropeinës, bazuar në
hidroksitirosol, të cilat janë antioksidantë të fuqishëm dhe me radikale eleminues.
Komponimet fenolike janë klasë komplekse e molekulave organike, duke përfshirë një
grup hidroksil në një unazë benzeni. Klasa e fenoleve përfshin disa klasa, të tilla si acide
fenolike të thjeshta dhe derivate si acidi vanilik, kumarik dhe kafeik, të tirosolit dhe
komponime hidroksitirosol dhe më komplekse si sekoiridoide të oleuropeinës dhe
ligstroside, lignane(1-13 acetoksipinoresinol dhe pinoresinol), flavonet (apigenin,
Luteolin). Tabela 2.2 i referohet komponimeve kryesore fenolik në vajin e ullirit të
virgjër.
Acidet fenolike: përmbajnë dy korniza dalluese konstituive të karbonit, përkatësisht
strukturat e acidit hidroksicinamik dhe hidroksibenzoik. Ata paraqiten në ullinj me
strukturën kimike të C6 –C1 (acide benzoik) dhe C6 – C3 (acid cinamik). [20] Interesi i
kohëve të fundit për acidet fenolike buron nga potenciali që kanë në rolin e tyre mbrojtës,
nëpërmjet marrjes së frutave dhe perimeve, kundër sëmundjeve që mund të lidhen me
dëmtimin oksidativ (sëmundja koronare të zemrës, goditje, dhe kanceret). Në veçanti,
disa acide fenolik si ai galik, hidroksibenzoik, protokatekik, vanilik, kafeik, siringik, acid
p-dhe o- kumarik, ferulik dhe cinamik janë identifikuar dhe përcaktuar në VOO (në sasi
më të ulët se 1 mg analitike kg-1 vaj ulliri). Acidet fenolike mund të konjugohen me
acide organike, sheqerna, komponimet aminike, lipide, terpenoide, ose fenolik të tjerë.
Oleuropein, sekoiridoidi, demetiloleuropeina, dhe ligstroside janë fenolet kryesore
komplekse në vaj ulliri të virgjër. Sekoiridoidet karakterizohen nga prania e acidit
elenolik në formën glukosidike apo aglikonike.[7]
Oleuropeina dhe dimetiloleuropeina janë të hidrolizuar nga β-glikosidazat në formën
dialdehidike të acidit elenolik të lidhura me 3,4-dihidroksifeniletanol (3,4 –DHPEAEDA) dhe acidi 3,4-dihidroksifeniletanolelenolik (3,4-DHPEA-EA) gjatë zbutjes së
ullirit. Hidroksitirosoli mund të jetë i pranishëm si formë e thjeshtë ose si fenol i
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esterifikuar me acid elenoik, duke formuar oleuropeinën dhe aglikonet e saj, ose si pjesë e
molekulës së saj. [42] Gjithashtu ai mund të jetë i pranishëm në disa forma glikosidike,
në varësi të grupit hidroksil. Një tjetër grup i substancave të pranishme në pjesën fenolike
është,lignan (+) -1 –acetoksipinoresinol dhe (+)-pinoresinol. Substanca(+) –pinoresinol
është një kompleks i përbashkët në disa bimë të tilla si specie Forsithia dhe fara
Sesamum indicum, ndërsa (+) -1 acetoksipinoresinoli, (+)-1-hidroksipinoresinoli dhe
glukosidet e tyre janë gjetur në lëvoren e Olea europeaeL. (ullirit). Komponimet fenolike
veprojnë si antiooksidant kryesisht në fazën fillestare të autooksidimit nga eliminimi i
radikaleve të lira dhe pastrimit të metaleve. Gjithashtu, gjatë magazinimit janë raportuar
ndryshime në komponimet fenolike të vajrave të virgjëra të ullirit. Është studiuar
evolucioni i fenoleve të thjeshtë gjatë 18 muajve të magazinimit në errësirë. Është gjetur
një rritje e madhe në tirosol dhe përmbajtjen e hidroksitirosolit për shkak të hidrolizës së
derivateve të tyre komplekse në një fazë të pare dhe një humbje të shpejtë hidroksitirosoli
në krahasim me atë të tirosolit në fund të periudhës së magazinimit. Hidroksitirosoli është
antioksidanti më efektiv në oksidimin e vajit të ullirit.[11]
5

Tabela 2.2. Klasat kryesore të komponimeve fenolike në VOO

Klasat kryesore të komponimeve fenolike në VOO
Acidi Vanilik
Acidi Siringjik
Acidi p-kumarik
Acidi o-kumarik
Acidi Galik
Acidi Kafeik
Acidi Protokatekuik
Acidi p-hidroksibenzoik
Acidi Ferulik
Acidi Cinamik
4-(Acetoksiacetil)-1, 2-(dihidroksibenzen)
Acidi benzoik
Hidroksi-izokromanet
Alkolet fenolike

11. Cinquanta, L. (1997). Evoulation of pheolic compounds in virgin olive oil during storage. Journal of American Oil Chemists’
Society 74:1259-1264
5
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Hidroksitrisol
Trisol
(3, 4-dihidroksifenil) etanoli glukozidik
Sekoiridoidet
3,4-DHPEA (3,4-DHPEA-EDA)
(P-HPEA-EDA)
(3,4-DHPEA-EA)
Ligstroside aglikon
Oleuropein
p-HPEA-derivativ
Forma Dialdeidike e Oleuropein aglikon
Lignat
(+)-1-Acetoksipinoresinol
(+)-Pinoresinol
Flavonet
Apigenin
Luteolin

Përqendrimet e komponimeve fenolik kanë një rëndësi të madhe, këto komponime janë
përgjegjës për vetitë shqisore dhe antioksidante të vajrave të ullirit të cilësisë së lartë.
Cilësia e ullinjve dhe vajit ndikohet nga sasia e oleuropeinës dhe produktet e saj
hidrolitike. Përmbajtja absolute e komponimeve fenolike në vajin e ullirit varet nga vendi
i kultivimit, klima, nivelin e maturimit të ullinjve, të kohës së vjeljes.[11],[50],[8]
6

Komponimet e paqëndrueshme: komponimet e paqëndrueshme kanë peshë molekulare
të ulët, të cilat avullojnë lehtësisht në temperatura të ambjentit. Aroma karakteristike dhe
ngjyra në jeshile të veçantë, me shije karakteristike të frutit e kanë origjinën nga
komponime shumë të paqëndrueshme që rrjedhin nga degradimi i acideve yndyrore poli

8.Brenes, M..,(1999). Phenolic compounds in Spanish olive oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry 47(9):3535- 3540.
11.Cinquanta, L. (1997). Evoulation of pheolic compounds in virgin olive oil during storage. Journal of American Oil Chemists’
Society 74:1259-1264.
50.Visioli, F. and Galli, C. (1998).Olive oil phenols and their potential effects on human health. Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 46:4292-4296.
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të pangopur nëpërmjet zinxhirit të reaksioneve enzimatike të njohura si lipoksigjenaza që
ndodh gjatë proçesit të nxjerrjes së vajit.
Tabela 2.3. Paraqitja e komponentëve që ndikojnë në aromë tek vaji i ullirit

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aldehide
Etanal
Propanal
Butanal
Metil-2-butanal
Metil-3-butanal
Penten-2-al
trans Penten-2-al
Heksadien-2,4-al
trans Hepten-2-al

Ketone
Aceton
Metil-3-butanon-2
Pentanon-3
Heksanon-2
Metil-4-penten-3-on-2
Oktanon-2
Nonanon-2
Acetofenon

Etere
Metoksibenzeni
Dimetoksi-1,2-benzeni

Disa nga komponimet volatile të gjetura në vajin e ullirit janë të pranishme në indet e
paprekura të frutit, dhe të tjerët formohen gjatë shkatërrimit të strukturës qelizore gjatë
prodhimit të vajit të ullirit të virgjër për shkak të reagimeve enzimatike në prani të
oksigjenit. Prekursorët kryesore të komponimeve të paqëndrueshme janë acide yndyrore
(sidomos acidi linoleik dhe alfa-linolenik) dhe aminoacidet (leucine, isoleucine dhe
valine). Në fakt, është raportuar se përqendrimet e komponimeve të paqëndrueshme
varen nga aktiviteti enzimatik edhe pse parametrat e jashtme (p.sh. klima e tokës, vjelja
dhe kushtet e nxjerrjes së vajit) mund të ndryshojnë profilin e natyrshmërisë së vajit të
ullirit.[31],[4]
Aroma e vajit të ullirit i atribuohet aldehideve (hekzanal, trans-2-hekzenal,acetaldehidit),
alkooleve (metanol, hekzan-1-ol, 3-metilbutan-1-ol), estereve (acetat metili, acetatetili,
acetat hekzil), hidrokarbureve (2-metilbutane, hekzane, nonane), ketoneve (2-butanone,
3-metil-2-butanone, 3-pentanone), furan dhe komponimet e tjera të pacaktuar të
paqëndrueshme. Tabela 2.3 tregon edhe komponimet të tjera të paqëndrueshme të
identifikuara në VOO.[4]
7

Komponimet e paqëndrueshme kontribuojnë në cilësinë e vajit të ullirit, ç’është më e
rëndësishmja janë tregues të dobishëm të cilësisë. Përveç komponimeve të
paqëndrueshme, komponimet e qëndrueshme, të tilla si komponimet fenolike stimulojnë
perceptimin e shijes së hidhur, të djegësisë, astringjencës dhe atributeve metalike.

4 Angerosa, F. (2004). Volatile compounds in virgin olive oil: occurrence and their relationship with the quality. Journal of
Chromatography A 1054:17–31.
31.Morales, Martin T. and Tsimidou Maria, eds.,(2000).The role of volatile compounds and polyphenols olive oil sensory quality.in:
Handbook of Olive Oil. Analysis and Properties. USA: Aspen Publication.
7
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2.4 Cilësia e Vajit të Ullirit
Cilësia është definuar si kombinim i cilësive apo karakteristikave të një produkti. Cilësia
e vajit të ullirit mund të përkufizohet nga perspektiva tregtare ushqyese ose
organoleptike. Vlera ushqyese e vajit të ullirit ekstra të virgjër (EVOO) vjen nga nivelet e
larta të përmbajtjes së acidit oleik dhe komponimeve fenolik, ndërsa aroma ndikohet
fuqimisht nga komponimet e paqëndrueshme. Vlera ushqyese dhe aroma unike e
këndëshme nxit kërkesat e konsumit dhe të çmimeve të vajit të ullirit në krahasim me
vajrat e tjera ushqimor. Në mënyrë që të përmbushë pritjet e konsumatorëve, kontrolli i
mirë i cilësisë së vajit të ullirit duhet të sigurohet në rrjedhën e prodhimit dhe linjën e
magazinimit. Cilësia e vajit të ullirit është ruajtur në kushtet e matjes së parametrave
analitike për të cilat vlerat e caktuara kufitare janë të vendosura nga Këshilli
Ndërkombëtar i Vajit të Ullirit, i krijuar nga vendet që prodhojnë vaj ulliri, për të rritur
produktivitetin e ullirit dhe për të përmirësuar cilësinë e vajit të ullirit, në të cilin bënë
pjesë edhe Shqipëria. Ka propozuar një indeks konvencional që shpreh numerikisht
cilësinë e vajit dhe siguron në mënyrë të tërthortë një garanci për vërtetësinë e tij. Këshilli
Ndërkombëtar i Vajit të ullirit (IOOC )dhe Rregullorja e komitetit Europian (EEC) kanë
përcaktuar cilësinë e vajit të ullirit, në bazë të parametrave që përfshijnë aciditetin e lirë
(FFA), vlerën e peroksideve (PV), koeficientët specifike në UV(K232 dhe K270) dhe
rezultatin ndijor. Sidomos, sasia e FFA është një faktor i rëndësishëm për klasifikimin e
vajit të ullirit në klasat tregtare. Përveç parametrave të cilësisë së IOOC dhe EEC të
përcaktuara, ndryshimet në përbërje dhe përqendrimet e tyre në vajrat e ullirit japin një
ide për sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së vajit të ullirit, veçanërisht për të, ruajtur
marketingun dhe paketimin. Në mënyrë që të mbrojë prodhuesit e vajit të ullirit me cilësi
të lartë dhe të sigurojnë vetëdijen e konsumatorëve për cilësinë e produktit, legjislacioni i
Komitetit Evropian ka prezantuar simbolin për mbrojtjen e origjinës që lejon etiketimin e
vajrave të virgjër të ullirit me emrat e zonave ku ato janë prodhuar. Ky certifikim rrit
vlerën e vajit. Çështja e identifikimit gjeografik bëhet më interesante kur ai i përket
fushave të vogla të prodhimit, ku janë fituar prodhime me cilësi të lartë.
Së fundi, gjatë ruajtjes së vajit, hidroliza, esterifikimi, oksidimi sjellin ndryshime të vogla
në përbërje. Prandaj, përcaktimi i përbërësve dytësor është thelbësore për vlerësimin
analitik të cilësisë, origjinës dhe metodave të nxjerrjes, të rafinimit dhe falsifikimit të
vajit të ullirit
2.4.1 Përcaktimi i aciditetit (FFA)
Aciditeti shpreh përmbajtjen në perqindje të acideve yndyrore të lira të produktit në
shqyrtim. Acidet yndyrore të lira janë të pranishme në vajra edhe kur trigliceridet janë
formuar, kjo ka një rritje progresive të aciditetit për shkak të veprimit të enzimave
(Lipazë) natyrisht të pranishme në frutin e ullirit, të cilat ndihmojnë acidet yndyrore të
shkëputen nga molekulat e triglicerideve. Veprimi lipolitik i lipolizës prodhon 19 acide
yndyrore të cilat janë përgjegjëse për aciditetin e vajit. Veprim ky i njejtë lipolitik i cili
shkaktohet nga enzimat e prodhuara nga mikroorganizmat që rriten në frutin e ullirit.
Ështe e nevojshme që ullinjt të ruhen sa më mirë për të marrë një produkt
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organoleptikisht të mirë dhe me një aciditet të ulët. Rrjedhimisht FFA reflekton në
stabilitetin e produktit dhe ndjeshmërin e tij për prishje.
Përcaktimi i aciditetit realizohet kryesisht me titrim duke përdorur hidroksid kaliumi.
Metoda e përcakton sasinë e acideve yndyrore të lira (FFA) të pranishme në vaj, e cila
është e shprehur si përqindje e acidit oleik. Sasia e acideve yndyrore të lira tregon cilësin
e vajit dhe pasqyron kujdesin e treguar në prodhimin dhe proçeset e ruajtjes së tij. Vlerat
e aciditetit janë përdorur si një kriter themelor për klasifikimin në kategori të ndryshme të
vajit të ullirit. Në të kundët sipas Kiritsakis, et al. (1998), aciditeti nuk kosiderohet si
kriter i mirë për vlersimin e cilësis së vajit të ullirit: një vaj me aciditet të lartë mund të
ketë një aromë të mirë, kurse një tjetër me aciditet të ulët mund të kenë një shije dhe
aromë jo të mirë. Për vajin e ullirit ekstra të virgjër aciditeti maksimal është 0.8% sipas
CEE-së .
2.4.2 Numri i peroksideve (PV)
Numëri i peroksideve është masa e peroksideve totale në vajin e ullirit e shprehur si
miliekuivalent e O2mek/ kg vaj, kjo vlerë është e njohur si udhëzuese e cilësisë. Metoda
zyrtare e CE-s është e bazuar në titrimin me jodur kaliumi duke çliruar jodin nga
peroksidet e pranishme në vaj. Me fjalë të tjera vlera e peroksidit është një masë e
oksigjenit aktiv e cila reflekton vlerat e hidroksiperoksideve. Nëse kemi vlerë të lartë të
PV do të thotë degradim më të madh për shkak të oksidimit. Vlera e peroksidit rritet
zakonisht në mënyrë graduale me kalimin e kohës. Standarti i mësipërm për PV është 20
O2mek/ kg për produkt. Këto indekse janë themeluar në Rregulloren Europiane për lloje
të tjera të vajit të ullirit, janë të shfaqura ne tabelën 2.4. Në përgjithësi vlerat e peroksidit
më të larta se 10 do të thotë vaj më pak i qëndrueshëm.[34]
2.4.3 Koefiçenti i përthithjes UV (K232 dhe K270)
Përcaktimi i koefiçentit specifik të absorbimit në spektrin ultraviolet është e nevojshme
për të vlerësuar fazën e oksidimit të vajit të ullirit. Përcaktohet në gjatësi valore të
specifikuara në 232 dhe 270 nm, në zonën ultraviolet. Eshtë e lidhur me formimin e
dieneve të konjuguara dhe trieneve për shkak të proçesit të oksidimit dhe rafinimit.
Komponimet e oksidimit të dieneve të konjuguara kontribojnë në K232 kurse komponimet
e oksidimit sekondar (aldehidet, ketonet, etj) kontribojnë për K270. Vlerat standarte te
absorbimit janë paraqitur në tabelën 2.4.[24]
8

24 Kritsakis, A. (2002).Chemical analysis, quality control and packaging issues of olive oil. European Journal of Lipid Science and
Technology, 104:628–638.
34.Nouros, P.G., Georgiou, C.A., Polissiou, M.G.,(1999). Direct parallel flow injection multichannel spectrophotometric
determination of olive oil peroxide value. Analytica Chimica Acta, 389:239-245.
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Tabela 2.4. Karakteristikat e llojeve të vajit të ullirit sipas rregullores (EEC) 2568/91,amenduar nga
Rreg.1348\2013

Kategoria

1. Vaj ulliri ekstra i virgjër
2. Vaj ulliri i virgjër
3. Vaj ulliri lampante
4. Vaj ulliri i rafinuar i përbërë nga
vaj ulliri i rafinuar dhe vaj ulliri i
virgjër
5. Vaj ulliri
6. Vaj bërsi-vaj krudo
7. Vaj i rafinuar-vaj bërsie
8. Vaj bërsie ulliri

Aciditeti (%)

K232

≤ 0.8
≤ 2.0
> 2.0
≤ 0.3

≤ 2.50
≤ 2.60
-

≤ 0.22
≤ 0.25
≤ 1.10

≤ 0.01
≤ 0.01
≤ 0.16

≤ 1.0
≤ 0.3
≤ 1.0

≤ 15
≤5
≤ 15

-

≤ 0.90
≤ 2.00
≤ 1.70

≤ 0.15
≤ 0.20
≤ 0.18

18

K268\K

∆-K

Vlera
e
peroksidit
Meq
O2/kg (*)
≤ 20
≤ 20
≤5

270

KAPITULLI III
OKSIDIMI I VAJIT TË ULLIRIT
Vaji i ullirit Ekstra i virgjër (EVOO), është një nga vajrat që konsumohet pa ndonjë
trajtim kimik, ka rezistencë të lartë ndaj përkeqësimit oksidativ, kryesisht për shkak të dy
arsyeve:
1) Përbërja e acideve yndyror me një lidhje dyfishe është në sasi më të lartë në raport me
ato me disa lidhje dyfishe.
2) Prania e disa komponentëve që janë në sasi të vogël është po aq e rëndësishme: si
përmbajtja e antioksidantëve natyrorë, sidomos komponimet fenolike (polifenole,
odifenole ose forma të olesidik hidroksitirosol) karotenoide, tokoferole, dhe polifenole
janë antioksidantë natyrorë që vonojnë oksidimin e lipideve dhe prodhimin e
komponimeve të paqëndrueshme, të padëshirueshme.[22], [48]
Cilësia e vajit të ullirit dhe stabiliteti tij preken kryesisht nga oksidimi i lipideve, një term
i përgjithshëm për një proçes kompleks që rezulton në prodhimin e shijes së
padëshirueshme, reduktimin e vlerave ushqyese dhe shkakton rreziqe shëndetësore. Ky
përkeqësim është karakterizuar nga ndryshimet fiziko-kimike, një rënie e dukshme në
vlerën ushqyese, një shije e pakëndshme e quajtur “e prishur,” dhe madje disa toksina.
Proçesi është kompleks, shkak është ndikimi i faktorëve të shumtë, të tilla si drita,
temperatura, enzimat dhe metalet. Për më tepër, oksidimi ndodh në saj të disa
mekanizmave: Reaksionet zinxhir përfshijnë radikalet e lira, të cilat janë quajtur
autooksidim. Oksidimi i cili zhvillohet në dritë është i njohur si fotooksidim.[22]
9

Niveli i oksidimit në vaj është një kriter i rëndësishëm i cilësisë për industrinë ushqimore.
Siç është deklaruar më pare, oksidimi i vajrave jo vetëm prodhon shijet rancide, por ul
cilësinë ushqyese dhe sigurinë nga formimi i produkteve të oksidimit, të cilat mund të
luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sëmundjeve. Peroksidimi lipidik është
propozuar si një mekanizëm i mundshëm në prodhimin e komponimeve toksike që
shkakton dëme të mushkërive. Përveç këtij efekti, reagime mes lipideve peroksidaz dhe
proteinave kanë treguar që shkaktojnë humbjen e aktivitetit enzimatik, polimerizim,
formimin e përshpejtuar të pigmente kafe dhe shkatërrimin e aminoacideve esenciale të
tilla si histidine, lisine, triptofan dhe metioninë. Aldehidet, ketonet, hidrokarburet dhe
furanet, të cilat janë njohur si produktet e zhveshjes së hidroperoksidazës, shkaktojnë
reduktim në qëndrueshmërin e proteinave, dhe ulje në vlerë ushqyese te proteinave.

22 Gutiearrez, F. (2002). Determinant parameters and components in the storage of virgin olive oil.Prediction of storage time beyond
which the oil is no longer of “Extra” quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 571-577.
48.Velasco, J. &Dobarganes, C. (2002). Oxidative stability of virgin olive oil.European Journal of Lipid Science and Technology.
104:661–676.
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Gjithashtu oksidimi i lipideve shkakton një rënie në vlerat ushqyese të disa vitaminave si
A, D, E dhe K. Nga këndvështrimi shëndetsor, radikalet lipidik dhe produktet e oksidimit
kontribuojnë në formimin e disa sëmundjeve të tilla si plakja, parkinson, formimin e
tumorit dhe sëmundjeve koronare të zemrës.

3.1. Mekanizmat e oksidimit të lipideve
Si pasojë e oksidimit lipidik, ato formojnë hidroperoksidet, të cilët janë të ndjeshëm ndaj
oksidimit ose shkatërrimit të produkteve të reaksioneve dytësore, të tilla si aldehidet,
ketonet, acidet dhe alkoolet. Në shumë raste, këto komponime ndikojnë negativisht në
aromë, shije, vlera ushqyese, dhe cilësinë e përgjithshme. Shumë sisteme katalitike, duke
përfshirë dritën, temperaturën, enzimat, metalet, metaloproteina, pigmente, dhe
mikroorganizmat, mund të përshpejtojnë oksidimin lipidik. Shumica e këtyre reaksioneve
përfshijnë disa lloj radikalesh të lira dhe oksigjenin. Oksidimi mund të ndodhi në errësirë
(autoksidim) ose në prani të dritës (fotooksidim), apo mund të ndodhi edhe nën efektin e
enzimeve.
3.1.1. Autooksidimi lipidik
Sistemet e shumtë katalitik, të cilat janë të lehta, si: temperatura, enzimat, metale,
metaloproteina, pigmente, dhe mikroorganizmat, stimulojnë mekanizmin e oksidimit
lipidik. Në këto reaksione, radikalet e lira dhe shumë specie të tilla si oksigjeni, janë të
përfshira. Substratet kryesore për këto reaksione janë acide yndyrore të pangopura dhe
oksigjeni. Mekanizmi i radikaleve të lira të oksidimit lipidik është përshkruar në tre faza
ose hapa si: inicimi, përhapja, përfundimi. Radikalet e lira të prodhuara gjatë formimit
peroksideve, hidroperoksideve janë substanca shumë reaktive që përkufizohen si një
entitet molekular me elektron të vetëm te pabashkuar.
Inicimi: formimi i radikaleve të lira: Në fazën e Inicimit të autoksidimit, janë të përfshirë
radikalet e lira të formuara direkt nga komponentët lipidik ku iniciohen, të tilla si,
temperatura drita, dhe radikale të tjera apo metale. Me fjalë të tjera, inicimi bëhet nga
nxjerrja e një radikali hidrogjen nga grupi i metilenit alilik në lidhje dyfishe te acideve
yndyrore të pangopura dhe rezulton në formimin e radikaleve të lira lipidike.
RH →R + H • • (3.1)
Inicimi fillon me nxjerrjen e një atomi hidrogjen ngjitur me një lidhje të dyfishtë në një
molekulë të acidit yndyror(RH), dhe kjo mund të kanalizohet nga drita, nxehtësia, apo
jonet metal për të formuar një radikal të lirë. Reagimi i drejtpërdrejtë imolekulës së acidit
yndyror me oksigjen nuk ndodhin shpesh, për shkak të energjisë së lartë të aktivizimit.
Radikali ilirë (R •) reagon me oksigjenin atmosferik për të formuar një peroksi radikal të
lirë të paqëndrueshëm (Roo •), i cili mund të kthehet në një atom hidrogjen nga një tjetër
acid yndyrori i pangopur për të formuar një Hidroperoksid (ROOH) dhe një radikal i lirë
alkil inicion oksidimin e mëtejshëm dhe kontribuon në reaksionin zinxhir. Ky reaksion
zinxhir quhet faza e përhapjes së autoksidimit. Reaksioni zinxhir mund të përfundohet
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nga formimi i produkteve joradikale që rezulton të jenë nga kombinimi i dy specieve
radikale.
• R + 3O2→ ROO • (3.2)
ROO •+ R-H → ROOH +R • (3.3)
2. Përhapja: Reaksioni zinxhir i radikaleve të lira: Faza e përhapjes në proçesin
autooksidimit përfshin një periudhë ku formacioni hidroperoksid është minimal. Norma e
oksidimit të acideve yndyrore rritet në lidhje me shkallën e tyre të pangopshmërisë.
Shkalla relative e autoksidimit të oleateve, linoleateve, dhe linolenateve është sipas
raportit 1:40-50:100 mbi bazën e oksigjenit dhe 1:12:25 në bazë të formimit peroksidik.
Prandaj, vajrat që përmbajnë sasi të larta të acideve yndyrore poli të pangopur mund të
përjetojnë problemet e qëndrueshmërisë. Produktet e hidroperoksideve, të tilla si alkoolet,
aldehidet, ketonet, furanet, esteret, laktonet dhe hidrokarburet, në përgjithësi shkaktojnë
aromë të pakëndshme. Këto komponime mund të ndërveprojnë me komponentët e tjera
ushqimore dhe ndryshojnë vetitë e tyre funksionale dhe ushqyese. [2]
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3. Përfundimi: formimi i produkteve joradikal: Në fazën përfundimtare të autooksidimit,
radikalet e lira reagojnë apo ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe kthehen në gjendjen
normale duke formuar produktet jo- radikalare (R – R, ROOR).
R •+ R•→ R – R (3.4)
R • + ROO•→ ROOR (3.5)
ROO •+ROO •→ ROOR + O2 (3.6)
3.1.2. Fotooksidimi
Një mënyrë tjetër e rëndësishme e oksidimit përfshin ekspozimin ndaj dritës dhe një
pigmenti të tillë si klorofila. Ekspozimi ndaj dritës mund të shkaktojë formimin e
hidroperoksideve kur oksigjeni dhe fotopigmenti janë të pranishëm. Proçesi i formimit të
hidroperoksideve mund të bëhet nga fotooksidimi dhe autooksidimi fotolitik. Ky proçes
është iniciuar dhe propaganduar nga reaksionet e radikaleve të lira, dhe izomerëve të
njëjtë të hidroperoksideve të formuar gjatë autoksidimit pa dritë. Fotooksidimi i vajit të
ullirit në praninë e pigmenteve klorofil natyrale prodhon oksigjen, i cili vepron me acidet
yndyrore të pangopur dhe prodhon hidroperokside të acideve yndyrore. Fotooksidimi
rezulton në një ndryshim në ngjyrë dhe për shkak të formimit të produkteve të
dekompozimit të hidroperoksideve, zhvillon erë dhe shije të padëshirueshme. Gjatë

2 Akoh, C..and Min, D.B. (2002). Lipid Oxidation of Edible Oils. Food Lipids, Chemistry, Nutrition and Biotechnology 54:
283–296.
10

21

fotooksidimi, energjia është transferuar nga drita te pigmenti dhe në oksigjen si më
poshtë:
pigmenti + hv→ fotooksidim (3.7)
Energjia (hv) është transferuar nga drita mbi pigment,siç shihet në ekuacionin (3.7) e cila,
mund të reagoj direkt me lipidet (RH)-radikal formuese (R•), e cila, në kthim, do të fillojë
autoksidimin.
Pigmenti ekzistues + RH→ pigment H + R • (3.8)
Më i dëmshëm është reagimi i pigmentit ekzistues me oksigjenin e terrenit për të formuar
oksigjen.
Pigmenti ekzistues+ 3O2→ pigmenti + 1O2 (3.9)
Transformimi i energjisë mbi një akseptor, të acidit yndyror të pangopur, shkakton
formimin e një hidroperoksidi.
1O2 + RH→ ROOH + 3O2 (3.10)
Oksigjeni ‘radikal’ është gjetur të reagojë me acid linoleik rreth 1500 herë më shpejt sesa
oksigjen normal.
Përveç kësaj, oksigjeni ‘radikal’ është shumë idëmshëm dhe i aftë për të dëmtuar lipidet
dhe enzimat. Prandaj, ky komponent reaktiv është përcaktuar si iniciator më i
rëndësishëm në autooksidimin e radikaleve të lira të vajrave bimorë. Oksigjeni ‘radikal’
mund të ndërveprojë me molekulat e tjera të tilla si karotenoidet në dy mënyra të
ndryshme:ajo mund të provokojë një reaksion kimik ose një reaksion të transferimit të
energjisë, qoftë prej atyre që çon në çaktivizim e oksigjenit ‘radikal’.[49]
Karotenoidet janë frenues efektiv të fotooksidimit nga shuarja oksigjenit ‘radikal’ dhe
fotopigmenteve të formuara.Mekanizmi fiziki karotenoideve është i bazuar në gjendjen e
energjisë së lire të ulët, e cila lehtëson pranimin e energjisë nga oksigjeni ‘radikal’.
Klorofili është përcaktuar gjithashtu si një fotopigment që rezulton në oksidimin e shpejtë
të vajit dhe komponentëve të shtuar si dhe humbjen e ngjyrës.[37]
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37 Psomiadou, E. & Tsimidou, M. (2002). Stability of virgin olive oil. 1. Autoxidationstudies. Journal of Agricultural and
FoodChemistry, 50:716-721.
49.Viljanen, K. (2002). Carotenoids as antioxidants to prevent photoxidation. European Journal of Lipid Science and
Technology, 104: 356–359.
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3.1.3. Oksidimi enzimatik i acideve yndyrore të pangopur
Zbërthimi i acideve yndyrore të pangopur fillon me hidrolizën e glicerideve të ndryshme
nga lipaza, hidrolaza, dhe fosfolipaza, gjatë të cilës acidet yndyrore poli të pangopur janë
liruar. Lipoksigjenaza pastaj konverton acidet yndyrore të pangopura në hidroperokside,
kryesisht 9 dhe 13, të cilat janë izomer të paqëndrueshme. Në hapin e fundit, liaza,
izomeraza, dhe dehidrogenaza transferojnë hidroperoksidet në një shumëllojshmëri të
produkteve të qëndrueshme dhe të paqëndrueshme. Komponentët aromëformues, të tilla
si aldehidet dhe alkoolet, mund të jenë drejtpërdrejt përgjegjës për shijen e pakëndëshme.
Acidet yndyrore të pangopura të lirë, veçanërisht acidet linoleik dhe linolenik në bimë,
janë substrati i preferuar për oksidim nga lipoksigjenazat. Izoenzimat e caktuara,
lipoksigjenaza gjithashtu mund të përshpejtojnë oksidimin e acideve yndyrore të
pangopur kur ata janë esterifikuar në lipide. Kushtet e preferuara për oksidimin enzimatik
janë kur oksigjeni është i pranishëm, dhe pastaj oksidimi kryhet në shkallën më të lartë.
Mungesa e oksigjenit nuk ndalon oksidimin për shkak se disa forma të lipoksigjenazës
mund të oksidojnë acide yndyrore pa pranin e oksigjenit, duke formuar kështu radikalet e
lira. Prania e gjurmëve të shumta të hidroperoksideve përshpejton oksidimin e acideve
yndyrore të pangopur nga lipoksigjenaza, veçanërisht në kushte anaerobe. Radikalet e lira
të formuar nga dekompozimi i hidroperoksideve mund të rrisi oksidimin, e cila shkakton
më tej shijen e pakëndëshme më parë se sa pritej dhe rezulton në stabilitetin më të ulët të
vajit gjatë magazinimit.

3.2. Faktorët që ndikojnë oksidimin lipidik
Oksidimi i vajit ndikohet nga përbërja e acidit yndyror të vajit, përpunimi i tij, energjia e
nxehtësisë ose dritës, përqendrimi dhe lloji i oksigjenit, dhe acidet yndyrore të lirë, mono
dhe diacilglicerolet, metalet e tranzicionit, peroksidet, komponimet e oksidimit
termikisht, pigmente, dhe antioksidantë. Këta faktorë ndikojnë në mënyrë interaktive në
oksidimin e vajit dhe diferencimi i efektit individual të faktorëve nuk është e lehtë.[10]
3.2.1. Përbërja e acidit yndyror në vaj
Vajrat që janë më të pangopur oksidohen më shpejt se sa ata më pak të pangopura. Me
rritjen e pangopshmërisë, si shkalla e formimit dhe shuma e komponimeve primare të
oksidimit të akumuluar në fund të periudhës së induksionit rritet.Shkalla relative e
autooksidimit të acideve, oleik, linoleik, dhe linolenik është raportuar si në 1:40 -50:100
mbi bazën e oksigjenit aspirator.
3.2.2. Përpunimi i vajit
Gjatë proçesit të bluarjes së frutit të ullirit, duhet të përdoret çekan dërrmuese në vend të
mullirit të gurit. Është vërtetuar se çekiçi dërrmues ndikon në rritjen e përqendrimit të
polifenoleve në krahasim me proçesin e ekstraktimit me mullinj me gurë. Aplikimi i
temperaturave të ndryshme gjatë zbutjes rezulton në rritjen e përqëndrimit të
polifenoleve, por ulet në kohë me ujin e shtuar.[48]
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Përveç kësaj, në bazë të studimeve, mbi stabilitetin e vajit të ullirit, gjatë metodës së
ekstraktimit, është arritur në përfundimin se ekstraktimi nën presion rezulton me
përmbajtje të lartë të polifenoleve dhe ortodifenoleve dhe stabilitet rrjedhimisht më të
lartë ndaj oksidimit krahasuar me teknologjinë me centrifugim të vajit të ullirit.[16], [36],
[13], [41]
Filtrimi duhet të shmanget për të rritur jetëgjatësinë e vajit sepse suspendet e materialeve
luajnë rolin e stabilizatorit duke vepruar si antioksidantë. Pas ekstraktimit, për të
parandaluar oksidimin dhe për të zgjatur jetëgjatësinë e vajit, magazinimi duhet të bëhet
në të errët, me materiale të caktuara që nuk nxisin ndotjen metalike, gjithashtu duhet të
mbahen larg nga burimet e dritës.[35], [1]
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3.2.3. Temperatura dhe drita
Burimi i energjisë mund të çojë në formimin e iniciatorëve radikalë, ku drita UV është
veçanërisht e dëmshme. Është i ditur fakti se komponimet, në sasi të vogla, mund të
ngacmohen elektronikisht për shkak të thithjes së dritës. Prandaj, parandalimi i
fotoksidimit gjatë magazinimit është i një rëndësie të madhe për të përmirësuar
stabilitetin oksidativ të vajit të ullirit. Faktori ’dritë’ është shumë më e rëndësishme se
faktori ‘temperaturë’ në proçesin e oksidimit. Thuhet se, efekti i dritës mbi oksidimin e
vajit zvogëlohet me rritjen e temperaturës. Autooksidimi i vajrave dhe shpërbërja e
hidroperoksideve rritet me rritjen e temperaturës. Në temperatura të ulëta dhe të
moderuara, formimi i produkteve të oksidimit gjatë periudhës së induksionit është i
ngadalshëm, ROOH janë komponimet që formohen në sasi të madhe dhe përqendrimi
tyre rritet deri në fazat e përparuara të oksidimit. Në këtë fazë të oksidimi,formohen
komponimet e polimerizimit dhe komponimet e paqëndrueshme, në veçanti komponimet
karbonile, të cilat ndikojnë ndjeshëm në aromë. Autooksidimi i vajrave dhe zbërthimi i
hidroperoksideve rritet me rritjen e temperaturës.[25]
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3.2.4. Oksigjeni
Proçesi i oksidimit të vajit mund të ndodhi shpesh, kur, vaji, oksigjeni dhe katalizatorët
janë në kontakt ndërmjet tyre. Pëqëndrimi dhe lloji i oksigjenit shkaktojnë oksidimin e
vajit. Përqendrimi i oksigjenit është i varur nga presioni parcial i oksigjenit në hapësirën e

1.Ahmed-Khan, M. and Shahidi, F.,(1999). Rapid oxidation of commercial extra virgin olive oil stored under fluorescent light.
Journal of Food Lipids 6: 331-339.
13.De Stefano, G. (1999). Effect of extraction system on the phenolic composition of virgin olive oils. Fett / Lipid 101:328–332.
16.Di Giovacchino, L. (1994). Effect of extraction systems on the quality of virgin olive oil. Journal of the American Oil Chemists’
Society 71: 1189-1194.
25 Marquez-Ruiz, G. (1996). Quantitation of oxidized triglyceride monomers and dimers as an useful measurement for early and
advanced stages of oxidation. Grasas &Aceites, 47: 48-53.
35.Pagliarini, E.,(2000).Predictive study on Tuscan extra virgin oil stability under several commercial conditions. Journal of
Agricultural andFood Chemistry. 48:1345–1351.
36.Piacquadio, P. (1998). Quality of virgin olive oilextracted ëith the neë centrifugation system using a tëo-phases decanter.Lipids,
100: 472–474.
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vajit. Një sasi e lartë e oksigjenit tretet në vaj kur presioni i pjesshëm i tij në hapësirë
është i lartë. Oksidimi i vajit rritet me sasinë e madhe të oksigjenit të tretur. Efekti i
përqendrimit të oksigjenit në oksidimin e vajit rritet në temperaturë të lartë, në prani të
dritës dhe metaleve të tilla si hekuri ose bakri. Varësia e lartë e oksigjenit të oksidimit të
vajit në temperaturë të lartë është për shkak të tretshmërisë së ulët të oksigjenit në vaj në
këto temperatura të larta. Rrjedhimisht, paketimi në vakum ose futja e azotit në vaj, duke
minimizuar hapësirën, duke përdorur materialet e paketimit të cilat nuk veprojnë me
oksigjenin duhet të merren parasysh, gjatë paketimit ose ruajtjes së vajit të ullirit.[48]
3.2.5. Përbërësit dytësor të pranishëm në vaj
Vaji ushqimor përbëhet kryesisht nga triacilglicerolet, por gjithashtu përmban
komponentë dytësorë të tillë si acide yndyrore të lira, mono dhe diacilglicerole, metale,
fosfolipide, perokside, klorofil, karotenoide, komponime fenolik, dhe tokoferole. Disa
nga këta substanca ndikojnë në përshpejtimin e oksidimit të vajit dhe të tjerë veprojnë si
antioksidantë
Acidet yndyrore të lirë veprojë si prooksidantë në vajin ushqimor. Ata kanë grupe
hidrofilik dhe hidrofobike në molekulë dhe preferojnë të përqendrohen mbi sipërfaqen e
vajrave. Grupet hidrofilik karboksi të acideve yndyrore të lirë nuk e kanë të lehtë të
shpërndahen në vajin ushqimor hidrofobik dhe kështu janë të pranishëm në sipërfaqjen e
vajit ushqimor. Eshtë raportuar se acidet yndyrore të lirë ulin tensionin sipërfaqësor të
vajit ushqimor dhe rrisin shkallën e difuzionit të oksigjenit nga sipërfaqja në brendësi të
vajit duke përshpejtuar oksidimin e tij.[29]
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3.3. Matja e oksidimit lipidik
Matja e stabilitetit oksidativ dhe produkteve të oksidimit është thelbësor për të përcaktuar
jetëgjatësinë, pranueshmërinë dhe cilësinë ushqyese të vajrave. Matja e oksidimit lipidik
përfshin një varietet të teknikave për shkak se proçesi i oksidimit përfshin disa faza.
Shumë metoda dhe parametra janë zhvilluar për të matur shkallën e përkeqësimit
oksidativ, të cilat janë të lidhura me matjen e përqendrimit të produkteve primare ose
dytësore ose të dyja së bashku.
Këto parametra që lidhen me përkeqësimin e vajit të ullirit janë të përfshira në Rregullat
Zyrtare në lidhje me vajin e ullirit dhe vajit ullirit bërsi (EC, 1991 të amenduar nga
Rregullorja Nr. 1308\2013). Vlera e peroksidit (PV) zakonisht është më e përdorshme për
të shqyrtuar oksidimin në vajra dhe është i zbatueshëm për fazat e hershme të oksidimit.
Një matje në fazën e dytë të hershme të oksidimit është vlera e dieneve të konjuguara
(Koeficienti përthithjes). Kjo teknikë mat konjugimin që është formuar nga oksidimi i

29 Mistry, B. S. and Min, D. B. (1987).Effects of fatty acids on the oxidative stability of soybean oil. Journal of Food Science
52:831–832.
48.Velasco, J. &Dobarganes, C. (2002). Oxidative stability of virgin olive oil.European Journal of Lipid Science and Technology.
104:661–676.
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lipideve të pangopura. Për të monitoruar produktet e akumuluara dytësore të oksidimit,
zakonisht komponimet e tipit karbonil, vlera e testit anisidine (AV) është pranuar
gjerësisht si metodë. Testi vlerëson nivelin e aldehideve, kryesisht 2-alkenalet të
pranishëm në vaj.[52]
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52. Yildiz, G. (2001). Method for determining oxidation of vegetable oils by near-infrared spectroscopy. Journal of the American Oil
Chemists’ Society, 78 (5):495.
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KAPITULLI IV
VAJI I ULLIRIT DHE NDIKIMI I TIJ NË SHËNDET
Studimet e ndryshme kanë treguar se vaji i ullirit luan rol të rëndësishëm në mbrojtjen
ndaj shumë sëmundjeve. Ulliri është pa dyshim një bimë mjekësore e mrekullueshme. Për
çdo pikë të vajit të ullirit i marrim mbi 30 përbërës të cilët na mbrojnë nga sëmundjet e
zemrës, mplakja e hershme dhe shumë sëmundje të tjera. Ai përmban acide yndyrore të
pangopura, më së tepërmi acidin oleik, të cilin e përmban në sasinë 55-83 % të acideve
yndyrore të përgjithshme, të cilët në mënyrë pozitive veprojnë në metabolizmin e
yndyrave në mëlçi, rregullojnë kolesterolin, e mbrojnë zemrën, gjë që pakëson mundësinë
e prekjes nga sëmundjet e ngushtimit të enëve të gjakut, parandalojnë infarktin,
trombozën dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Për këtë vaji i ullirit nuk duhet t’i mungojë
dietës tonë ditore. Bima dhe lëkura e ullirit përdoren me rezultate shumë të mira kundër
arteriosklerozës, tensionit të lartë të gjakut, temperaturat e larta etj. Nëse vaji i ullirit
përdoret si maskë për lyerje, forcon flokët dhe ndalon të thinjurit. Pirja e vajit të ullirit
është i dobishëm kundër helmimit. Ky vaj lehtëson dhimbjet në zorrë dhe mbyt parazitët
në zorrë.
Ullinjtë e gjelbër kanë vlera të shumta ushqyese. Ullinjtë e hidhur janë të mirë për
trajtimin e djegieve. Të përtypurit e gjetheve të ullirit ndihmon në rastet e inflamacionit të
mukozës së gojës, herpesit. Çaji i përgatitur me gjethet e ullirit ul sasinë e sheqerit në
gjak. Diabetikët këshillohen të hanë kokrra jeshile ulliri, të cilat ulin etjen që shkakton
diabeti. Vaji i ullirit ndihmon në sëmundjet e mëlçisë dhe në eleminimin e gurëve të
fshikëzës së tëmthit dhe gurëve të veshkave. Nga pomadat dhe preparatet e tjera që
përgatiten me vajin e ullirit mjekohen plagë të ndryshme, djegie të lëkurës, duke
ndihmuar në ripërtëritjen e indeve të dëmtuara. Vaji i ullirit, përbën një formulë shëndeti
dhe jetëgjatësie. Në të gjenden acidet omega-3-yndyrore, vitamina A dhe E, metale,
selen, si dhe substanca antioksiduese, të cilat mbrojnë qelizat nga shkatërrimi, që mund të
vijë si pasojë e radikaleve e të lira.
Personat që konsumojnë dy lugë vaj ulliri në ditë, kanë rënie të LDL-kolesterolit dhe
ngritje të nivelit të substancave antioksiduese në gjak të cilat kanë efekt pozitiv në
mbrojtjen e zemrës. Ul presionin e gjakut dhe ndihmon në terapinë e hipertensionit.
Ndihmon në funksionin optimal të trurit, si dhe në shëndet të mbarë të kockave, sidomos
në fëmijë të vegjël, pasi ndihmon në absorbimin e kalciumit. Duke qenë i pasur në
vitaminë E, ndihmon në mbarëvajtjen e proçesit të plakjes dhe, për këtë, është i
domosdoshëm për të moshuarit. Mbron stomakun nga ulçera dhe gastriti. Po kështu
mbron mëlçinë nga çrregullime dhe infeksione të ndryshme. Studimet e reja tregojnë se
vaji i ullirit ndihmon në parandalimin e kancerit të lëkurës, të zorrës, të prostatës dhe të
gjirit dhe mbron qelizat e ADN-në nga deformimet, që mund të çojnë në shfaqjen e
kancerit. Është më rezistues ndaj temperaturave të larta të gatimit. Thonjve dhe flokëve u
jep fortësi dhe i ruan floket nga thinja e parakohshme. Jo më kot është renditur mes
ushqimit dhe medikamentit si ilaçi, që natyra na ka e falur pa na kërkuar asgjë në
këmbim. Vaji i ullirit është produkti që, në 100 g ka pothuajse 1.000 kalori, më shumë
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nga çdo lloj ushqimi tjetër. Për këtë arsye duhet konsumuar me sasi shumë të kufizuara,
pasi mund të çojë në rritje peshe.[54], [55]
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4.1 Polifenolet në vajin e ullirit
Pjesa polare e fenoleve të vajit të ullirit,e njohur për shumë vite si "polifenole" është në
fakt një përzierje komplekse e komponimeve me struktura kimike të ndryshme të fituara
nga vaji i ekstraktuar me metanol-ujë. Literatura në lidhje me këto komponime është
rritur në mënyrë eksponenciale në 10 vitet e fundit për arsye të ndryshme. Komponimet
fenolike janë të lidhura me stabilitetin e vajit, por edhe nga vetitë e tyre biologjike. Këto
të fundit kanë marrë shumë vëmendje dhe sot shumë komponime fenolike të përfshira në
vaj, kryesisht hidroksitirosol dhe derivatet e tij, janë duke u studiuar me qëllim të krijimit
të një marrëdhënie ndërmjet dietës dhe rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare apo
kancerit. Studimet e vazhdueshme dhe të përfunduara në këtë fushë lidhen me rolin e
dobishëm të vajit të ullirit në shëndet.
4.1.1 Çfarë janë polifenolet
Polifenolet që gjenden në vajin e ullirit të virgjër janë alkoole polifenolik, acide fenolik,
flavonoide, sekoiridoide. Sekoiridoidet përfshijnë derivatet jo sheqerorë të oleuropeinës,
dimetiloleuropeinës dhe ligstrozide.
Polifenolet janë komponime kimike të cilat karakterizohen nga një ose më shumë grupe
hidroksilike në ciklin e benzenit. Janë një nga grupet më të mëdha dhe më të pranishmit
në metabolizmin e bimëve dhe janë pjesë e dietave si të njerëzve dhe të kafshëve.
Prania e këtij grupimi kompleks në ushqimet bimore është e ndryshme. Tradicionalisht
polifenolet janë konsideruar antiushqyes nga dietologët e kafshëve, sepse kanë efektin e
tanineve, një lloj polifenoli, në proteinën e tretshme. Megjithatë interesimi në ushqimet
me përmbajtje fenolike është rritur ndjeshëm. Artikuj të shumtë i referohen një grupi të
bimëve me përmbajtje fenolike, aromatike. Në këtë këndvështrim paraqiten efektet
ushqyese të grupeve kryesore polifenolike, duke përfshirë metabolizimin e tyre, efektet e
biovlerave ushqyese dhe aktivitetin antioksidativ, të përmbledhura në një përshkrim të
kimisë së polifenoleve. Polifenolet janë një klasë e antioksidantëve të gjendura në
ushqime të ndryshme si: vaji i ullirit, vera e kuqe, çaji jeshil, çokollata etj.
Antioksidantët ose më saktë produktet që përmbajnë antioksidantë, tashmë janë gjërësisht
të shitura për aftësinë e tyre për të luftuar plakjen dhe çojnë në përmirësim të shëndetit
duke luftuar disa sëmundje. Studimet e fundit na tregojnë se polifenolet e tretshme në
vajra janë shumë të rëndësishëm, dhe kërkimet janë të shumta në këtë fushë. Duke qënë

53 Keys. A., Menotti. A., Karvonen. M.J., et al.,(1986): The diet and 15-year death rate in the Seven Countries Study. American
Journal of Epidemiology. 124: 903-915.
54.www.medicalnewstoday.com/articles/266258.php
55.www.oliveoiltimes.com/olive-oil-health-benefits
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shumë i rëndësishmëm roli i polifenoleve, dhe efektet e tyre në shëndet, teknologjia e
prodhimit të vajit të ullirit po punon për të krijuar mundësi të reja në fushën e ekstraktimit
për të ruajtur cilësinë e tij. [53]
Niveli total i polifenoleve është përcaktuar më i lartë në vajrat e virgjër. Niveli i lartë i
tyre në vaj shoqërohet me rezistencën e vajin kundrejt oksidimit. Është gjetur një lidhje
midis përmbajtjes së polifenoleve dhe qëndrueshmërisë oksidative të vajit të ullirit gjatë
magazinimit në temperaturë 60oC. Pas largimit të polifenoleve, qëndrueshmëria
oksidative e vajrave bie dukshëm dhe shihet se varet nga acidet yndyrore poli të pangopur
(PUFA). [15]

4.2 Cilët polifenole janë të pranishëm në vajin e ullirit
Komponimet fenolike janë të grupuara në kategoritë e mëposhtme: 1. fenolet, acid
fenolik, acidet fenil acetik, 2. acidet cinnamik, kumarin, isokumarin dhe kromonet, 3.
lignanet, 4. dhjetë grupe të flavonoideve, 5. lignin, 6. taninet, 7. benzofenonet, Xantone
dhe stilbene, 8. kuinine, 9. betacianine. Shumica e komponimeve fenolike gjenden në
natyrë në formë të konjuguar. Në vaj ndodhen rreth 15 polifenole, reaktiviteti i të cilave
është i ndryshëm. Nga të cilat 11 më të rëndësishmet janë:[21]
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1. Tirozoli
CH2-CH2OH

OH

Formula molekulareC8H10O2
Emërtesa e zakonshme:Alkooli p-hidroksifenil-2-etilik
Emërtesa sipas IUPAC: p-hidroksifenil-2-etanoli
Tirozoli është një komponim fenolik me veti antioksidante, i pranishëm në burime të
ndryshme natyrore. Burimi kryesor në dietën njerëzore është vaji i ullirit. Si një
antioksidant tirozoli mbron qelizën kundër dëmtimeve sipas oksidimit. Edhe pse nuk

15. Dewick. P. M. (1995). The Biosynthesis of chimicate Metabolites. Natural Product Reports 12: 579-607
21.Giovannini. C., Straface. E., Modesti. D., Coni. E., Cantafora. A., De Vincenzi. M., Malorni. W., Masella. R., (1999). "Tyrosol, the
major olive oil biophenol, protects against oxidized-LDL-induced injury in Caco-2 cells". Journal of Nutrition.129 (7): 1269–77.
53.Keys. A., Menotti. A., Karvonen. M.J., et al.,(1986): The diet and 15-year death rate in the Seven Countries Study. American
Journal of Epidemiology. 124: 903-915.
17

29

është i fuqishëm si antioksidantët e tjerë të pranishëm në vajin e ullirit, përqëndrimi i tij i
lartë dhe vlerat e larta biologjike, çojnë në efekte të rëndësishme.
2. Hidroksitirozoli
CH2-CH2OH

OH
OH

Formula molekulare: C8H10O3
Emërtesa e zakonshme:Hidroksi-3-tirozoli
Emërtesa sipas IUPAC: Dihidroksi-3,4-fenil-2-etanoli
Pas acidit galik është antioksidanti më i fuqishëm. Hidroksitirozoli gjëndet në vajin e
ullirit në formën enolike të esterit të acidit të oleuorepinës dhe vecanërisht pas degradimit,
në formën e tij më të thjeshtë. Të dy komponimet, janë përgjegjës për shijen e athët të
vajit të ullirit ekstra të virgjër. Ullinjtë, gjethet dhe vaji i ullirit përmban nivele të ulëta të
hidroksitirozolit, shumica e të cilave mund të mblidhen sërish për të prodhuar ekstrakte
hidroksitirozoli. Studimet kanë treguar se një dozë e ulët e hidroksitirozolit redukton
pasojat e vazhdueshme të stresit oksidativë tek minjtë.
3. Acidi p-hidroksifenil acetik
CH2-COOH

OH

Formula molekulare: C8H8O3
Emërtesa e zakonshme:Acidi p-hidroksifenilacetik
Emërtesa sipas IUPAC: Acidi hidroksi-4-fenilacetik
4. Acidi protokateik
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COOH

OH
OH

Formula molekulare: C7H6O4
Emërtesa e zakonshme:Acidi protokateik
Emërtesa sipas IUPAC: Acidi dihidroksi-3,4-benzoik

5. Acidi siringik
COOH

CH3O

OCH3
OH

Formula molekulare: C9H10O5
Emërtesa e zakonshme:Acidi siringik
Emërtesa sipas IUPAC: Acidi Dimetoksi-3,5-hidroksi-4-benzoik
6.Acidi p-hidroksibenzoik
COOH

OH

Formula molekulare: C7H6O3
Emërtesa e zakonshme:Acidi p-hidroksibenzoik
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Emërtesa sipas IUPAC: Acidi hidroksi-4 benzoik
7.Acidi p-kumarik
CH=CH-COOH

OH

Formula molekulare: C9H8O3
Emërtesa e zakonshme:Acidi p-kumarik
Emërtesa sipas IUPAC: Acidi hidroksi-4-cinamik
Është një komponim organik, hidroksi derivat i acidit cinamik. Acidi p-kumarik gjendet
në vajin e ullirit. Ka veti antioksiduese, redukton kancerin e stomakut duke luftuar
nitrozaminën kancerogjene.
8.Acidi kafeik
CH=CH-COOH

OH
OH

Formula molekulare: C9H8O4
Emërtesa e zakonshme: Acidi kafeik
Emërtesa sipas IUPAC: Acidi dihidroksi-3,4-cinamik
Acidi kafeik ka veti anti oksiduese, vepron kundër tumoreve dhe është anti-metastazik.
Nga studimet e kryera është zbuluar se ai ka dhe veti anti-inflamatore, anti-mitogjenike,
anti-kancerogjene, imunomodulatore etj.
9.Acidi vanilik
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COOH

OCH3
OH

Formula molekulare: C8H8O4
Emërtesa e zakonshme:Acidi vanilik
Emërtesa sipas IUPAC: Acidi hidroksi-4-metoksi-3-benzoik
Ky acid njihet si një substancë me intensitet të lartë aromatik.
10. Acidi o-kumarik
HC

CH

COOH
OH

Formula molekure: C9H8O3
Emërtesa e zakonshme: Acidi o-kumarik
Emërtesa sipas IUPAC: Acidi o-hidroksicinamik
Ky acid ka veti anti-reumatizmale, dhe jep efekte si në qelizat normale dhe ato
kancerogjene.
11. Oleuoropeina
Emërtesa sipas IUPAC (4S,5E,6S)-4-[2-[2-(3,4-dihidroksifenil)etoksi]-2-oksoetil]-5etiliden-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroksi-6-(hidroksimetil)-2tetrahidropiranil]oksi]-4H-piran-3-karboksilik acid, metil ester.
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Figura 3.1. Struktura kimike e oleuopeinës

Oleuropeina është një polifenol që gjendet në frutin, gjethet, dhe rrënjët e ullirit. Ajo e
bënë ullirin të jetë shumë rezistent nga dëmtimet, nga sulmi i insekteve etj.
Oleuropeina ka formulë molekulare C25H32O13, e cila është një komponim fenolik e
ardhur nga gjethja e ullirit dhe vaji i ullirit, njihet për vlera dhe veti biologjike, të cilat i
dedikohen vetive antioksidante ndaj radikalve të lirë. Oleuropeina gjendet gjithashtu në
gjethen dhe pemën e ullirit bashkë me hidroksi-10-oleuropeinën, ligstroside, dhe
hidroksi-10-ligstroside. Të gjithë këto komponime janë estere të tirozolit të acidit elenolik
dhe për më tepër janë të hidroksiluara dhe të shndëruara në glikozide.
Oleuropeina dhe hidroksitirozoli kanë veti antioksidante shumë të fuqishme in vivo dhe
invitro dhe i japin vajit të ullirit ekstra të virgjër shijen e tij të hidhur. Oleuropeina thuhet
se forcon sistemin imunitar. Kur enzimat në organizëm metabolizojnë oleuropeinën, kjo
ndihmon në luftimin e viruseve, baktereve, mykeve, duke mbështetur zëvendësimin e
qelizave me të shëndetëshme.
Brënda oleuropeinës është një komponim kimik i quajtur acidi elenolik, i cili sipas
literaturës mbron sistemin imunitar të organizmit të njeriut. Studime të fundit kanë
treguar që acidi elenolik ndihmon në balancimin në organizëm të nivelit të baktereve, si
edhe mbështet sistemin imunitar. Një emulsion dhe një emulxhel me përmbajtje
oleuropeine u përgatitën dhe u aplikuan tek disa vullnetarë të cilët ishin prekur nga rrezet
UV për të parë nëse kishte apo jo aktivitet mbrojtës dhe qetësues. Ky studim tregoi se
oleuropeina kishte veti qetësuese dhe e shoqëruar me përbërës të tjerë kozmetik mund të
riparojë dëmtimet e rrezeve UV. Ajo dhe metabolizmi i hidroksitirozolit kanë veti
antioksidante.
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Oleuropeina ka veti antimikrobike, ajo funksionon si një antioksidant duke mbajtur të
shëndetshme qelizat e trupit nga efektet e dëmtimeve të radikaleve të lira. Ndikon në
presionin e gjakut, nivelin e kolesterolit etj. [46]
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Ashtu si komponimet polifenolikë të verës së kuqe resveratroli, oleuropeina mbart veti
antioksidante shumë të rëndësishme që ndihmojnë në parandalimin e oksidimit të LDL
(Low Density Lipoprotein) kolesterol dhe mbështesin funsionimin e shëndetshëm të
zemrës. Bashkë me resvetratrolin, oleuropeina është nga të parat në listen e
komponimeve mirëbërëse të deklaruar nga Dieta Mesdhetare (që përfshin vajin e ullirit) e
besueshme dhe përgjegjëse për reduktimin e sëmundjeve kardiake. [18]

4.3. Përmbajtja e polifenoleve në vajin e ullirit
Përmbajtja e polifenoleve në vajin e ullirit, varet nga shumë faktorë si më posht:
Varieteti i ullirit: studime të shumta tregojnë se ullinjtë sipas varieteteve kanë përmbajtje
të ndryshme të polifenoleve totale, të lartë, të mesme, përmbajtje të ulët dhe shumë të
ulët.
Koha e vjeljes: Vaji i prodhuar nga ullinj të papjekur përmban më shumëpolifenole se
vaji i prodhuar nga ullinj të pjekur.
Kushtet e ekstraktimit: Teknikat e përdorura për të rritur rendimentin, shtimi i ujit dhe
rritja e kohës së homogjenizimit,shkaktojnë humbjen e polifenoleve.
Kushtet e ruajtjes : Lloji i ambalazhit dhe kohëzgjatja e ruajtjes janë faktorët kryesorë që
ndikojnë në përmbajtjen e polifenoleve në vajin e ullirit. Vajrat që ruhen në shishe qelqi
të errët, në të ftohtë, janë shumë më të mbrojtura nga oksidimi se ato që ruhen në shishe
qelqi pa ngjyrë ose plastike.
Rafinimi: Vajrat e rafinuar kanë nivel të ulët në tirosol dhe fenole të tjera.Vaji i marrë
nga centrifugimi ka vlera më të ulta të polifenoleve. Sa më shpejt të mblidhet ulliri aq më
shumë polifenole do të përmbajë. [51]
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4.4. Kimia e fenoleve të vajit të ullirit
Fenolet më të bollshme në vaj ulliri ekstra të virgjër janë kryesisht jo-polare oleuropeina
dhe ligstroside-aglikonei bashkë me derivatet e tyre. Aglikonet formohen në ullinj nga
heqja enzimatike e glukozës nga përbërës mëmë polar oleuropein-glikoside. Derivatet e
ndryshme të këtyre aglikoneve ndryshojnë kryesisht në strukturën e unazës, e cila mund
8.Ferro-Luzzi. A., Branca. F.,(1995). Mediterranean diet, Italian type: prototype of a healthy diet. American Journal of Clinical
Nutritrion. 61
46. Tripoli. E., Giammanco. M., Tabacchi. G., Di Majo. D., Giammanco. S., La Guardia. M., (2005). "The phenolic compounds of
olive oil: structure, biological activity and beneficial effects on human health". Nutritional Research Review,18 (1): 98–112.
51.Walter. WM., Fleming. HP., Etchells. JL., (1973). "Preparation of antimicrobial compounds by hydrolysis of oleuropein from
green olives". Applied Microbiology.
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të jetë e hapur ose e mbyllura në dy forma të ndryshme. Komponentët përfundimtar të
hidrolizës së oleuropein-dhe ligstroside-aglikone janë komponimet polare hidroksitirosol
dhe tirosol, përkatësisht.
Komponimet fenolike janë të lidhura me cilësinë ndijore dhe vlerat ushqyese të ushqime
bimore të freskëta dhe të përpunuara. Reaksioni i errësimit enzimatik i komponimeve
fenolike, katalizuar nga fenoloksidaza, është me rëndësi të madhe në fruta dhe
përpunimin e perimeve për shkak të formimit të ngjyrës dhe shijes dhe humbjes së
përbërsve. Ndryshimet oksidative të polifenoleve nuk janë gjithmonë të padëshirueshme
dhe mund të kontribuojnë direkt në rritjen e aromës dhe shijes së ushqimeve. Aktiviteti
antioksidant i komponimeve fenolike është me interest të madh në industrinë ushqimore.
Ashtu si dhe, roli i tyre mbrojtës në sëmundjet kardiovaskulare dhe kancerit, si dhe
proçesin e plakjes.[50]
Kompleksi kryesor fenolik në frutin e ullirit është oleuropeina, një ester heterosidik i
acidit elenolik me 3,4 dihidroksifenetilalkool (hidroksitirosol). Glikoside të tjera që
gjenden në fruta janë ligstroside dhe verbaskoside, një ester heterosidik i acidit kafeik me
hidroksitirosol. Flavonet (Luteolin -7-Gli-koside, apigenin-7-glikoside, Luteolin-5glikoside) dhe flavonolet. Komponimet fenolike janë të lidhura me stabilitetin e vajit por
edhe me vetitë e tij biologjike. Komponimet fenolike të vajit të ulliri të virgjër i përkasin
klasave të mëposhtme: a. tirosol, hidroksitirosol, dhe derivatet e tyre; b. derivatet e acidit
4- hidroksibenzoik, 4-hidroksifenilacetik, dhe acidi 4-hidroksicinnamik; c. lignane, dhe d.
flavonoide. Polifenolet lidhen me vetitë kryesore shqisore: butësinë dhe djegësinë, të cilat
janë të lidhura me llojin e vajit të ulliri. Klasifikimi i vajit të ullirit si të butë, të mesme
apo robust mund të lidhen me përmbajtjen e fenoleve totale.[47]
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47.Tsimidou M., (1998). Polyphenols and Quality of Virgin Olive Oil in Retrospect. Ital. Journal of Food Science. 10:99-116,.
50.Visioli, F. and Galli, C. (1998).Olive oil phenols and their potential effects on human health. Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 46:4292-4296.
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Figura 4.2. Paraqitja skematike e komponentëve fenolik në ekstraktin polar
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Figura 4.3. Paraqitja skematike e komponentëve fenolik në ekstraktin jopolar

Figura 4.4. Paraqitja skematike e apigeninës, luteolinës, pinoresinolit, acetoksipiroresinolit.
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Figura 4.5. Paraqitja skematike e siringaresinolit

Figura4.6. Paraqitja skematike: a) oleokantal, b)acetali metilik I aglikonit të ligstrosidit, c)β -esteri
hydroksitirosol i malatit metilik

39

4.5 Efektet shëndetësore të fenoleve të vajit të ullirit
Dieta mesdhetare, e cila është e pasur në vaj ulliri, fruta, perime, drithëra, dhe bishtajore
dhe relativisht me një konsum të ulët të mishit, është shoqëruar me një incidencë të
reduktuar të sëmundjeve koronare të zemrës në studimet epidemiologjike. Vaji i ullirit
është burimi kryesor i yndyrës në zonën e Mesdheut ku është konsumuar në sasi
relativisht të larta; mesatarja e përditshme është rreth 50 g / ditë në Itali, Greqi dhe
Spanjë. Zëvendësimi dietave me acide yndyrore të ngopura me acid oleik mono i
pangopur nga vaji i ullirit ul përqendrimet LDL në plazmë, e cila me sa duket kontribuon
me incidencë të ulët të sëmundjeve koronare të zemrës.
Megjithatë, jo vetëm një përqendrim i lartë i kolesterolit LDL, por edhe aftësia oksiduese
e LDL mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve koronare të zemrës. Hipoteza e oksidimit të
LDL thekson se kur grimcat e LDL grumbullohen në muret e arterieve, ato mund t'i
nënshtrohen oksidimit progresiv. LDL i oksiduar mund të rekrutojë qarkullimin e
monociteve të cilat i nënshtrohen ndryshimit në makrofagët e murit arterial. LDL e
oksiduar mund të përvetësoj makrofagët me anë të receptorëve inaktivizues në sipërfaqet
e këtyre qelizave. Intemalazimi i LDL oksiduar çon në akumulimin e estereve të
kolesterolit në makrofagët dhe këto bëhen të ashtuquajturat qelizat shkumë. Këto qeliza
shkumë janë fillimi i pllakave arterogjenike. Antioksidantët e dietës, të tilla si vitaminë E,
mund të pengojnë arterogjenikën duke ulur oksidimin e LDL dhe më pas akumulimin e
LDL në makrofag. Fenolet që janë të pranishme në vaj ulliri ekstra të virgjër janë
antioksidantë të tillë Invitro. Si pasojë, vaj ulliri mund të zvogëlojë rrezikun e
arteriosklerozës përmes aktiviteteve antioksidativ të fenoleve të tij, përveç efektit të uljes
së kolesterolit të acidit oleik mono të pangopur. Megjithatë, aftësia e fenoleve të vajit të
ullirit për të ulur oksidimin LDL invivo ende kërkon konfirmim. [50]
21

Efekti antioksidant i fenoleve të vajit të ullirit është vërejtur në një studim invitro tek
kafshët. Megjithatë, nuk është e qartë nëse këto fenole mund të mbrojnë LDL nga
oksidimi në njerëz. Deri më sot studimet në njerëzit kanë qenë jo përfundimtare. Për të
vepruar si antioksidant i mundshëm tek njerëzit, fenolet e vajit të ulliri duhet të
absorbohen nga zorrët, për të kaluar murin e zorrëve, dhe të hyjnë në qarkullimin e
gjakut. Me fjalë të tjera, fenolet duhet të jetë bio të vlefshme. Biovlefshmëria mund të
përkufizohet si "pjesë e lëndës ushqyese që është shfrytëzuar për funksione normale
fiziologjike ose ruajtje. Pasi hyjnë fenolet në qarkullimin e gjakut , ato metabolizohen ose
transformohen në komponime të tjera. Për aktivitetin antioksidant në trup dhe potencialin
për të parandaluar ndryshimin oksidativ të LDL, është thelbësore që këta metabolit të
fenoleve të ruajnë aktivitetin e tyre antioksidant në plazmë. Kështu, depërtimi në kinetika
të metabolizmit të fenoleve tek njerëzit është e nevojshme për të kuptuar efektet e
mundshme shëndetësore që fenolet e vajit të ullirit mund të kenë tek njerëzit.

50.Visioli, F. and Galli, C. (1998).Olive oil phenols and their potential effects on human health. Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 46:4292-4296.
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4.5.1Metabolizmi i fenoleve të vajit të ullirit
Vaj i ulliri Extra i virgjër ka një përqendrim të lartë të fenoleve, por që lidhet me mënyrën
e nxjerrjes së vajit të ullirit: Ullinjt grimcohen për të dëmtuar qelizat e tyre dhe për të
nxjerrë vajin, duke formuar një pastë ulliri. Pasta përzihet pastaj me ujë, një proçes i cili
quhet malaksie, për të arritur në kohën ku pikat e vogla të vajit të bëhen më të mëdha.
Kjo lehtëson ndarjen e fazave të vajit dhe të ujit. Faza finale në proçes, centrifugimi i
vajit, ndan ujin dhe mbetjet e ullirit. Për shkak se vaji i ullirit është marrë pa përdorimin e
ngrohjes apo tretësave, proçesi është referuar si 'presim në të ftohtë ". Kjo metodë
mundëson që vaji i ullirit ekstra i virgjër të mbajë fenolet. Këto fenole janë përgjegjëse
për shije të veçantë të vajit të ullirit. Nga ana tjetër, vaji i ulliri i rafinuar nuk përmban
fenole. Gjatë rafinimit të vajit nga agjentët alkaline për të ulur aciditetin e tepërt të vajit
dhe për të larguar acidet yndyrore të lirë dhe aromën e metaleve , shumë fenole
humbasin. Hapi i ardhshëm deodorizimi, kur vaji është nxehur në 190-210 °C për 1-3 orë,
rezulton në humbje të tjera.
Është vlerësuar se doza e fenoleve të vajit të ullirit në dietën mesdhetare është shumë i
ulët për të arritur një përqendrim efektiv në plazmë. Megjithatë, u studiua sekretimi
urinar në lidhje me fenolet e vajit të ullirit në formën në të cilën ato janë përthithur. Për të
studiuar efikasitetin antioksidant është e rëndësishme të dihet në cilat forma fenolet e
vajit të ulliri janë të pranishme në plazmë. Për fat të keq, përqendrimet aktuale të plazmës
nga fenolet e vajit të ullirit janë të panjohura, sepse nuk ka ende asnjë metodë analitike të
besueshme në dispozicion. Zhvillimi i metodës të tillë do të lehtësonte studimet mbi
farmakokinetikën dhe përqendrimet plazmatike të këtyre komponimeve.
Në të gjitha studimet tek njeriu subjektet janë furnizuar me vaj ulliri ose ekstrakte të vajit
të ullirit që përmbajnë një përzierje të fenoleve të ndryshme. Një disavantazh i përdorimit
të një përzierje të tillë është se konvertimi i fenolev individuale në derivatet e tyre nuk
mund të vlerësohet. Për shembull, hidroksitirosol në urinë mund të rrjedhi direkt nga
përthithja e hidroksitirosol, por ai gjithashtu mund të rrjedhi nga hidroliza e oleuropeinaglikone. Substanca të thjeshta fenolike duhet të prodhohen dhe të bëhen burim i
përshtatshëm për të mundësuar studimet mbi metabolizmin e fenoleve individuale dhe
potencialin e tyre antioksidant në trupin e njeriut.
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PJESA EKSPERIMENTALE
Gjatë këtij punimi janë marë në shqyrtim mostra vaj ulliri të prodhuara në vend, të mara
nga fabrika dhe marketi, të importuara dhe është bërë vlerësimi dhe krahasimi i
karakteristikave kimike në lidhje me cilësinë e tij dhe studimi i profilit të acideve
yndyrore në vaj. Një drejtim tjetër i rëndësishëm i punimit ka qënë studimi i ndikimit të
kushteve të ruajtjes së vajit të ullirit në cilësinë e tij dhe përcaktimi i polifenoleve totale.
Gjithashtu është bërë dhe studimi në aspektin nutricional me anë të një pyetsori në një
grup popullate të profesioneve të ndryshme dhe është bërë vlerësimi statistikor i tij.

Objektivat e këtij studimi
 Monitorimi dhe vlerësimi i cilësisë së vajit të ullirit
 Studimi i ndikimit të kushteve të ruajtjes së vajt të ullirit në cilësinë e tij.
 Studimi i profilit të acideve yndyrore në mostrat vendase për të parë nëse janë
falsifikuar ose jo me shtesa të vajrave të tjerë vegjetal
 Implementimi i informacionit të përftuar nga ky studim në lidhje me kushtet e
përshtatshme për ruajtjen e vajit të ullirit me një cilësi sa më të lartë.
 Rritja e ndërgjegjësimit të konsumatorit në mënyrën e përdorimin të këtij produkti
në kushte të banesës dhe ndikimin pozitiv që ai ka në shëndetin e njeriut.
 Ky studim ka për qëllim edhe grumbullimin e informacionit në lidhje me
përbërësit kryesorë të vajit të ullirit dhe dakordësimi i konkluzioneve të arritura
nga IOOC në lidhje me natyrshmërinë dhe gjenuinitetin e këtij produkti.
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KAPITULLI V
METODAT E PËRDORURA PËR PËCAKTIMIN E TREGUESVE
FIZIKO-KIMIK TË VAJIT TË ULLIRIT
5.1 Përcaktimi i aciditetit
Parimi i metodës
“Aciditeti” në vajin e ullirit nënkupton shkallën e këputjeve të lidhjeve esterore në
molekulat e triacilgliceroleve, si rezultat i hidrolizës (lipolizës) duke çliruar molekula të
lira të acideve yndyrore. Faktorët që çojnë në rritjen e aciditet në një vaj, janë të lidhura
me praninë e insekteve dëmtues, shtyrja në kohë ndërmjet kohës së vjeljes dhe asaj të
ekstraktimit, sëmundjet nga myqet, koha e zgjatur kontakti ndërmjet vajit të ullirit dhe
ujërave të vegjetacionit, apo edhe metoda ekstaktimi jo-efikase. Vaji i sapo ekstraktuar,
dhe i prodhuar me praktika të duhura, duke nisur nga një frut i freskët, i padëmtuar, do të
rezultojë me një aciditet të ulët, nën 0.5% FFA. Për kategorin e vajit të ullirit Ekstra i
Virgjër (EVOO) vlera e lejuar është ≤0.8 %. Vlera e FFA i referohet molekulave të acidit
oleik të lira. Mostra trajtohet me tretësirë eter petroli dhe alkool etilik absolut në një
raport të caktuar dhe më pas titullohet në të ngrohtë me tretësirë KOH 0.1 N, në prani të
fenolftaleinës si deftues, deri sa tretësira të marë ngjyrë rozë.
Aparatura
Aparat distilimi
Balon qelqi me grykë zmerile
Refrigjerant me fund zmerilë, që i përshtatet balonit të qelqit.
Reagentët
1-Hidroksid kaliumi (KOH), tretësirë alkoolike 0.1N.Kjo tretësirë duhet të jetë pa ngjyrë
ose me ngjyrë të lehtë kashte.Përgatitet në këtë mënyrë:
Vlohet me rikthim një sasi e vogël alkooli etilik me disa gr hidroksid kaliumi dhe alumin
në formë të granuluar ose fletë për 30 min.Distilohet alkooli menjëherë, 50 ml e para
hidhen.Në 1 litër alkool të distiluar tretet duke u përzier, sasia e caktuar e hidroksidit të
kaliumit. Lihet në qetësi për disa ditë, dekanton karbonati i kaliumit dhe lëngu i kthjellët
kalohet në një shishe qelqi me ngjyrë kafe me tapë gome.
2-Përzierje eter etilik dhe alkool etilik 95%. Kjo përzierje para përdorimit asnjanësohet
me tretësirë alkoolike hidroksid kaliumi 0.1 N në prani të fenolftaleinës.
3-Fenolftaleinë tretësirë 1%, alkool etilik 95%.
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Mënyra e analizimit:
Në një elermajer me vëllim 250 ml peshohen 5-10 gr mostër.Tretet me disa ml përzierje
eter etilik e alkool etilik dhe ngrohet deri në vlim. Më pas duke e përzier titullohet me
tretësirë alkoolike të KOH 0.1 N deri në ngjyrë rozë të qëndrueshme për 30 sek.
Llogaritjet
Aciditeti (Ac) i shprehur në përqindje acid oleik, llogaritet sipas formulës:
Ac =

a * 0.0282 *100
p

Ku:a-sasia e tretësirës alkoolike të KOH të përdorur në ml;
0.0282- sasia në gram e acidit oleik, që i përgjigjet 1 ml tretësirë KOH 0.1 N
p- pesha e mostrës së marrë për analizë në gr;
Aciditeti i yndyrës shprehet edhe në numër aciditeti (NA) që përfaqëson miligramët e
hidroksidit të kaliumit të nevojshëm për asnjanësimin e acideve yndyrore të lira, që
ndodhen në 1 gr yndyrë.
N .A =

a * N * 56.1
p

Ku:a- sasia e tretësirës alkoolike të KOH e përdorur për titullim, në ml;
N- normaliteti i saktë i tretësirës alkoolike të KOH;
P- pesha e mostrës në gr.

5.2 Përcaktimi i peroksideve
Parimi i metodës
Mostra trajtohet me tretësirë jodur kaliumi në mjedis acid acetic-kloroform (të përzier në
një raport të caktuar).Jodi që çlirohet, titullohet me tretësirë tiosulfat natriumi 0.1 N.
Paisje laboratorike, reagent:
Byretë titullimi
Pipetë 0.5 ml
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Përzierje Acid acetic-kloroform.Përzihen në vëllime të caktuar CH₃COOH me CHCl
Solucion standart tiosulfat natriumi 0.1 N dhe 0.01 N
TretësirëJodur Kaliumi i mbingopur
Amidon 1
Ujë i dejonizuar.

Mënyra e përcaktimit:
Peshohen rreth 5gr mostër e filtruar në një elermajer 250 ml me tapë smerile, shtohen
disa ml përzierje CH₃COOH-CHCl₃, tundet që të tretet yndyra, shtohet një sasi e vogël
solucion jodur kaliumi i mbingopur me pipetë dhe lihet 1 min duke e tundur avash,
shtohen disa ml H₂O i distiluar, titullohet ngadalë me tretësirë tiosulfat 0.1 N Na₂S₂O₃
derisa ngjyra e verdhë të jetë duke u larguar, dhe më pas shtohet një sasi e vogël amidoni
1%, vazhdon titullimi nga ngjyra blu në të bardhë.Në qoftë se harxhojmë më pak se 0.5
ml tretësirë tiosulfat 0.1 N Na₂S₂O₃ duhet të përdorim tretësirë tiosulfat 0.01 N Na₂S₂O₃.
Mënyra e llogaritjes:
Vlera e peroksideve (miliekuivalent perokside/kg vaj =SxNx1000/g mostër
S-mililitrat e tiosulfatit të natriumit të harxhuar për titullim
N-normaliteti i tiosulfatit të natriumit të përdorur për titullim
g-pesha e mostrës për analiz

5.3 Përcaktimi i numrit të jodit sipas Hanusit
Parimi i metodës:
Metoda bazohet në aftësinë që kanë acidet yndyrore të pangopura të lidhin një molekulë
halogjeni në lidhjen dyfishe. Teprica e halogjenit vepron me jodurin e kaliumit dhe jodi i
çliruar në sasi ekuivalente me pjesën e halogjenit të pa harxhuar titullohet me tiosulfat
natriumi në prani të amidonit. Numri i jodit llogaritet si gram jod për 100 gr mostër.
Paisje laboratorike, reagentë
Byretë titullimi
Pipetë 25 ml
Elermajer me tapë smerile 300 ml
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Tretësirë amidoni 1
Acid acetik 99-100
Kloroform i pastër, jod i pastër, brom (Br)
Tretësirë tiosulfati të natriumit 0.1N Na₂S₂O₃x5 H₂O
Mënyra e përcaktimit:
Përgatitja e Hanusit:
Treten rreth 13 gr I i pastër në një sasi të vogël acidi acetik (99.5 ).Shtohet një sasi e
mjaftueshme Br, që të dyfishohet përmbajtja e halogjenit, e cila përcaktohet me titullim
(p.sh 3 ml). Jodi tretet me ngrohje por tretësira duhet të jetë e ftohur kur shtohet Br.
Metodika më e përshtatshme për përgatitjen e tretësirës së Hanusit është:
Në disa ml acid acetik treten me ngrohje rreth 13 gr I. Ftohet tretësira dhe titullohen 25
ml të kësaj tretësire me Na₂S₂O₃x5 H₂O 0.1N(1). Hidhen disa ml acid acetik dhe shtohet
një sasi Br. Në 15 ml te këtij solucioni shtojmë disa ml KI15% dhe titullojmë me
Na₂S₂O₃x5 H₂O 0.1N(2). Sasia e tretësirës së Br, të harxhuar për përmbajtjen e dyfishuar
të halogjenit në disa ml tretësirë jodi, llogaritet si më poshtë:
A=
Ku:A= sasia e tretësirës së Br qe kërkohet
B=800 x sasia e tiosulfatit ekuivalentë më 1 ml tretësirë jodi
c= sasia e tiosulfatit ekuivalentë me 1 ml tretësirë Br.
Në një elermajer 300 ml peshohen afërsisht 0.5000 gr yndyrë, vaj, treten me disa ml
kloroform, me pipetë shtohet tretësira e Hanusit dhe vendoset në vend të errët për disa
min duke e tundur herë pas here.Pastaj shtohet tretësira KI 15% tundet me kujdes dhe
pastaj shtohen disa ml H₂O i distiluar. Titullohet me solucion 0.1N Na₂S₂O₃ deri në
ngjyrë të verdhë të lehtë. Shtohen disa pika tretësirë amidoni 15, vazhdon titullimi derisa
të zhduket ngjyra blu. Në fund të titullimit tundet elermajeri me tapë zmerile dhe vazhdon
titullimi deri në zhdukjen e ngjyrës blu. Krahas mostrës që analizohet bëhet përcaktimi
paralel edhe për provën e bardhë.
Mënyra e llogaritjes:
N .J =

( B − S ) * N *12.69
G

46

Ku:B-ml e Na₂S₂O₃ të harxhuar për provën e bardhë
S-ml e Na₂S₂O₃ të harxhuar për mostrën
N-normaliteti i Na₂S₂O₃ të përdorur për analizë
G-pesha e mostrës për analizë

5.4 Përcaktimi i lagështisë
Parimi i metodikës:
Përmbajtja e ujit është e përcaktuar gravimetrikisht nga tharja e një sasie të njohur të vajit
në 103 °C e shprehur në përqindje.
Aparatura, paisje dhe reagent:
Peshore analitike, kupshore porcelani me diametër 60-80 mm dhe lartësi 25 mm,
eksikator, termostat
Mënyra e përcaktimit:
Peshohet 5-7 g mostër në një kupshore porcelani të tharë dhe të peshuar më parë.
Vendoset në thermostat në temperaturën 103 °C. Bëhet peshimi mbas disa min dhe
vazhdon peshimi deri në peshë konstante.
Mënyra e llogaritjes:
Përqindja e lagështisë = m1 − m *100
m1

Ku:m₁ = masa në gram e marrë për analizë
m = masa në gram pas tharjes

5.5 Përcaktimi i papastërtive të patretshme në vaj
Parimi i metodës:
Mostra trajtohet me tepricë tretësi organik, filtrohet lahet filtri me të njëjtin tretës dhe
thahet në 100oC deri në masë të qëndrueshme.
Aparatura dhe reagent:
Termostat dhe eksikator, eter petrol me pikë vlimi 40-60°C
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Mënyra e përcaktimit:
Në një enë qelqi konike me vëllim 300 ml me tapë të smerilizuar peshohen rreth 20 gr.
Hidhen disa ml nga tretësi i zgjedhur. Vendoset tapa dhe përzihet. Lihet të qëndrojë në
temperaturën 30°C për rreth 30 minuta. Filtrohet në letër filtri pa hi me diametër 12 cm të
tharë dhe të peshuar më parë. Hiqet letra e filtrit nga hinga, avullohet tretësi në mjedis të
dhomës dhe pastaj vihet në thermostat në 103°C dhe lihet një orë deri në masë të
qëndrueshme. Ftohet filtri në eksikator dhe peshohet.
Mënyra e llogaritjes:
Përmbajtja e papastërtive (X) në % llogaritet:
X = p1 *100
p

Ku:P₁=humbja e masës së filtrit me papastërtitë
P= masa e mostrës së analizuar

5.6 Përcaktimi i lëndëve të pasapunifikueshme
Parimi i metodës:
Metoda bazohet në vetinë që kanë lëndët e pasapunifikueshme të mos veprojnë me bazat
gjatë sapunifikimit, pas së cilit ato ekstraktohen me eter petroli dhe së fundi me alkool
etilik. Shtresa eterike filtrohet, largohet tretësi dhe thahet në 100°C deri në masë të
qëndrueshme.
Aparatura, paisje dhe reagentë:
Termostat, balonë me vëllim 150 ml me grykë smerile, ftohës me bula. Hinkë ndarëse me
vëllim 500 ml, hidroksid kaliumi KOH 2N, eter petroli nga 40-60°C, acid klorhidrik HCl
0.1N, dëftues metiloranzh.
Mënyra e përcaktimit:
Në valon me vëllim 150 ml peshohen rreth 5 gr mostër. Shtohen disa ml tretësirë
alkoolike, KOH 2N dhe lidhet me ftohësin me bula. Ngrohet për një orë në banjo uji duke
e përzier lehtësisht. Ndërpritet ngrohja, hidhen një sasi ujë i distiluar nga sipër dhe
përzihet. Pasi tretësira të jetë ftohur hidhet në hinkë ndarëse dhe baloni shplahet disa herë
me tretësirë eter petroli. Përzihet energjetikisht për 1 min. Lihet në qetësi derisa dy
shtresa të ndahen plotësisht dhe tretësira e sapunifikuar mblidhet në një hinkë ndarëse të
dytë. Emulsioni që mund të formohet shkatërrohet duke shtuar sasira të vogla alkooli ose
tretësirë të përqëndruar KOH. Përsëritet ekstraktimi i tretësirës së sapunifikuar dhe dy
herë të tjera, duke përdorur çdo rradhë tretësirë eter petroli. Të tri fraksionet e petrolit
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bashkohen në një hinkë ndarëse të vetme dhe lahen me disa ml alkool etilik 50%.
Tretësira eterike filtrohet dhe thahet në termostat në 103oC. Për disa min ftohet në
eksikator dhe peshohet. Përsëritet tharja çdo 15 min derisa humbja ndërmjet dy masave të
fundit të jetë më e vogël se 0.1%. Në rast se ky përfundim nuk do të arrihet pas tre
përpunimeve atëherë mund të mendohet për praninë e lëndëve të huaja natyrore të
pasapunifikuara. Për tu siguruar që të pasapunifikueshmet nuk përmbajnë mbeturina,
digjet dhe në hirin përcaktohet alkaliteti duke e titulluar me HCl 0.1 N në prani të
metiloranzhit si dëftues.
Mënyra e llogaritjes:
Lëndët e pasapunifikueshme në përqindje llogariten me formulën:
Lps= = a *100
p

Në rastin kur hiri i mbeturinës është titulluar me tretësirë HCl 0.1 N lëndët e
pasapunifikueshme në përqindje llogariten:
Lps= = 100 (a − 0.32 * N * b)
p

Ku: 0.32 e sapunit potasik që është e barabartëme 1 ml HCl 1N
a= masa e mbeturinës mbas tharjes
P= masa e mostrës për analizë
b= sasia e mililitrave të HCl 0.1N
N= normaliteti ekzakt i HCl të përdorur

5.7 Përcaktimi i numrit të sapunifikimit
Parimi i metodës:
Metoda bazohet në sapunifikimin e plotë të triglicerideve dhe të acideve yndyrore të lira
me tretësirë alkoolike, me hidroksid kaliumi
Paisje laboratorike dhe reagentë:
Aparat distilimi
Balonë qelqi me grykë zmerile
Refrigjerant me fund zmerilë, që i përshtatet balonit të qelqit
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Banjo uji
Hidroksid kaliumi tretësirë alkooli 0.5 N
Fenolftaleinë tretësirë alkoolike 1
Acid klorhidrik 0.5 N
Përgatitja e hidroksidit të kaliumit 0.5 N:
Vlohet me rikthim disa L alkool etilik me disa gr hidroksid kaliumi dhe alumin për 30
min. Distilohet alkooli dhe 50 ml e para hidhen. Në 1L alkool të distiluar treten duke e
përzier një sasi e caktuar KOH duke e mbajtur në temperaturën 15 oC derisa të tretet
hidroksidi i kaliumit. Mbahet në balonë me tapë zmerile.
Mënyra e përcaktimit:
Peshohen rreth 5 gr mostër e filtruar në balon 250-300 ml. Pipetohen 50 ml solucion
alkoolik i KOH në balonë. Baloni lidhet me refrigjerantin. Baloni vendoset në banjo uji
dhe lihet të vlojë për 30 min. Ndërpritet ngrohja dhe pastaj i shtohen disa pika
fenolftaleinë dhe titullohet e ngrohtë me acid klorhidrik 0.5 N deri në zhdukjen e ngjyrës
rozë të trëndafiltë. Njekohësisht bëhet edhe prova e bardhë me të njëjtat sasi reagentësh.
Mënyra e llogaritjes:
Numri i sapunifikimit (mg KOH të kërkuar që të sapunifikojnë 1 g yndyrë)
Is= 28.05(B-S)/ g vaj
Ku:B- ml e acidit klorhidrik të harxhuar përprovën e bardhë
S- ml e acidit klorhidrik të harxhuar për mostrën
g- pesha e mostrës së marrë

5.8 Përcaktimi i numrit të refraktimit
Parimi i metodës:
Metoda bazohet në matjen e numrit të refraktimit, me anën e një refraktometri të
përshtatshëm, të mostrës së lëngshme në temperaturë konstante.
Aparatura:
Refraktometër i paisur me shkallë standarte. Refraktometri standartizohet me ujë të
distiluar që ka numrin e refraktimit 1.3330 në temperaturë 20oC.
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Reagentët:Aceton ose eter petrol dhe pambuk ose copë të butë.
Mënyra e analizimit:
Përcaktimi i numrit të refraktimit bëhet në mostrën krejtësisht të thatë e të filtruar. Matet
në temperaturat:
•
•
•
•

20oC për mostrën krejtësisht të lëngët në këtë temperaturë;
40oCpër mostrën krejtësisht të shkrirë në këtë temperaturë;
60oC për mostrën që nuk është shkrirë krejtësisht në 40°C;
80oC për mostrat e tjera psh vajrat krejtësisht të hidrogjenizuara;

Rregullohet temperatura e refraktometrit duke qarkulluar lëng në temperaturën e duhur.
Menjëher para matjes, pjesa e lëvizshme e prizmit vendoset në pozicionin horizontal.
Fshihet sipërfaqja e prizmit, në fillim me copë të butë, pastaj me pambukë të njomë me
disa pika tretës të përshtatshëm. Mbi prizmin e poshtëm vendosen 2-3 pika mostër.
Mbyllen prizmat dhe shtrëngohen mirë me vidën e tyre. Matjet bëhen pas 1-2 min ose
derisa mostra të fitojë temperaturënqë ka instrumenti, pastaj rregullohet drita që të
përftohet leximi më i qartë, që të bëhet i mundur leximi i numrit të refraktimit. Menjëherë
pas matjes, fshihet sipërfaqja e prizmit me copë të butë pastaj me pambuk të njomur me
disa pika tretës.
Llogaritjet:
Në qoftë se diferenca midis temperaturës së matjes t₁ dhe temperaturës standarte t
llogaritet sipas formulës:
N ͭ𝖽𝖽=n ͭ𝖽𝖽+(t₁-t) x F
Ku : t₁>t

dhe, N ͭ𝖽𝖽=n ͭ𝖽𝖽+(t-t₁) x F
ku : t₁<t

Ku:t₁- temperatura e matjes; t- temperatura standarte
F- koefiçienti i temperaturës që është i barabartë me:0.00035 për t=20oC
0.00036 për t=40oC dhe t=60oC
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5.9 Përcaktimi i koeficentit të përthithjes
Transmitanca e rrezatimit UV në një tretësirë të vajit në një tretës inert (izo-oktan ose ciklohexan)
matet në gjatësi vale të caktuara (K232 dhe K270).Produktet sekondare të oksidimit absorbojnë
rrezatimin UV. Aldehidet dhe ketonet në 262nm, 264nm, 270nm dhe 274nm, dhe
hidroksiperoksidet e konjuguara në 232nm dhe dienet e konjuguara dhe trienet në 270nm. Kjo
metodë është shumë specifike, por jep një indikacion rreth freskisë së vajit.

5.8.1 Mënyra e përcaktimit
Për të përcaktuar koefiçientin e ekstinsionit, në një balonë me volum te caktuar të taruar peshohet
mostër vaji dhe shtohet izo-oktan (2,2,4 trimetilpentani) deri në shenjë. Para se të bëhen matjet
duhet zeruar aparati me izooktan dhe më pas kyveta mbushet me tretësirën e përgatitur. Matjet do
të bëhen në disa gjatësi vale: 232nm, 268 nm, 270nm, 274nm. Pas çdo matjeje bëhet zerimi i
aparatit për të marrë rezultat të saktë.

5.8.2 Mënyra e llogaritjes
Koefiçienti i ekstinsionit llogaritet sipas formulës:
Kλ =

Eλ
c∗s

Ku: Kλ – ekstinsioni specifik me gjatësi vale λ
Eλ– ekstensioni i matur me gjatësi vale λ
c - përqëndrimi i tretësirës në g/100 ml
s - gjatësia e kyvetës në cm
Km - vlera specifike e ekstinsionit me gjatësi vale 270nm
Kλ = Eλ m.q.s c = 1 dhe s = 1 cm
∆K = K m −

Km−4 + Km+4
2
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KAPITULLI VІ
REZULTATE DHE DISKUTIME MBI KUSHTET E RUAJTJES SË
VAJIT TË ULLIRIT VENDAS DHE TË IMPORTIT
6.1 Monitorimi i mostrave vendase
Studim mbi treguesit e cilësisë së vajit të ullirit u krye duke përcaktuar segmentet kohore
gjatë të cilit do të kryheshin monitorimi i parametrave. Për këtë u morën në shqyrtim 10
mostra të ndryshme paralele vaj ulliri. Për secilën mostër matjet janë analizuar në
triplikate për të përcaktuar cilësinë e këtyre vajrave. Matjet janë bërë në këtë
mënyrë:matja e cila është kryer muajin e parë të prodhimit të mostrës së vajit, matja II e
cila është kryer pas 6 muajsh dhe matja III e cila është kryer pas 3 muajsh, pra mostrat
janë monitoruar 9 muaj në të cilat janë përcaktuar FFA, PV si dhe koefiçenti i përthithjes
(K232 dhe K270).
Kushtet e eksperimentit përfshinin ruajtjen në dritë dhe në errësirë të mostrave, për të
parë se çfarë ndryshimesh do të ndodhin në vajin e ullirit në këto kushte të ruajtjes se tij.
Në bazë të rezultateve të marra është gjykuar mbi efektin e kushteve të ruajtjes së vajit të
ullirit në cilësinë e tij.
6.1.1 Përcatimi i Vlerës së Peroksideve
Temperaturae ruajtjes së vajit të ullirit ka ndikim sinjifikativ në vlerën e peroksideve.
Vlera e peroksideve lidhet me praninë e produkteve të oksidimit primar, duke shprehur
shkallën e oksidimit por nuk ka lidhje me stabilitetin e një yndyre. Proçesi i oksidimit të
yndyrnave është një seri komplekse e reaksioneve të cilat prodhojë një numër produktesh
primare oksidimi (perokside, diene, acide yndyrore të lira), dhe produkte sekondare
oksdimi (karbonile, aldehide, triene) dhe në përfundim produkte terciare. Vetë proçesi i
oksidimit progreson në shpejtësi të ndryshme në varësi të faktorëve të tillë si:
temperatura, drita, prania e oksigjenit, dhe prania e lagështisë dhe metaleve (si Hekuri).
Prania e lidhjeve të pangopura në acidet yndyrore i bënë ato mjaft reaktivë, si rrjedhim
me rritjen e përqindjes së acideve yndyrore të pangopur, kemi rritje të paqëndrueshmërisë
së produktit final. Peroksidet ndikohen ndjeshëm nga prania e oksigjenit duke u
shoqëruar me rritjen e vlerës së tyre. Është e rëndësishme të theksohet për prodhuesit
ruajtja korrekte e vajit në ambalazhe ku mungon oksigjeni dhe mundësisht të
zëvendësohet me azot, siedhe të eleminohet ekspozimi ndaj dritës. Vlera e peroksideve
është një parametër analitik i rëndësishëm për monitorimin e progresit të oksidimit dhe
përcaktimit të cilësisë së vajit të ullirit gjatë ruajtjes.
Matja e I
Në matjen e parë janë kryer analizat përkatëse për mostrat e marra direkt nga fabrika në
muajt e parë të prodhimit të vajit të ullirit.
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Grafiku 6.1. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e parë

Vajrat që kanë vlerë më të lartë se 20 mek O2/kg do të thotë qe janë vajra më pak të
qëndrueshëm. Në rastin e vajrave qe janë marrë në shqyrtim shohim se asnjë mostër vaji
nuk e ka kaluar këtë kufi që përcakton cilësinë e këtyre vajrave. Pra, asnjë nga mostrat e
marra nuk e ka kaluar vlerën 20 mek O2/kg duke përjashtuar mostrën numër 6 e cila i
është afruar kësaj vlere.
Matja e II
Pasi janë kryer matjet e para mostrat janë ndarë në dy grupe: 5 mostra janë ekspozuar në
dritë dhe 5 të tjerat në errësirë. Në bazë të kushteve të ruajtjes u panë ndryshimet në
vlerat e peroksideve. Matja e dytë është kryer pas 6 muajsh. Në fillim po paraqiten
mostrat e ruajtura në dritë.

Grafiku 6.2. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e dytëe ekspozuarnë dritë
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Nga grafiku shihet se vlerat e peroksideve janë rritur pra ka ndodhur oksidimi i vajit.
Duhet të theksojmë faktin se me kalimin e kohës vlerat e peroksideve do të rriten. Mostra
nr 1 është oksiduar më shumë, kjo do të thotë që ky vaj nuk është aspak i qëndrueshëm.
Mostra me vlerë më të ulët është ajo me numër 5 dhe vlera e saj është 12.6mekO2/Kg.
•

Përcaktimi i vlerës së peroksideve në errësirë

Vlera më e lartë që ekziston në kushtet e ruajtjes në errësirë është 18.3 mek O2/kg, kjo
vlerë tregon se në këto kushte ruajtje do te kemi vaj më pak të oksiduar dhe disi më të
qëndrueshëm. Vlera e peroksideve në këtë rast është më i ulët sepse oksidimi në errësirë
është më i ngadaltë, prandaj është e rëndësishme që vaji i ullirit duhet të ruhet në ambjent
të errët për të patur vlera të larta të cilësisë së tij dhe për të patur jetëgjatësi.Mostra me
vlerë më të ulët është mostra numër 2 dhe vlera e saj është 11.17mek O2/Kg. Trendi i
rritjes së vlerës së peroksideve të ruajtura në errësirë krahasuar me mostrat e ruajtura në
dritë është më i ulët.

Grafiku 6.3. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e dytë (Në errësirë)

Matja e III
Matja e tretë është kryer pas 3 muajsh nga matja e dytë për të parë sesi do të jetë trendi i
vlerave të peroksideve të mostrave të ruajtura në dritë dhe në errësirë.
•

Përcaktimi i vlerave të peroksideve në dritë
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Grafiku 6.4. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e tretë, në dritë

Gjatë analizimit të mostrave të ruajtura në dritë vihet re një rritje e lartë e vlerës së
peroksideve të mostrës numër 1 (79.12 mekO2/Kg) dhe mostra nr 4 (29.5 mekO2/Kg), pra
është një vlerë që e kalon dhe normën e lejuar 20 mekO2/Kg dhe nuk këshillohet të
përdoret për konsum në këtë stad të degradimit të tij, ndërsa mostrat e tjera janë afër
vlerës së normës së lejuar për konsum.
•

Përcaktimi i vlerave të peroksideve, në errësirë

Grafiku 6.5. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e tretë në errësirë.

Përsa i përket mostrave të ruajtura në errësirë vlerat e tyre janë rreth 20 mekO2/Kg, vetëm
mostra numër 4 e kalon vlerën e normës së lejuar (22.51 mekO2/Kg). Këto motra kanë
treguar një qëndrueshmëri më të lartë krahasuar me mostrat e ruajtura në dritë.
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Grafiku 6.6. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e tretë në dritë dhe në errësirë.

Sa më shumë kohë të kaloj aq më shumë do të pësojnë rritje vlerat e peroksideve për
shkak të oksidimit. Vihet re se mostrat që janë ruajtur në dritë kanë një rritje më të lartë të
vlerës së peroksideve.

Grafiku 6.7. Paraqitja e vlerës së peroksideve për tri matjet në dritë.

Në këtë grafik paraqiten vlerat e matura të peroksideve në momentin e marjes së mostrës
në laborator, e cila është një mostër e marë direkt nga fabrika. Matja e dytë është bërë pas
6 muajsh dhe e treta pas 9 muajsh të ruajtura në mjedis me dritë natyrale. Mostrat të cilat
kanë një qëndrueshmëri më të lartë dhe vlera e peroksideve nuk e kalon vlerën e normës
së lejuar janë mostrat e një cilësie më të lartë(vaj ekstra I virgjër/I virgjër).Po të
krahasohen vlerat e peroksideve për të tri rastet e matjes rezulton se mostra nr 2 dhe 5
janë mostra më të qëndrueshme në krahasim me të tjerat pasi dhe në matjen e kryer pas 9
muajsh ekspozim në dritë vlerat e tyre nuk e kalojnë limitin e lejuar.
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Grafiku6.8. Paraqitja e vlerës së peroksideve për tri matjet në errësirë.

Në këtë rast është bërë paraqitja grafike e vlerave të peroksideve për të trija matjet për
mostrat e ruajtura në mjedis të errët, në tempertaurën e ambjentit. Mostrat janë
grumbulluar në periudhën sezonale të prodhimit të vajit (Tetor-Nëntor) dhe janë analizuar
përgjatë 9 muajve. Duhet theksuar fakti se vlerat e peroksideve të cilat vinë duke u rritur
favorizohen dhe nga temperaturat e larta të stinës së verës, pas matjes së dytë kryesisht
sepse mostrat janë ruajtur në temperaturë ambjenti duke u përshtatur kushteve që ruhen
dhe në market për të krijuar një paralelizëm sesi ndryshojnë vlerat e parametrave të vajit
të ullirit kur ai mbahet gjatë në vitrinat e marketeve pa u konsumuar apo dhe në ambjentet
familjare të amvisave të cilat nuk duhet të konsumojnë gjatë një vaj ulliri i cili ka datë
prodhimi më shumë se një vit pasi vlerat e parametrave të cilësisë ulen dhe nga një
produkt shumë i rëndësishëm për organizmin e njeriut kthehet në një produkt të dëmshëm
për të.
6.1.2 Përcatimi i koefiçentit të përthithjes
Për përcaktimin e koefiçenit të përthithjes u bë majta e absorbancës ultraviolet në
gjatësinë e vales 232, 268, 270 dhe 274nm. Absorbanca Ultraviolet në gjatësinë e valës
232nm(K232) i referohet formimit të hidroperoksidit, acidit karboksilik, dieneve dhe
trieneve të konjuguara. Temperatura e ruajtjes dhe ekspozimi ndaj dritës kanë efekt të
ulët në ndryshimin e vlerave të K232, ndërsa ekspozimi ndaj oksigjenit ka efekt të lartë në
vlerat e K232. K268 është matje e produkteve të oksidimit sekondar të formuara në vajin e
ullirit gjatë procesit të oksidimit. Matja e K268është tregues analitik i rëndësishëm për
identifikimin e cilësisë së vajit të ullirit nëse është ruajtur i ekspozuar ndaj oksigjenit dhe
ndikohet nga ekspozimim në dritë i vajit. Përsa i përket koefiçentit të përthithjes janë
kryer dy matje sepse vlerat e tij në gjatësitë e valëve që janë matur kërkojnë më shumë se
tre muaj kohë për të parë nëse ndryshojnë vlerat e tyre respektive sipas kushteve të
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ruajtjes. Përcaktimi i koefiçentit të përthithjes është një parametër shumë i rëndësishëm i
freskisë së vajit të ullirit.
Matja e I
Për 10 mostrat e mara në studim nga zona të ndryshme gjeografike të Shqipërisë, të mara
nga fabrika janë kryer matjet për gjatësitë e valëve për koefiçentët respektiv:K232, K270,
K274, K264 dhe duke përdorur formulën përkatëse të shpjeguar në kapitullin e metodikës
llogaritet ΔK. Matjet janë kryer me spektrofotometër UV-VIS (Shimadzu).

Grafiku 6.9. Paraqitja e vlerave të koeficentit të përthithjes në matjen e parë

Në grafikun 6.9 paraqiten vlerat e absorbancës për gjatësinë 232, 270 nm, vlera të cilat
janë brenda normës së Rregullores së Komitetit Europian nr.2568/91, amenduar nga
Rregullorja nr.1348\2013.
Matja e II
Matja e dytë për këtë parametër është kryer pas 9 muajsh për mostrat e ruajtura në mjedis
të ekspozuar nga drita dhe në errësirë, në temperaturë ambjenti (15-20°C).
Për sa ipërket koefiçentit të pëthithjes në matjen e dytë nuk vihet re një ndryshim ivlerave
të K232, K270 dhe ΔK në mostrat e analizuara pavarësisht kushteve të ruajtjes në dritë apo
në errësirë. Rritja e këtyre vlerave ka qënë shumë e vogël, pra vlera e ΔK nuk ka
ndryshuar ndjeshëm dhe është brenda intervalit të normës pavarësisht kushteve të ruajtjes
së mostrave të vajit në këtë interval kohor të matur pas 9 muajsh.
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Grafiku 6.10. Paraqitja e vlerave të koefiçentit të përthithjes në matjen e dytë, në dritë dhe errësirë.

6.1.3 Përcatimi i aciditetit
Aciditeti i lirë i detyrohet hidrolizës që në momentin kur fruti është në pemë dhe vazhdon
pas vjeljes së tij. Ai ndikohet ndjeshëm nga temperatura e ruajtjes, por ka ndikim të ulët
nga prania e dritës. Vlerat e aciditetit duke iu referuar mjedisit të ruajtjes në dirtë apo
errësirë janë më të ulëta në këtë të fundit.
Matja e I
Aciditet të lartë kanë mostrat nr 7, 8 dhe 9. Kjo tregon se këto mostra nuk janë ruajtur në
kushte të përshtatshme gjatë magazinimit të frutit të ullirit ose vaji i marrë nga këta ullinj
nuk e ka arritur maturimin pra fazën e pjekjes.

Grafiku 6.11. Paraqitja e vlerave të aciditetit në matjen e parë
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Matja e II
•

Përcaktimi i Aciditetit i ekspozuar në dritë dhe në errësirë

Aciditeti i shprehur në acid oleik i referohet kushteve të ruajtjes së ullinjve. Sa më të mira
të kenë qënë kushtet e ruajtjes aq më me cilësi të lartë del vaji. Vjarat që kanë përqindjen
më të vogël të shprehur në acid oleik, që nuk e kalojnë vlerën 0.2% do të quhen vajra të
virgjer. Në rastin e mostrave të marra në shqyrtim, mostra me nr 2 ka % më të vogël,
mbas saj do të radhitet mostra me nr 5.
Vëmë re se mostrat e mbajtura në dritë nuk kanë rritje të aciditetit kjo do të thotë se në
aciditet nuk ndikojnë kushtet e ruajtjes së produktit përfundimtar por kushtet e ruajtjes së
përbërësve fillestar.

Grafiku 6.12. Paraqitja e vlerave të aciditetit në matjen e dytë, në dritë dhe në errësirë.

Matja e III
•

Përcaktimi i aciditetit i ekspozuar në dritë dhe në errësirë
Matja e tretë është kryer pas 9 muajsh ruajtje të mostrave të vajit të ullirit në
kushtet e ekspozimit në dritë dhe në errësirë.
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Grafiku 6.13. Paraqitja e vlerës së aciditetit për matjen e tretë, në dritë dhe në errësirë.

Po të shohim grafikun për matjen e tretë dhe ta krahasojmë me vlerat e grafikut për
matjen e dytë, nuk vemë re ndonjë ndryshim te madh. Kjo konfirmon edhe një here se në
vlerat e aciditetit nuk ndikojnë kushtet e ruajtjes së produktit përfundimtar sesa kushtet
fillestare te frutit

.
Grafiku 6.14. Paraqitja e vlerës së aciditetit për matjen e tretë në dritë dhe në errësirë
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Grafiku 6.15. Paraqitja e vlerës së aciditetit për tri matjet në dritë.

Sic shihet në grafikun përmbledhës për parametrin e aciditetit të matur në dritë, diferencë
më të madhe ndërmjet matjeve bënë mostra me nr.1 dhe 5 kurse mostrat e tjera kanë një
diferencë të vogel nga matja e parë deri tek e treta. Vlerat e aciditetit për mostrën 2,3 dhe
4 tregojnë për mostra të kategorizuara të vajit me cilësi të lartë.

Grafiku 6.16. Paraqitja e vlerës së aciditetit për tri matjet në errësirë.

Edhe në këtë rast diferencë më të dukshme ndërmjet vlerave të matura të aciditetit
paraqesin mostrat me nr 1 dhe 5, pavarësisht se mostrat e ruajtura në errësirë ishin të një
cilësie më të ulët. Asht sikurse mostrat që u ruajtën në dritë dhe ato në errësirë nuk kanë
ndryshim sinjifikativ nga matja në matje për arsyet që u përmendën më sipër.
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6.2 Monitorimi i mostrave të importit
Janë marrë në shqyrtim 8 mostra nga vajra të importuar dhe janë bërë 3 matje te
ndryshme për të përcaktuar cilësin e këtyre vajrave. Matjet janë bërë në këtë mënyrë:
matja I është kryer menjëherë pasi janë grumbulluar mostrat që do analizoheshin , matja
II e cila është kryer pas 6 muajsh dhe matja III e cila është kryer pas 3 muajsh, pra në
total mostrat e importit janë ruajtur 9 muaj në kushte të ndryshme : në mjedis me
temperaturë rreth 4°C, të ekspozuar ndaj dritës dhe në errësirë, të cilat bazoheshin në
përcaktimin e FFA, PV si dhe koefiçentit të përthithjes.
Mostrat janë ruajtur në kushtet e përmendura më sipër për të parë se çfarë ndryshimesh
do të ndodhin në vajin e ullirit në këto kushte të ruajtjes se tij. Në bazë të rezultateve të
marra është gjykuar mbi efektin e kushteve të ruajtjes së vajit të ullirit në cilësinë e tij.

Figura6.1. Paraqitja e disa prej mostrave të importit

6.2.1 Përcaktimi i vlerës së peroksideve
Matja e I
Në matjen e parë janë kryer analizat përkatëse të mostrave të mara nga marketi për vajin
e importuar, i cili është ruajtur në kushte të përshtatëshme ose jo në varësi të marketit nga
janë marë mostrat.
Të dhënat janë hedhur në grafik për matjen e parë dhe matjet e tjera të kryera pas 6
muajsh dhe matja e tretë pas 3 muajsh.
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Grafiku 6.17. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e parë

Matja e II
Pasi janë kryer matjet e para mostrat janë ruajtur në tre grupe mostrash: mostra të cilat
janë ruajtur në mjedis me temperaturë rreth 4°C, të ekspozuar në dritë dhe në errësirë. Në
bazë të kushteve të ruajtjes është parë se si kanë ndryshuar vlerat e peroksideve. Në fillim
po paraqiten mostrat e ruajtura në mjedis me temperaturë rreth 4°C

Grafiku 6.18. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e dytë, në temperaturë 4°C

Mostrat të cilat kanë vlerë më të lartë të peroksideve janë mostrat me nr.4,5 dhe 7, por
asnjë nga mostrat nuk e kalon normën e lejuar 20 mekO2/Kg.
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Grafiku 6.19. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e dytë, në dritë

Nga grafiku 6.19 për paraqitjen e vlerave të peroksideve për matjen e kryer pas 6 muajsh
(matja II) vihet re nje rritje e vleres së peroksideve për mostrën nr.3.
•

Përcaktimi i vlerës së peroksideve në errësirë

Grafiku 6.20. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e dytë, në errësirë

Vlera me e lartë që ekziston në kushtet e ruajtjes në errësirë i përket mostrës me nr.4 dhe
ajo me vlerë më të ulët mostrës me nr.6. Vlera e peroksideve në këtë rast është më i ulët
sepse oksidimi në errësirë është më i ngadaltë, prandaj është e rëndësishme qe vaji i ullirit
duhet të ruhet në ambjent të errët për të patur vlera të larta të cilësisë së tij dhe për të
patur jetëgjatësi.

66

Grafiku 6.21. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e dytë për të tre rastet e ruajtjes së mostrave.

Ashtu dhe siç pritej mbështetur në literaturë mostrat e ruajtura në dritë kanë vlerë më të
lartë të peroksideve krahasuar me ato të ruajtura në frigorifer dhe në errësirë. Vihet re se
mostrat e ruajtura në frigorifer dhe ato të ruajtura në errësirë nuk kanë shumë diferencë
në vlerë, pasi në periudhën kur janë ruajtur mostrat temperaturat e ambjentit nuk kanë
qënë të larta dhe nuk e kanë favorizuar oksidimin e vajit të ullirit.
Matja e III
•

Përcaktimi i vlerave të proksideve në temperaturë 4OC

Grafiku 6.22. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e tretë në temperature 4° C
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•

Përcaktimi i vlerave të proksideve ekspozuar në dritë dhe errësirë

Grafiku 6.23. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e tretë në dritë dhe në errësirë.

Grafiku 6.24. Paraqitja e vlerës së peroksideve për matjen e tretë në të tria rastet e ruajtjes

Nga grafiku 6.24 shihen sesi ndryshojnë vlerat e peroksideve për mostrat e ruajtura në
mjedise të ndryshme të përmendura më sipër. Duket qartë që vlerat më të larta janë ato të
mostrave të ruajtura të ekspozuara në dritë. Përjashtim bëjnë mostra 6 dhe 7, vlerat e të
cilave nuk ndryshojnë me ndryshimin e mjedisit të ruajtjes.
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6.2.2 Përcaktimi i koeficentit të përthithjes
Përsa i përket koefiçentit të përthithjes janë kryer dy matje sepse vlerat e tij në gjatësitë e
valëve që janë matur kërkojnë më shumë se gjashtë muaj kohë për të parë nëse
ndryshojnë vlerat e tyre respektive sipas kushteve të ruajtjes.
Matja e I
Për të përcaktuar koeficentin e përthithjes janë kryer matjet në disa gjatësi vale dhe vlerat
e marra janë konform normave të Komisionit Europian nr.2368\91 amenduar nga
Rregullorja nr. 1358\2013.Është matur absorbanca në gjatësinë e valës 232nm, 268nm,
270nm dhe 274nm.

Grafiku 6.25. Paraqitja e vlerave të koeficentit të përthithjes në matjen e parë

Matja e II
Në matjen e dytë të koefiçentit të përthithjes të ruajtur si në kushtet më sipër nuk paraqet
ndryshim të vlerës, prandaj është paraqitur vetëm në grafik, i cili përfaqëson vlerat e
koefiçentit si për mostrat e ruajtura në 4°C dhe ato të ekspozuara në dritë dhe errësirë.
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Grafiku 6.26. Paraqitja e vlerave të koefiçentit të përthithjes në matjen e dytë.

Grafiku 6.27. Paraqitja e vlerave të koefiçentit të përthithjes për të dyja matjet.

Sic është cituar dhe më sipër vlerat e koefiçentit të përthithjes lidhen me shkallën e
freskisë së vajit të ullirit. Dhe nga grafiku duket qartë se vlerat e koefiçentit të përthithjes
janë rritur në matjen e dytë të kryer pas 9 muajsh, vetëm mostra nr.5 bënë përjashtim
duke mos ndryshuar vlerën e ∆K.
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6.2.3 Përcatimi i aciditetit
Matja I
Me aciditet të lartë rezultuan mostrat nr 3 dhe 7. Ashtu sic është përmendur dhe më sipër
kjo tregon se këto mostra nuk janë ruajtur në kushte të përshtatshme gjatë magazinimit të
frutit të ullirit ose vaji i marrë nga këta ullinj nuk e ka arritur maturimin pra fazën e
pjekjes.
Nga studime të kryera mbi vlerën e aciditetit është konstatuar se vlera të larta të aciditetit
janë të lidhura me metodën e aplikimit të vjeljes së frutit të ullirit, koha e hershme e
vjeljes.

Grafiku 6.28. Paraqitja e vlerave të aciditetit në matjen e parë

Të gjitha mostrat e importit kanë vlera të aciditetit të lirë më të ulët se 0.5%, kjo tregon se
fruti i ullirit para ekstraktimit ka qënë i cilësisë së lartë dhe koha e vjeljes ka qënë në
optimumin e saj për të prodhuar vaj ulliri të cilësisë së lartë.
Matja e II
•

Përcaktimi i aciditetit në kushte temperature 4°C

Matja e dyte është kryer pas 6 muajsh. Vlerat e aciditetit në matjen e dytë krahasuar me
ato të matjes së parë vinë në rritje. Rritje më të madhe kanë pësuar mostrat 1, 2,6 dhe 7.
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Grafiku 6.29. Paraqitja e vlerave të aciditetit në kushte temperature 4°C

•

Përcaktimi i Aciditetit ekspozuar në dritë dhe në errësirë

Aciditeti i shprehur në acid oleik i referohet kushteve të ruajtjes së ullinjve. Sa më të mira
të kenë qënë kushtet e ruajtjes aq më me cilësi të lartë del vaji. Në rastin e mostrave të
marra në shqyrtim të ruajtura në dritë, mostra me nr 1 ka % më të vogël, mbas saj do të
radhitet mostra me nr 4 kurse mostra me aciditet më të lartë paraqitet ajo me nr.7.
Përsa I përket mostrave të ruajtura në errësirë, ajo me vlerë më të ulët të aciditetit është
mostra nr.4 dhe ajo me vlerë më të lartë me nr.7. Në përgjithësi mostrat e ruajtura në
errësirë kanë vlerë më të ulët të aciditetit se ato të ruajtura në dritë por nuk është
diferencë sinjifikative.
Mostra nr.4 ka diferencë më të madhe në vlerën e aciditetit krahasuar me mjedisin e
ruajtjes së mosrave në dritë dhe errësirë.
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Grafiku 6.30. Paraqitja e vlerave të aciditetit në matjen e dytë, në dritë dhe në errësirë

Grafiku 6.31. Paraqitja e vlerave të aciditetit në matjen e dytë.

Mostrat e ruajtura në frigorifer kanë vlerë më të ulët të aciditetit, kurse mostrat e ruajtura
në mjedis me dritë kanë vlera më të larta. Siç duket nga grafiku 7.30 mostrat kanë kaluar
vlerën e 0.5% ac.oleik, pra kjo tregon që vaji i ullirit duhet konsumuar mundësisht brenda
periudhës kohore një vjecare sepse në të kundërt nga një produkt i rëndësishëm për
organizmin kthehet në një produkt të dëmshëm me aciditet të larte.
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Matja e III
•

Përcaktimi i aciditetit në kushte temperature 4°C

Grafiku 6.32. Paraqitja e vlerës së aciditetit për matjen e tretë në kushte frigoriferike.

•

Përcaktimi i aciditetit në dritë dhe në errësirë

Grafiku 6.33. Paraqitja e vlerës së aciditetit për matjen e tretë në dritë dhe në errësirë.
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Grafiku 6.34. Paraqitja e vlerës së aciditetit për matjen e tretë.

Në matjen e tretë vlerat e aciditetit janë rritur më shumë krahasuar me matjen e dytë e
cila është realizuar pas 6 muajsh. Vlerat më të larta janë arritur nga mostrat e ruajtura në
mjedis me dritë natyrale kurse ato të ruajtura në frigorifer kanë rritje më të ulët të
aciditetit, pra rekomandohet që vaji i ullirit të ruhet në frigorifer për të patur
qëndrueshmëri më të madhe nëse do përdoret për periudhë një vjeçare. Nuk
rekomandohet të përdoret më gjatë se një vit sepse i humbet cilësitë e një vaji të mirë.
Përpunimi statistikor i vlerave të aciditetit për mostrat vendase
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Grafiku 6.35.Paraqitja e boxplot-it dhe shpërndarjes së pikave për parametrin e aciditetit per mostrat vëndase.

Është berë përpunimi statistikor i vlerave të aciditetit për të treja matjet e kryera për
mostrat e mara direkt nga fabrika.
Vlera minimale për matjen e parë, të dytë dhe të tretë përkatësisht janë 0.12 ,0.13,0.18;
vlerat maksimale janë1.12,1.21, 1.20 dhe devijimi standart 0.37, 0.39, 0.41.
Nga llogaritja e regresionit linear del se R2 = 0.76 (koefiçenti i përcaktueshmërisë të
regresionit) është një vlerë e konsiderueshme e këtij koeficenti, i cili tregon sesa i
qëndrueshëm është regresioni statistikisht. Pra në këtë rast regresioni është i qëndrueshëm
dhe ka rëndësi statistike. Sa më afër vlerës 1 të jetë koefiçenti i përcaktueshmërisë, aq më
i shpjeguar është modeli nga variablat shpjegues.
Përpunimi statistikor i vlerave të peroksideve për mostrat vendase
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Grafiku 6.36.Paraqitja e boxplot-it dhe shpërndarjes së pikave për parametrin e peroksideve për mostrat
vendase.

Është berë përpunimi statistikor i vlerave të peroksideve për të treja matjet e kryera për
mostrat e mara direkt nga fabrika.
Vlera minimale për matjen e parë, të dytë dhe të tretë përkatësisht janë 4.92 ,11.17,15.61;
vlerat maksimale janë 9.87,21.49, 79.13 dhe devijimi standart 1.44, 3.08, 19.17.
Nga llogaritja e regresionit linear del se R2 = 0.219 (koefiçenti i përcaktueshmërisë të
regresionit) nuk është një vlerë e konsiderueshme e këtij koeficenti, i cili tregon që nuk
është I qëndrueshëm regresioni statistikisht pasi disa vlera janë shumë të larta në
krahasim me të tjerat.

Përpunimi statistikor i vlerave të koeficentit të përthithjes për mostrat vendase
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Grafiku 6.37.Paraqitja e boxplot-it dhe shpërndarjes së pikave për parametrin e koeficentit të përthithjes për
mostrat vendase.

Është berë përpunimi statistikor i vlerave të koeficentit të përthithjes për të treja matjet e
kryera për mostrat e mara direkt nga fabrika.
Vlera minimale për matjen e pare dhe të dytë janë 0.001 ,0.01; vlerat maksimale
janë0.01,0.06 dhe devijimi standart 0.002, 0.014.
Nga llogaritja e regresionit linear del se R2 = 0.69 (koefiçenti i përcaktueshmërisë të
regresionit) është një vlerë e konsiderueshme e këtij koeficenti, i cili tregon sesa i
qëndrueshëm është regresioni statistikisht. Pra në këtë rast regresioni është i qëndrueshëm
dhe ka rëndësi statistike. Sa më afër vlerës 1 të jetë koefiçenti i përcaktueshmërisë, aq më
i shpjeguar është modeli nga variablat shpjegues.
Përpunimi statistikor i vlerave të aciditetit për mostrat e importit

Grafiku 6.38.Paraqitja e boxplot-it dhe shpërndarjes së pikave për parametrin e aciditetit per mostrat e
importit
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Është berë përpunimi statistikor I vlerave të aciditetit për dy matjet e kryera për mostrat e
importit. Vlera minimale për matjen e dytë dhe të tretë janë 0.22 ,0.39; vlerat maksimale
janë 0.66,0.78 dhe devijimi standart 0.117, 0.104.
Nga llogaritja e regresionit linear del se R2 = 0.41 (koefiçenti i përcaktueshmërisë të
regresionit) , i cili tregon sesa i qëndrueshëm është regresioni statistikisht. Pra në këtë
rast regresioni nuk është shumë i qëndrueshëm , por ka rëndësi statistike.
Përpunimi statistikor i vlerave të peroksideve për mostrat e importit

Grafiku 6.39.Paraqitja e boxplot-it dhe shpërndarjes së pikave për parametrin e peroksideve për mostrat e
importit

Është bërë përpunimi statistikor i vlerave të peroksideve për dy matjet e kryera për
mostrat e importit. Vlera minimale për matjen e dytë dhe të tretë përkatësisht janë 7.21
,0.01; vlerat maksimale janë 17.7,18.04 dhe devijimi standart 2.71, 5.98.
Nga llogaritja e regresionit linear del se R2 = 0.637 (koefiçenti i përcaktueshmërisë të
regresionit) është një vlerë e konsiderueshme e këtij koeficenti, i cili tregon sesa i
qëndrueshëm është regresioni statistikisht. Pra në këtë rast regresioni është i qëndrueshëm
dhe ka rëndësi statistike. Sa më afër vlerës 1 të jetë koefiçenti i përcaktueshmërisë, aq më
i shpjeguar është modeli nga variablat shpjegues.
Përpunimi statistikor i vlerave të koeficentit të përthithjes për mostrat e importit
Është bërë përpunimi statistikor i vlerave të koeficentit të përthithjes për dy matjet e
kryera për mostrat e importit. Vlera minimale është 0.01; vlerat maksimale 0.04 dhe
devijimi standart 0.011.
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Nga llogaritja e regresionit linear del se R2 = 0.535 (koefiçenti i përcaktueshmërisë të
regresionit) është një vlerë e konsiderueshme e këtij koeficenti, i cili tregon sesa i
qëndrueshëm është regresioni statistikisht. Pra në këtë rast regresioni është i qëndrueshëm
dhe ka rëndësi statistike. Sa më afër vlerës 1 të jetë koefiçenti i përcaktueshmërisë, aq më
i shpjeguar është modeli nga variablat shpjegues.

80

Figura 4. Foto të shkëputura nga momentet e punës për përcaktimin e aciditetit, peroksideve dhe koeficentit të
përthithjes.
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Figura 5. Mostra vaj ulliri vendase të mara në market

Figura 6. Gjatë punës në laborator për analizimin e mostrave të vajit
.

Figura 7. Pamje të peshores dhe spektrofotometrit të përdorur për përcaktimin e koeficentit të përthithjes.
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KAPITULLI VII
REZULTATE DHE DISKUTIME MBI KARAKTERISTIKAT
FIZIKO-KIMIKE TË VAJIT TË ULLIRIT
Studimi i treguesve të cilësisë së produktit të treguar në vendin tonë u realizua duke
marrë 10 mostra vaj ulliri cilësi e lartë, prodhim vendas dhe janë përcaktuar disa
parametra fiziko-kimik si më poshtë:lagështia dhe lënda flurore, numri i jodit, numri i
sapunifikimit, indeksi i refraksionit, lëndët e patretshme në eter, lëndët e
pasapunifikueshme, etj.

7.1 Mostra nr 1
Tabela 7.1. Rezultatet e analizave për mostrën 1

Lloji I analizës

Njesia e matjes

Norma*

Rezultatet

Lagështia dhe lendet flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit

%
%
-

<0.1
<1.0
75-94

0,06
1, 13
80, 3

Numri i sapunifikimit

mg KOH/g
vaj
mek O2/kg

184-196

187, 7

<15

9, 63

Numri i peroksideve
o

Dëndesia relative në 20 C/uje në
20oC

-

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

0.9100.9
16
1,4677

Lëndë të patretshme në eter

%

-1, 4705
<0.1

0.07

Lëndë të pasupunifikueshme (me
eterpetrol)

g/kg

<15

1.44

Testi i sapunit

-

Negativ

Negativ

Koeficienti i Përthithjes UV

-

<2.60

2.19

-

<0.9
<0.15

0, 15
0, 005

K232
K270
ΔK

0, 9143

146, 912

Në bazë të normave të paraqitura në tabelë mund të gjykojmë mbi natyrën dhe cilësinë e
vajit të ullirit. Vlerat e aciditetit shërbejnë si kriter bazë për klasifikimin e vajit të ullirit
në kategori të ndryshme. Në këtë rast mund të themi se vaji i ullirit është vaj ulliri i
zakonshëm, kjo sepse aciditeti është më i lartë se 1% dhe më i vogël se 2%. Ky tregues
lidhet me mënyrën e ruajtjes dhe përpunimit të ullinjëve, që do të thotë se ullinjtë nuk
janë ruajtur në kushte shumë të mira magazinimi ose ullinjtë mund të jenë infektuar nga
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miza e frutave, mënyra e përpunimit mund të mos ketë qënë shumë e përshtatshme ose
për shkak të një pakujdesie në metodat e ekstraktimit të vajit dhe për një sërë faktorësh të
tjerë. Duke parë normën për numrin e peroksideve mund të themi që ky vaj nuk është i
oksiduar pasi numri i peroksideve ka dal më i vogël se 20meqO2/kg, që do të thotë se vaji
nuk përmban shumë radikale të lira ose përmbanë antioksidant që thithin këto radikale të
lira duke penguar kështu oksidimin e vajit, ose mund të themi që vaji është ruajtur në
kushtë të përshtatshme temperature dhe në errësirë, pra nuk është ekspozuar ndaj
burimeve të lehta natyrore dhe artificiale. Gjithashtu shihet që numri i jodit ka dal brenda
normave, që do të thotë se ky vaj nuk është i falsifikuar. Po ashtu dhe treguesit e tjerë
janë të gjithë brenda normave. Duhet theksuar që ΔK ka dal në nivelet e 0.1, që tregon
për cilësi të mirë të vajit.

7.2 Mostra nr 2
Tabela 7.2. Rezultatet e analizave për mostrën 2

Norma*

Rezultatet

<0.2
<1.0
75-94
184-196

0, 06
0, 11
76, 4
188, 2

Numri i peroksideve
Dëndësia relative në 20oC/uje në 20oC

Njesia
e
matjes
%
%
mg KOH/g
vaj
mek O2/kg
-

<20
0.9100.916

6, 72
0, 915

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

146, 922

%
g/kg

1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ

Negativ

-

<2.60

2.0750

K232
K270

-

<0.9

0, 15

ΔK

-

<0.15

0, 008

Lloji I analizës
Lagështia dhe lnëdët flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme
eterpetrol)
Testi i sapunit

(me

Koeficienti i Përthithjes UV

0.021
2.09

Rezultatet e analizave për mostrën 2 tregojnë se ky vaj është vaj ulliri ekstra i virgjër pasi
vlera e aciditetit në këtë rast është më e vogël se 0.2%. Pra kushtet e ruajtjes dhe
prodhimit të këtij vaji kanë qënë shumë të mira. Gjithashtu mund të thuhet që ky vaj nuk
është i oksiduar pasi ka një vlerë të peroksideve më të ulët se norma, pra vaji është ruajtur
në tëmperaturë të përshtatshme dhe në një mjedis të errët, dhe nuk është i falsifikuar, pra
nuk është i përzier me ndonjë vaj tjetër vegjetal.
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7.3 Mostra nr 3
Tabela7.3. Rezultatet e analizave për mostrën 3

Njesia
e
matjes
%
%
mg KOH/g
vaj
mek O2/kg

Norma*

Rezultatet

<0.2
<1.0
75-94
184-196

0, 08
0, 40
80, 06
188, 69

<15

11, 1

Dëndësia relative në 20 C/uje në 20 C

-

0.9100.916

0, 915

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

1, 46917

%
g/kg

1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.60

Negativ
2.12

K232
K270

-

<0.9

0, 16

ΔK

-

<0.15

0, 008

Lloji I analizës
Lagështia dhe lëndët flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit
Numri i peroksideve
o

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme
eterpetrol)

o

(me

Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV

0, 030
1, 17

Edhe rezultatet e kësaj mostre tregojnë që kemi të bëjmë me vaj ulliri i virgjër pasi siç
shihet edhe këtu vlera e aciditetit është më e vogël se 0.2%. Pra dhe në këtë rast është
treguar shumë kujdes në ruajtjen dhe prodhimin e vajit. Vlera e peroksideve po ashtu
është brenda normës, që do të thotë që edhe ky vaj është ruajtur në temperaturë dhe
mjedis të përshtatshëm, dhe numri i jodit tregon se vaji nuk është i falsifikuar pasi
rezultati nuk i kalon normat. Indeksi i refraksionit si një tregues i rëndësishëm i natyrës së
vajit është brenda normës.
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7.4 Mostra nr 4
Tabela 7.4. Rezultatet e analizave për mostrën 4

Lloji I analizës

Norma*

Rezultatet

<0.2
<1.0
75-94
184-196

0, 093
0, 73
80, 73
188, 26
7, 26
0, 913

%
g/kg

<15
0.9100.916
1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.60

Negativ
1.8375

-

<0.9
<0.15

0, 14
0, 005

Numri i peroksideve
Dëndësia relative në 20oC/uje në 20oC

Njesia
e
matjes
%
%
mg
KOH/g
vaj
mek O2/kg
-

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

Lagështia dhe lëndët flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme
eterpetrol)
Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV
K232
K270
ΔK

(me

146, 923
0, 042
1, 85

Përsëri kemi të bëjmë me të njëjtën kategori vaji, pra me vaj ulliri të virgjër. Dhe në këtë
rast kushtet e ruajtjes dhe prodhimit të vajit kanë qenë të duhurat. Vlera e peroksideve
dhe vlera e jodit përsëri kanë dalë brenda normave, pra kemi të bëjmë me vaj jo të
oksiduar dhe jo të falsifikuar, që do të thotë se vaji nuk është përzier me asnjë lloj vaji
tjetër dhe se eshtë ruajtur në temperaturën dhe mjedisin e duhur.

7.5Mostra nr 5
Rezultatet e analizave për mostrën 5 tregojnë se vaji është vaj ulliri i virgjër, me aciditet
më të vogël se1%, për shkak të kushteve të ruajtjes dhe prodhimit efikas. Me vlerë të
peroksideve brenda normës, që tregon se vaji nuk është i oksiduar sepse është ruajtur në
temperaturë dhe mjedis të përshtatshëm.po ashtu dhe vlera e numrit të jodit nuk i kalon
normat duke treguar kështu se vaji nuk është i falsifikuar. Gjithashtu edhe vlerat e
treguesve të tjerë janë në normat e lejuara gjë që tregon për natyrën dhe cilësinë e mirë të
vajit të ullirit.
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Tabela 7.5. Rezultatet e analizave për mostrën 5

Norma*

Rezultatet

<0.2
<1.0
75-94
184-196

0, 15
0, 70
80, 40
188, 65

Numri i peroksideve
Dëndësia relative në 20oC/uje në 20oC

Njesia
e
matjes
%
%
mg KOH/g
vaj
mek O2/kg
-

<15
0.9100.916

5, 90
0, 915

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

146, 952

%
g/kg

1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.60

Negativ
1.6990

K232
K270

-

<0.9

0, 15

ΔK

-

<0.15

0, 006

Lloji I analizës
Lagështia dhe lëndët flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme
eterpetrol)
Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV

(me

0, 047
1, 66

7.6 Mostra nr 6
Mostra nr.6 është vaj ulliri i virgjër sepse siç shihet nga rezultatet aciditeti është më i
vogël se 0.2%, kjo sepse ky vaj është prodhuar dhe ruajtur në kushte mjaft të mira, kushte
të cilat kanë një rol të rëndësishëm në rritjen apo uljen e aciditetit të vajit. Po ashtu edhe
vlerat e sapunifikimit dhe numrit të jodit janë brenda normave të lejuara.
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Tabela7.6 Rezultatet e analizave për mostrën 6

Norma*

Rezultatet

<0.2
<0.2
75-94
184-196

0, 13
0, 20
74, 45
189, 32

Numri i peroksideve
Dëndesia relative në 20oC/uje në 20oC

Njesia
e
matjes
%
%
mg KOH/g
vaj
mek O2/kg
-

<20
0.9100.916

7, 35
0, 915

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

1, 46944

%
g/kg

1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.40

Negativ
2.09

K232
K270

-

<0.20

0, 16

ΔK

-

<0.01

0, 004

Lloji I analizës
Lagështia dhe lndet flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme
eterpetrol)
Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV

(me

0, 048
2, 01

7.7 Mostra nr 7
Tabela 7.7. Rezultatet e analizave për mostrën 7

Lloji I analizës
Lagështia dhe lendet flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit
Numri i peroksideve
Dëndesia relative në 20oC/uje në 20oC
Indeksi i refraksionit në 20oC
Lëndë të patretshme në eter
Lëndë
të
pasupunifikueshme
eterpetrol)
Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV
K232
K270
ΔK

Norma*

Rezultatet
0, 13
1.87
80.52
181.9
10.83
0, 909
1.469

%
g/kg

<0.2
<1.0
75-94
184-196
<15
0.910-0.916
1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.60

Negativ
2.1

-

<0.9
<0.15

0, 16
0, 002

Njesia
e
matjes
%
%
mg KOH/g vaj
mek O2/kg
-

(me
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0, 012
3.3

Në këtë rast kemi të bëjmë me vaj ulliri, sepse nga rezultatet shikojmë se aciditeti është
mëi lartë se 1%dhe më I vogël se 2%. Kjo do të thotë se kushtet e ruajtjes dhe prodhimit
të vajit tëullirit dhuk kanë qenë shumë të përshtatshme. Ndërsa vlera e nr. të peroksideve
dhe vlera e numrit të jodit janë brenda normave, që do të thotë që ky vaj nuk ka pësuar
oksidim sepse është ruajtur në errësirë dhe në një temperaturë të përshtatshme.Po ashtu
dhe rezultatet për numrin e jodit tregojnë që vaji nuk është i fallsifikuar. Siç shihet nga
tabela dhe treguesit e tjerë si lagështia dhe lëndët flurore, nuumri i sapunifikimit,
dëndësia, indeksi i refraksionit, lëndët e patretshme në eter, lëndët e pasapunifikueshme
apo koeficienti i përthithjes kanë dalë në intervalin evlerave të lejuara që do të thotë që ky
vaj është i cilësisë së mirë.

7.8 Mostra nr 8
Tabela 7.8Rezultatet e analizave për mostrën 8

Norma*

Rezultatet

<0.2
<1.0
75-94
184-196

0, 067
0.55
81.4
193.66

Numri i peroksideve
Dëndesia relative në 20oC/uje në 20oC

Njesia
e
matjes
%
%
mg KOH/g
vaj
mek O2/kg
-

<15
0.9100.916

14.69
0, 91

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

1.4689

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme (me
eterpetrol)
Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV

%
g/kg

1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.60

Negativ
2.36

K232
K270

-

<0.9

0, 16

ΔK

-

<0.15

0, 019

Lloji I analizës
Lagështia dhe lendet flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit

0, 087
1.8

Ndërsa rezultatet për mostrën nr.8 tregojnë që ky vaj është vaj ulliri me aciditet më të
vogël se 1%, i prodhuar dhe i ruajtur në kushte mjaft të mira, prodhuar nga ullinjë të
shëndetshëm, të pa infektuar nga miza apo ndonjë insekt tjetër. Mendohet që kjo mostër
vaji nuk përmban shumë radikale të lira dhe mund të përmbaj shumë antioksidant.
Gjithashtu ky vaj është ruajtur në mjedis të errët dhe në temperaturë të përshtatshme.
Këtë gjë e tregon vlera e peroksideve e cila është brenda normës së lejuar. Po ashtu ky vaj
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nuk ështëi falsifikuar me vaj luledielli apo ndonjë vaj tjetër pasi vlera e numrit të jodit
nuk e kalon normën. Dhe në këtë rast vlerat e treguesve të tjerë janë brenda normës.

7.9 Mostra nr 9
Tabela 7.9. Rezultatet e analizave për mostrën 9

Norma*

Rezultatet

<0.2
<0.2
75-94
184-196

0, 04
0.18
78.44
190.08

Numri i peroksideve
Dëndesia relative në 20oC/uje në 20oC

Njesia
e
matjes
%
%
mg KOH/g
vaj
mek O2/kg
-

<20
0.9100.916

7.87
0, 9155

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

1.46931

%
g/kg

1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.60

Negativ
1.68

-

<0.2
<0.01

0, 14
0, 004

Lloji I analizës
Lagështia dhe lendet flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme
eterpetrol)
Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV
K232
K270
ΔK

(me

0, 074
1.8

Mostra nr.9 po ashtu është vaj ulliri i virgjër me vlerë të aciditetit 0.18%, pra vlera e
aciditetit më e vogël se 0.2%, që do të thotë se edhe ky vaj është prodhuar dhe ruajtur në
kushte shumë të mira. Vaji ka vlerë të peroksideve 7.87meqO2/kg që është një vlerë më e
ulët se norma që do të thotë se vaji nuk është i oksiduar pasi është ruajtur në kushte të
mira temperature dhe mjedisi dhe vlerë të numrit të jodit brenda normës së lejuar duke na
treguar se ky vaj është vaj ulliri jo i falsifikuar. Edhe vlerat e treguesve të tjerë nuk i
kalojnë normat e lejuara që do të thotë që ky vaj është i një cilësie të mirë.

7.10 Mostra nr 10
Po ashtu edhe mostra 10 është vaj ulliri i virgjër sepse dhe në këtë rast aciditeti është më i
vogël se 1% pasi kushtet e magazinimit dhe përpunimit të ullinjëve, si dhe metodat e
ekstraktimit dhe ruajtjes së vajit kanë qenë tepër të përshtatshme. Gjithashtu dhe gjithë
treguesit e tjerë të këtij vaji janë brenda normave të lejuara. Pra dhe në këtë rast kemi të
bëjmë me një vaj të mirë, jo i falsifikuar, i ruajtur në kushte shumë të mira, në
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temperaturë dhë mjedis të përshtatshëm, pra i ruajtur në ambjente të errëta. Eshtë shumë e
rëndësishme të theksohet se koefiçenti i përthithjes është një tregues i rëndësishëm i
freskisë së vajit të ullirit dhe në të gjitha mostrat që janë analizuar ΔK ka dal më e vogël
se 0.01. Kjo tregon që mostrat e marra për analize janë të një cilësie të lartë por me vlerë
të aciditetit të lartë për arsyet që janë përmendur mësipër
Tabela 7.10Rezultatet e analizave për mostrën 10

Lloji I analizës
Lagështia dhe lendet flurore
Aciditeti si acid oleik
Numri i Jodit sipas Hanusit
Numri i sapunifikimit

Njesia e matjes

Norma*

Rezultatet

%
%
mg

<0.2
<0.2
75-94
184-196

0, 035
0.257
80.53
190.25

<15
0.9100.916

8.16
0, 9154
1.46913

Numri i peroksideve
Dëndesia relative në 20oC/uje në 20oC

KOH/g
vaj
mek O2/kg
-

Indeksi i refraksionit në 20oC

-

Lëndë të patretshme në eter
Lëndë të pasupunifikueshme (me
eterpetrol)
Testi i sapunit
Koeficienti i Përthithjes UV

%
g/kg

1, 4677-1,
4705
<0.1
<15

-

Negativ
<2.60

Negativ
1.89

K232
K270

-

<0.9

0, 14

ΔK

-

<0.15

0, 004
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0, 06
1.8

Grafiku 7.1. Paraqitja grafike e aciditetit

Siç shihet dhe nga grafiku mosta nr.7 ka vlerë të aciditetit më të lartë në krahasim me të
gjitha mostrat e tjera, që do të thotë se ky vaj është prodhuar dhe ruajtur në kushte jo të
mira. Po ashtu shohim se mostra 2 ka vlerë të aciditetit më të ulët se mostrat e tjera, gjë e
cila nënkupton kushte të mira prodhimi dhe ruajtje.

Grafiku 7.2. Paraqitja grafike e koefiçentit të përthithjes për mostrat e analizuara

Në këtë rast mostra nr.8 ka vlerë të koeficientit të përthithjes më të lartë se mostrat e tjera
por megjithatë nuk mund të themi që ky vaj nuk është i freskët pasi vlera është brenda
vlerës së lejuar, por mund të themi se vaji është më pak i freskët në krahasim me vlerat e
tjera.
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Grafiku 7.3Paraqitja grafike e numrit te jodi për mostrat e analizuara

Nga grafiku i numrit të jodit shohim që përseri mostra 8 ka vlerë më të lartë por që
përsëri kjo vlerë është brenda normës, ndërsa mostra 6 ka vlerën më të ulët të numrit të
jodit.

Grafiku 35. Paraqitja grafike e numrit të peroksideve për mostrat e analizuara

Po ashtu edhe për numrin e peroksideve mostra 8 paraqet vlerë më të lartë të peroksideve
në krahasim me të gjitha mostrat e tjera, që do të thotë se ky vaj është më i oksiduar se
vajrat e tjerë por që përsëri është brenda normës.Ndërsa mostra 5 ka vlerë më të ulët të
numrit të peroksideve.
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KAPITULLI VIII
PËRCAKTIMI I POLIFENOLEVE TOTALE NË VAJIN E ULLIRIT
8.1 Përcaktimi i përmbajtjes së polifenoleve totale
Metoda e përdorur për të përcaktuar përmbajtjen e polifenoleve totale është propozuar
nga Kalantzakis et al., (2006). Mostrat treten fillimisht në n-hekzan dhe ekstraktohen me
një përzierje metanol/ujë (60:40, vol/vol). Sasia e vajit të ullirit është 2.5gr dhe tretet në 5
ml n-hekzan. Më pas 5 ml të përzierjes MetOH/H2O centrifugohen për 10min. Fraksioni i
patretshëm largohet ndërsa fraksioni polar përdoret për analiza të mëtejshme.
8.1.1Përcaktimi kolorimetrik i përmbajtjes së polifenoleve totale
Metoda Folin-Ciocalteau përdoret për përcaktimin e përmbajtjes së polifenoleve totale.
Mostrat e përzgjedhura për analizë janë marrë nga markete të ndryshme, të cilat janë
mostra vaj ulliri të importuara , mostra nga prodhimi vendas si dhe mostra të mara direkt
nga fabrika. Metoda që është përdorur për përcaktimin total të komponentëve fenolik në
vajin e ullirit është ajo e Folin-Ciocalteu. Peshohen 2.5g mostër vaji në peshore me
ndjeshmëri të lartë. Mostra kalohet në një tub test ku i shtohet 5 ml hexan. Në këtë
përzierje shtohet 3ml metanol nga solucioni i përgatitur në raportin 60:40 metanol në ujë.
Më pas përzierja përzihet në vorteks për 2 minuta. Dhe më pas tubi test centrifugohet në
një centrifugë tip ALT 4232 ku rrotullohet me shpejtë 3500 rpm për 10 minuta.
Centrifuga ndihmon për ndarjen e fazës vajore nga ajo ujore. Faza vajore kalohet në një
tub test tjetër dhe i shtohet 3 ml metanol dhe ndjek proçedurën e përzierjes dhe
centrifugimit si më sipër. Të dyja fazat ujore bashkohen së bashku dhe nga ekstrakti ujor
merret një alikuotë 200µL dhe hidhet në një tub test tjetër, ku në të cilin shtohet 2.5ml ujë
ultrapure, 0.25ml të reagentit Folin Ciocalteu. Pas 3minutash shtohet 5ml Na2CO3 35%
në solucion ujor. Përzierjes i shtohet 5ml H2O distiluar. Pas dy orësh kryhen matjet e
mostrës në spektrofotometër UV-VIS (Shimadzu) në gjatësi vale 725nm. Ndërtohet kurba
e kalibrimit të acidit kafeik dhe në bazë të ekuacionit të fituar gjendet përqëndrimi i
mostrave të analizuara.

8.2 Rezultate dhe diskutime mbi përcaktimin e polifenoleve totale
Janë analizuar 19 mostra vaj ulliri për të studiuar përmbajtjen e fenoleve totale në këto
mostra, nga të cilat 9 mostra janë vaj ulliri të importuara në tregun tonë , kurse pjesa
tjetër vaj i prodhuar në vend (Vlora, Berati, Lushnja, Borshi, etj).
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Figura 8.1Paraqitja e disa prej mostrave gjatë përcaktimit të polifenoleve totale

Nga rezultatet e marra vihet re një ndryshim në përmbajtje të polifenoleve në varësi të
varietitetit dhe në varësi të cilësisë së vajit.
Mostra që përmban më pak polifenole është mostra nr.3 në grupin e mostrave të vajit të
ullirit vendas (siç shihet nga tabela nr.3), kjo eshtë një mostër e marë në market dhe në
etiketën e saj shkruhet “Vaj ulliri”, pra është një mostër me përmbajtje vaji jo të një
cilësie të lartë, pra pritej një rezultat i ulët i fenoleve totale. Në këtë rezultat mund të kenë
ndikuar dhe kushtet jo të përshtatshme të ruajtjes, koha e vjeljes së frutit të ullirit, proçesi
i prodhimit, etj.
Mostra me përmbajtje më të lartë të fenoleve totale është mostra me nr.7 në grupin e
mostrave të vajit të ullirit vendas ( siç shihet nga tabela nr.3), e cila është një mostër e
marë direkt nga fabrika. Nëse do të krahasoheshin të grupet e mostrave të mara për
analizë, vihet re se mostrat që përmbajnë vaj ulliri të cilësisë së lartë (vaj i virgjër, extra i
virgjër), përmbajnë fenole në sasi më të madhe se pjesa tjetër.
Tabela 8.1. Absorbanca në standarte me përqëndrime të ndryshme të acidit kafeik në gjatësinë e valës 725nm

Përqëndrimet
(mg/Kg)
Absorbanca
(nm)

8.22

34.25

68.5

137

274

0.024

0.04

0.06

0.09

0.16
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Grafiku 36. Kurba e kalibrimit të acidit kafeik në disa përqëndrime.

Ekuacioni i kurbës së kalibrimit të acidit kafeik për përqëndrimet e dhëna në tabelën nr 8.
1 është: y=0.000522x+0.020546 dhe koefiçenti korelacionit R2=0.999. Përqëndrimi total
i fenoleve në vajin e ullirit është shprehur në ekuivalent mg acid kafeik/Kg vaj ulliri.
Tabela 8.2. Përqëndrimi total i polifenoleve në vajin e ullirit të importuar

Emërtimi
I mostrave
Përqëndri
mi mg/Kg

1

2

116.3

3

4

5

6

7

47.229 242.06 127.12 63.896 140.9

8

9

128.83 243.97 110.45

Tabela 8.3 Përqëndrimi total i polifenoleve në vajin e ullirit vendas

Emërtimi i 1
mostrave
Përqëndrim
i mg/Kg

82.6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98.57

11.22

109.
7

24.62

159.8
7

313.1
3

260.6
4

270.2
18

209.
68
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Grafiku 37. Paraqitja e përmbajtjes së polifenoleve në dy grupet e mostrave

Figura 8.2Paraqitja e tipit të centrifugës së përdorur për ndarjen e fazës polare nga ajo jopolare

Përsa i përket diskutimit për përmbajtjen e polifenoleve në vajin e ullirit, nuk mund të
flitet për një shkaktar të vetëm të uljes së nivelit të polifenoleve në vaj, por janë një sërë
faktorësh që mund të ndikojnë në cilësinë e vajit lidhur me përmbajtjen e polifenoleve si
:varieteti i ullirit, zona gjeografike ku është mbjell pema e ullirit, klima, mosha e pemës
së ullirit, koha e vjeljes së ullirit, mosha e vajit të ullirit, mënyra e ruajtjes së vajit të
ullirit(lloji i shishes me material qelqi apo plastik, ngjyra e shishes, drita dhe temperatura
ku ruhet vaji). Nëse një vaj ulliri mblidhet, presohet dhe ruhet sipas Këshillit
Ndërkombëtar të vajit të ullirit, ai do të përmbaj nivel të lart të polifenoleve krahasuar me
vajin e prodhuar dhe ruajtur në kushte të papërshtatshme.
Nga studime të shumta tregohet se vaji i ullirit ka përmbajtje të fenoleve në intervalin
100-1000 mg acid kafeik/ Kg vaj me një mesatare rreth 250-300mg/Kg vaj. Vajrat direkt
nga prodhimi, rezultojnë kryesisht me përmbajtje mesatare të fenoleve.
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Për vajrat nga prodhimi, përmbajtja relativisht mesatare e fenoleve shpjegohet me faktin
se vajrat janë të freskët, të prodhuar nga ullinj të vjelur në kohë .
Përmbajtja e fenoleve, përveç vlerës ushqyese, ndikon dhe në stabilitetin oksidativ të vajit
të ullirit. Prandaj mostrat direkt nga prodhimi janë më cilësore dhe më të qëndrueshme
ndaj oksidimit se mostrat nga tregu.
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KAPITULLI IX
STUDIMI I SJELLJES SË KONSUMATORIT NDAJ VAJIT TË
ULLIRIT
Studime të ndryshme tregojnë se konsumi vajit të ulliri është i lidhur me uljen e
sëmundjeve kardiovaskulare dhe disa lloje kanceresh. Qëllimi i këtij pyetsori është të
vlerësoj njohuritë e konsumatorëve në lidhje me vajin e ullirit dhe lipideve të tjera në një
grup popullate.
Për këtë studim është ndjekur një protokoll i miratuar nga IRB (Bordi I Universitetit të
Nutricionit në Gjeorgji ), ku kanë marë pjesë vullnetarë nga profesione të ndryshme dhe
studentë nga Universiteti i Mjekësisë duke plotësuar një pyetësor për njohuritë mbi
lipidet, sjelljet e individëve në konsumin e tyre. Rezultatet janë vlerësuar për të
përcaktuar nëse studentët ishin në gjendje për t'iu përgjigjur me saktësi pyetjeve për
përmbajtjen e lipide të ndryshme, dhe gjithashtu për të përcaktuar sjelljet e konsumit të
lipideve të ndryshme. Krahasimet statistikore janë bërë midis konsumatorëve të
padiplomuar dhe atyre të diplomuar me profesione të ndryshme (infermierë, IT,
ekonomistë, punë sociale, etj).
Në pyetsor janë përfshirë një sërë yndyrnash si më posht: vaj ulliri, gjalpë, vaj kikiriku,
vaj misri, margarinë, vaj luledielli dhe vaj soje.
Ky studim u fokusua në një grup të konsumatorëve me nivel të ndryshëm arsimor. Mund
të supozohet se një popullatë e tillë do të jetë e ndjeshme mbi njohuritë për faktorët
kryesorë dietik që mund të ndikojnë në rrezikun e sëmundjeve kryesisht kardiovaskulare.
Objektiv i këtij studimi është të vlerësojë konsumatorët dhe studentët në lidhje me
"sjelljet dhe njohuritë mbi konsumin e lipideve”, dhe për të shqyrtuar literaturën mbi
përfitimet shëndetësore të vajit të ullirit.

9.1 Metodika e ndjekur
Qëllimi i studimit është të vlerësoj njohuritë e konsumatorit tëvajit të ullirit dhe lipideve
të tjera në një grup popullate. Për të arritur këtë qëllim, është hartuar një pyetësor që
vlerësohen njohuritë e konsumatorëve me profesione të ndryshme dhe studentëve, dhe
sjelljen dietike në lidhje me konsumin e yndyrës. Personat që u përfshin në pyetsor u
ndanë në tri grupe të mëdha: infermierë(Inf.), student(S) dhe profesione të tjera(T). Një
data bazë e të dhënave SPSS u krijua për të përfshirë secilin prej variablave në pyetësor.
Të dhënat janë analizuar duke përdorur SPSS v16.0. Statistika përshkruese (descriptive) u
përdor për të gjithë pjesëmarrësit, duke përfshirë frekuencën, mesataren, medianin dhe
devijimin standard për grup popullatën sipas moshës, gjinisë për të përcaktuar dallimet
midis sjelljes konsumit të lipideve dhe njohurive të tyre.
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9.2 Rezultatet dhe diskutime
Pjesëmarrësit në studim janë 50 vullnetarë. Nga këta 24 janë studentë, infermieret janë 12
(24%) dhe profesionet e tjera janë 14 (28%). 19 e pjesëmarrësve janë meshkuj (M) dhe
31 (62%) janë femra (F). Mosha mesatare e popullsisë pjesëmarrëse është 30,22 vjet (SD
= 13.5). Konsumatori më i vjetër është 63 vjeç dhe më i riu është 19 vjeç. Nga këta
pjesëmarrës 26 janë të diplomuar (GRAD) dhe 24 të padiplomuar ende (UND).
Tabela nr. 9.1Statistika deskriptive

N

Minimum Maksimum

Mesatare

Devijimi
standart

gjëndje

50

1

2

1.38

.490

mosha

50

19

63

30.22

13.530

diplomuar/ padiplomuar

50

1

3

1.80

.857

Valid N (listëise)

50

Tabela nr.9.2 Gjendja e pjesëmarësve

Frekuenca

Përqindje

Përqindje e
vlefshme

Përqindje
kumulative

femër

31

62.0

62.0

62.0

mashkull

19

38.0

38.0

100.0

Totali

50

100.0

100.0

Tabela nr.9.3 Arsimi i pjesëmarësve

Frekuenca

Përqindje

Përqindje e
vlefshme

Përqindje
kumulative

student

24

48.0

48.0

48.0

infermier

12

24.0

24.0

72.0

Të tjerë

14

28.0

28.0

100.0

100

Figura 9.1Mosha e pjesëmarësve

9.3 Sjelljet e konsumit të yndyrnave në këtë grup popullate
Për të vlerësuar çështjen e sjelljeve të konsumit të lipideve në këtë grup, subjekte (n =
50), iu përgjigjën një pyetësori që përmban një sërë pyetjesh mbi shpeshtinë e konsumit
të lipideve. Shkalla e pëlqimit të përdorur për të përcaktuar shpeshtinë e konsumit është:
1 = aspak; 2 = herë pas here; 3 = disi; 4 = shpesh; 5 = vetëm vaj ulliri të përdorura dhe 6
= unë nuk e di.
Tabela nr.9.4 Statistika deskriptive

N

Minimum Maksimum

Mesatare

Devijimi
standart

Sa e pëlqeni vajin e
ullirit?

50

1

5

4.20

1.325

Sa e pëlqeni vajin e
lulediellit?

50

1

5

2.34

1.118

Sa e pëlqeni margarinën?

50

1

5

1.78

1.036

Sa e pëlqeni gjalpin?

50

1

5

2.62

1.123

Sa e pëlqeni vajin e
misrit?

50

1

5

1.92

1.066

Sa e pëlqeni vajin e
kikirikut?

50

1

4

1.50

.814
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Tabela nr.9. 5 Sa e pëlqeni vajin e lulediellit

Frekuenca

Përqindje e
vlefshme

Përqindje

Përqindje
kumulative

1.kurrë

14

28.0

28.0

28.0

2.rrallë

15

30.0

30.0

58.0

3.ndonjëherë

12

24.0

24.0

82.0

4.shpesh

8

16.0

16.0

98.0

5.gjithmonë

1

2.0

2.0

100.0

Totali

50

100.0

100.0

Tabela nr.9.6 Sa e pëlqeni vajin e ullirit

Frekuenca

Përqindje

Përqindje e
vlefshme

Përqindje
kumulative

1.kurrë

5

10.0

10.0

10.0

2.rrallë

1

2.0

2.0

12.0

3.ndonjëherë

6

12.0

12.0

24.0

4.shpesh

5

10.0

10.0

34.0

5.gjithmonë

33

66.0

66.0

100.0

Totali

50

100.0

100.0

Tabela nr.9.7 Sa e pëlqeni margarinën

Frekuenca

Përqindje

Përqindje e
vlefshme

Përqindje
kumulative

1.kurrë

26

52.0

52.0

52.0

2.rrallë

15

30.0

30.0

82.0

3.ndonjëherë

4

8.0

8.0

90.0

4.shpesh

4

8.0

8.0

98.0

5.gjithmonë

1

2.0

2.0

100.0

Totali

50

100.0

100.0
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Figura 9.2Paraqitja grafike e disa lipideve në lidhje me shpeshtësinë e konsumit të tyre.

Tabela nr.9.8 Sa e pëlqeni gjalpin

Frekuenca

Përqindje e
vlefshme

Përqindje

Përqindje
kumulative

1.kurrë

9

18.0

18.0

18.0

2.rrallë

14

28.0

28.0

46.0

3.ndonjëherë

17

34.0

34.0

80.0

4.shpesh

7

14.0

14.0

94.0

5.gjithmonë

3

6.0

6.0

100.0

50

100.0

100.0

Totali

Tabela nr.9.9 Sa e pëlqeni vajin e kikirikut

Frekuenca

Përqindje

Përqindje e
vlefshme

Përqindje kumulative

1.kurrë

33

66.0

66.0

66.0

2.rrallë

11

22.0

22.0

88.0

3.ndonjëherë

4

8.0

8.0

96.0

4.shpesh

2

4.0

4.0

100.0

50

100.0

100.0

5.gjithmonë
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Tabela nr.9. 10 Sa e pëlqeni vajin e misrit

Frekuenca

Përqindje e
vlefshme

Përqindje

Përqindje kumulative

1.kurrë

23

46.0

46.0

46.0

2.rrallë

14

28.0

28.0

74.0

3.ndonjëherë

8

16.0

16.0

90.0

4.shpesh

4

8.0

8.0

98.0

5.gjithmonë

1

2.0

2.0

100.0

50

100.0

100.0

Totali

Tabela nr.9.11 Sa e pëlqeni vajin e sojës

Frekuenca

Përqindje

Përqindje e
vlefshme

Përqindje
kumulative

1.kurrë

33

66.0

66.0

66.0

2.rrallë

9

18.0

18.0

84.0

3.ndonjëherë

5

10.0

10.0

94.0

4.shpesh

3

6.0

6.0

100.0

50

100.0

100.0

5.gjithmonë

Figura 9.3. Paraqitja grafike e shpeshtisë së konsumit të vajit të ullirit.
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Njohuritë mbi përbërjen e Lipideve
Për të vlerësuar këtë çështje, pjesëmarësit (n = 50), iu përgjigjën një pyetësori që
përmban një sërë pyetjesh mbi njohuritë e lipideve. Përgjigjet e mundshme, qoftë e saktë,
ose të pasakta për secilin nga lipidet ishin; 1 = yndyrë ngopur, 2 = mono e pangopur, 3 =
Poli e pangopur, 4 = polifenole, dhe 5 = nuk e di.
Nga gjithsej (N = 50), mbi 30% e infermierëve treguan se nuk e dinin se çfarë përmbante
vaji I ullirit, ndërsa 20% janë përgjigjur gabimisht në përmbajtjen e vajit të ullirit. Vetëm
një pjesë e vogël e popullsisë së përgjithshme (5%) janë përgjigjur saktë duke deklaruar
se vaji i ullirit përmban polifenole dhe acide mono të pangopur. 46% e infermierëve
tregoi se vaji i ullirit përmban ose acide poli të pangopura ose yndyrë të ngopur
(Përgjigjet e gabuara). Grupi i nxënësve (45%) tregoi se vaji i ullirit përmban acide poli
të pangopur dhe 48% e tyre janë përgjigjur nuk e di.

Figura 9.4. Njohuritë për lipidet për tre grupet e konsumatorëve rreth vajit të ullirit.

9.4 Lidhja midis konsumit të vajit të ullirit dhe vlerave të LDL,HDL
Ka studime të shumta shkencore që mbështesin efektet e dobishme të dietës mesdhetare
në organizmin njerëzor. Është vënë re se kjo lloj diete ul incidencën e sëmundjeve
koronare të zemrës dhe të disa llojeve të tumoreve dhe pengon zhvillimin e sëmundjeve
kardiovaskulare. Vetitë shëndetësore të dietës mesdhetare iu atribuohen konsumit të
ushqimeve bimore në një sasi të madhe dhe për një përdorim të rregullt të vajit të ullirit,
si burim kryesor i yndyrës.
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Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i raportit të vajit të ullirit dhe nivelit të LDL dhe
HDL në gjak dhe efektin e vajit të ullirit në uljen e kolesterolit.
Studimi u krye për të përcaktuar nivelin e LDL dhe HDL në një grup popullate, të cilët
kanë plotësuar një pyetsor në lidhje me shpeshtinë e konsumit të vajit të ullirit dhe janë
kryer analizat për të parë nivelin e kolesterolit në gjak. Është vënë re se personat të cilët
konsumojnë shpesh vaj ulliri kanë nivel të ulët të kolesterolit HDL. Të dhënat janë
analizuar duke përdorur data bazën SPSS v16.0. Statistika përshkruese (deskriptive) u
përdor për përcaktuar dallimet në nivelin e kolesterolit HDL, LDL.
9.4.1. Konsiderata të përgjithshme
Vaji i ullirit përmban polifenole, vitaminë E, si dhe antioksidantë të tjerë natyral që janë
konservant të vajit të ullirit. Antioksidantët zbusin autogjenerimin e peroksideve, vonojnë
fillimin e oksidimit dhe prishjes së vajit. Antioksidantët, janë komponime që janë të
lidhura me përfitimet shëndetësore të njeriut. Studime të shumta tregojnë se yndyra mono
e pangopur është pothuajse aq efektive sa yndyra poli e pa ngopur në uljen e kolesterolit
të përgjithshëm të gjakut dhe kolesterolin LDL, kur zëvendësohet konsumi i yndyrës së
ngopur në dietën ushqimore. Përbërja e acideve yndyrore dietike ndikon në plazmën
lipidike dhe lipoproteinën që lidhen me zhvillimin e arteriosklerozës dhe sëmundjeve
ishemike të zemrës (IHD). Efekti i acideve yndyrore dietetike të kolesterolit total të
plazmës, dhe në lipoproteinën me densitet të ulët (LDL) dhe lipoproteinën me densitet të
lartë (HDL) të kolesterolit, ka qenë objekt i shumë studimeve që janë zhvilluar.
Komponimet fenolike janë metabolit sekondar bimor, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në
rezistencën e sëmundjes mbrojtjen kundër dëmtuesve dhe shpërndarjes së specieve.
Interesi në këto komponime është i lidhur me aktivitetin e tyre antioksidant dhe
promovimin e përfitimeve shëndetësore. Komponimet fenolike janë një grup i ndërlikuar,
por me rëndësi të madhe dhe janë të pranishëm në dietën mesdhetare e cila përfshin
ullinjt e tryezës dhe vajin e ullirit. Vaj ulliri i virgjër është një vaj i pasur me
antioksidantë natyral. Këto substanca kanë një veprim të theksuar farmakologjie dhe
toksicitet të ulët. Tradicionalisht, ullinjt nga pema janë përdorur si një ilaç popullor për
luftimin e etheve dhe sëmundjeve të tjera, të tilla si malarja. Hetimet e mëparshme të
kryera mbi ekstraktet e gjetheve të ullirit kanë treguar për aktivitet hipotensiv,
hipoglicemik, hipouricaemik, antimikrobial dhe antioksidant. Përveç kësaj, studimi ka
treguar se oleuropeina, një sekoiridoid tipik i ullirit, ka aktivitet hipokolesterolemik dhe
hipoglicemik është një antioxidant i fuqishëm me veti anti-inflamatore.
9.4.2Rezultate dhe diskutime
Ka qenë një total prej 20 pjesëmarësish vullnetarë në studim. Nga këta 9 pjesëmarës
(45%) ishin femra (F) dhe 11 (55) ishin meshkuj (M). Mosha mesatare e pjesëmarësve
ishte 48,7 vjet (SD = 14.6). Personi më i vjetër ishte 72 vjeç dhe më i riu ishte 23 vjet.
Niveli më i ulët i kolesterolit HDL ishte 25mg / dl dhe më i lartë ishte 55mg / dl. Niveli
më i ulët i kolesterolit LDL ishte 79mg / dl dhe e lartë ishte 222mg / dL. Në këtë studim u
vu re se pjesëmarrësit që konsumojnë shumë shpesh vaj ulliri, kishin nivel më të ulët të
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kolesterolit LDL se të tjerët. Në qoftë se do të krahasojmë nivelin e HDL, LDL nga
mosha, është e qartë nga fig. nr .1 se nuk ka një lidhje për shkak se disa nga pjesëmarrësit
e rinj kanë nivel të lartë të LDL dhe nivelin e ulët të HDL. Niveli i kolesterolit është i
varur nga dieta e pasur me acide yndyrore, veçanërisht të pasura me acide mono të
pangopura.
Tabela nr. 9.12Statistika deskriptive
N
Mosha

Minimum

Maksimum

Mesatare

Devijimi standart

20

23

72

48.70

14.604

20

1

5

4.65

.933

Niveli HDL

20

25

55

41.95

8.605

Niveli LDL

20

79

222

144.85

43.778

Arsimimi

20

1

2

1.35

.489

Konsumi I vajit të ullirit

20

4

5

4.70

.470

Sa e pëlqeni vajin e ullirit oil

Grafiku 9.1. Paraqitur varësia e moshës dhe nivelit të kolesterolit HDL dhe LDL
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Grafiku 9.2.Paraqitur varësia ndërmjet konsumit dhe nivelit të kolesterolit HDL dhe LDL
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KAPITULLI X
PËRCAKTIMI I PROFILEVE TË ACIDEVE YNDYRORE NË VAJIN
E ULLIRIT
Kromatografia e gaztë (GC) është metoda që ka përdorim më të gjerë në krahasim me
metodat e tjera kromatografike në lidhje me identifikimin dhe përcaktimin sasior të
acideve yndyrore. Me anë të kësaj metode mund të kryhen analizat kimike të përbërësve
kryesorë dhe dytësorë të vajit të ullirit. Në GC (kromatografia e gaztë) përbërësit e
mostrës ndahen nga njëri-tjetri si pasojë e proceseve të shpërndarjes ndërmjet fazës së
palëvizshme që ndodhet në kolonë dhe fazës së lëvizshme të gaztë, e cila mbart mostrën
në gjendje të avullt. Pjesët përbërëse kryesore të GC janë: kolona ndarëse, detektori,
vendi për injektimin e mostrës, pajisja regjistruese dhe bombola që përmban gazin e fazës
së lëvizshme. Gazi mbartës që përbënë fazën e lëvizshme është gaz inert, zakonisht
Helium, Azot ose Hidrogjen. Për të pasur një ndarje të mirë të përbërësve të mostrës në
kolonë duhet që një vëllim i përshtatshëm i saj të futet njëherësh në trajtë të një “vale” në
gjendje të avullt. Temperatura ndikon mjaft në efikasitetin e ndarjeve kromatografike dhe
duhet të kontrollohet me saktësi. Zgjedhja e temperaturës optimale të kolonës varet nga
temperatura e vlimit të përbërësve të mostrës dhe shkalla e ndarjes. Temperatura duhet të
jetë nga 150°C-300°C. Në fazën e palëvizshme substancat e ndryshme të përfshira në
mostrën e injektuar, janë mbajtur me efektshmëri më të madhe ose të vogël. Ato të cilat
janë mbajtur më pak nëpër kolona, kryer nga ana e gazit, kërkojnë më pak kohë se të
tjerët. Ata kalojnë nëpër një pajisje (detektor), e cila e njeh atë. Detektori gjeneron një
sinjal elektrik, i cili është regjistruar në një shkallë kohë. Intensiteti i sinjalit elektrik
ndryshon në lidhje me sasinë e substancës e cila gjeneron. Gjurmët e marra paraqiten në
atë që quhet kromatogram.

Figura 10.1. Paraqitja skematike e funksionimit të GC-së.
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10.1Përcaktimi i acideve yndyrore me Gazkromatografi
10.1.1 Metodika e ndjekur
Në metodikën e përdorur hapi kryesor është derivatizimi i triglicerideve në estere të
acideve yndyrore. Procedura e derivatizimit përdor katalizator acid sipas metodës së
Lepage and Roy (1994) e modifikuar nga Cohen et al., (1998). Qëllimi i këtij procesi
është kalimi i acideve yndyrore në trajtën e metil estereve.
Përgatitja e standardit C15:0. Bëhet peshimi i standardit C15:0 FAME (i ngurtë) dhe
kalohet në një balonë të taruar ku shtohet eter-petroli deri në vijëzimin e balonit.
Gatitja e mostrave. Bëhet peshimi i çdo mostre vaji (jo më shumë se 0,025 g). Në
epruvetën që ndodhet vaji i peshuar. Shtohet përzierja në një raport të caktuar i
metanolit/klorurit të acetilit, gjithashtu shtohet dhe standardi i brendshëm C15:0 në nivelet
e μl.
Derivatizimi. Përzierja e mësipërme i nënshtrohet procesit të derivatizimit. Ai konsiston
në konvertimin e triglicerideve në estere të metilit të acideve yndyrore (FAME). Në
epruvetën ku ndodhet përzierja shtohet azot dhe më pas përzihet me anë të një vorteksi.
Që të ndodhë derivatizimi duhet që përzierja të mbahet për 60 min në temperaturën nën
100°C, reaksioni duhet të ndodhi në kushte errësire. Pas 60 min epruveta largohet nga
burimi i nxehtësisë dhe mbahet në errësirë derisa të arrijë në temperaturën e mjedisit.
Ekstraktimi. Më pas asaj i shtohet n-hexan dhe ujë i dejonizuar (Ultrapure), përzihet që të
bëhet ndarja sa më e mirë. Në fazën apolare kanë kaluar FAME dhe me anë të
mikropipetës marrim fazën e n-hexan në vial, e cila ruhet në 4°C gati për injektim.

Figura 10.2. Transesterifikimi i lipideve i katalizuar nga acidet

Figura 9.3 Gatitja e klorurit të hidrogjenit metanolik nëpërmjet klorurit të acetilit

Kushtet e Gas-kromatografit me GC-FID (dedektor me flakë jonizimi)
Mostra e koncentruar në 2 ml e transferuar në ester metilik u analizua me Gas
kromatograf i paisur me dedektor me flakë jonizimi.Ndarja u realizua me kolonë kapilare
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SP-2380 (60x 0.25mmx0.2m). Gas mbartës u përdor hidrogjeni. Temperature e injektimit
ishte 240°C me raport split/splitless 1:100. Rezultatet u përpunuan sipas metodës zyrtare
AOCS Ce 1b-89(Firestone, 1994).
Mostrat që janë marë në studim për përcaktimin e profilit të vajit të ullirit janë mosra të
mara në treg me origjinë vendase të ruajtura në kushtet e marketit përkatës, të cilat për sa
i përket procesit teknologjik të ekstraktimit i përkasin procesit të presimit mekanik në të
ftohtë.Rezultatet e përqindjes së acideve yndyrore të analizuara janë krahasuar me normat
e miratuara nga Rregullorja e Komisionit Europian Nr.2568/91në lidhje me klasifikimin e
vajit të ullirit në lidhje me cilësinë e tij.
Pra, përsa i përket natyralitetit, në treg konstatohen edhe vajra ulliri jo origjinalë, të
përzier me vajra të tjerë vegjetal. Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore me
Gazkromatografi, është një tregues indikator i rëndësishëm për vlerësimin e natyralitetit
dhe të cilësisë së vajit të ullirit.
Bazuar në tabelën nr.20, profilet e mostrave të analizuara nuk rezultojnë të fallsifikuara.
Me interes është paraqitja e vlerave të acideve trans të cilat nuk e kalojnë vlerën 0.05%.
Kjo tregon për mosfallsifikim të përmbajtjes së produkteve të analizuara. Përmbajtja e
acidit oleik është shumë i rëndësishëm duke përfaqësuar grupin e acideve yndyrore mono
të pangopur dhe në rastin konkret vlera e acidit oleik është brenda normës së lejuar,
përvec mostës nr.5 e cila ka përmbajtje të ulët të tij.
Përfshirja e acidit linolenik(C18:3) në EEC 2568/91 amenduar nga Rregullorja
nr.1308\2013 mundëson mbrojtjen e autenticitetit të vajit të ullirit nga përzierja me vajra
të tjerë bimor.
Jetëgjatësia dhe stabiliteti i vajit të ullirit është i lidhur me përmbajtjen e acideve të
pangopur.
Acidi oleik duke qënë se ka një lidhje dyfishe është relativisht i qëndrueshëm, ndërsa
acidet linoleik dhe linolenik janë shumë të ndjeshëm ndaj reaksioneve të ndryshme të
oksidimit dhe temperaturave të larta gjatë gatimit.
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10.1.2 Rezultate dhe Diskutime
Tabela 10.1. Profilet e acideve yndyrore në mostrat e vajrave të tregut (% FA±DS)

FA %

Emërtimi

1

2

3

4

5

6

7

8

16:0

palmitik

12.34 ± 1.45

9.46±0.83

10.42±0.28

24.67±1.01

7.73±0.11

10.78±0.16

12.65±0.28

11.15±0.87

16:1(n-9)

palmitoleik

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

9.49±13.42

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

18:0

stearik

30.61±1.01

33.24±0.35

27.27±0.28

15.20±5.56

58.38±0.29

7.42±0.09

5.36±0.17

6.77±0.08

18:1(n-9)trans

elaidik

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

18:1(n-9)cis

oleik

53.09±1.57

53.75±0.36

52.34±0.71

56.01±4.22

29.58±0.08

70.44±1.36

72.95±1.22

71.96±1.01

18:1(n-7)

cis-vacenik

0.16±0.23

0.73±0.13

0.97±0.00

0.75±0.10

0.27±0.38

1.70±0.27

1.67±0.82

2.13±0.11

18:2(n-6) trans

linolelaidik

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

0.00±0.00

18:2 (n-6)cis
18:3 (n-3)

linoleik
linolenik

2.99±0.11
0.80±0.54

2.41±0.30
0.39±0.12

7.60±0.71
1.39±0.10

2.35±0.49
0.98±0.60

3.96±0.38
0.87±0.47

6.53±0.23
3.12±0.08

6.77±0.10
0.60±0.05

6.06±0.78
0.47±0.05

FA %

Emërtimi

1

6

7

8

16:0
18:0
shuma

palmitik
stearik
%SFA

12.34 ± 1.45
30.61±1.01
42.95

10.78±0.16
7.42±0.09
18.20

12.65±0.28 11.15±0.87
5.35±0.17 6.77±0.08
18.00
17.92

FA %

Emërtimi

1

16:1(n-9)
18:1(n-9)trans
18:1(n-9)cis
18:1(n-7)
shuma

palmitoleik
elaidik
oleik
cis-vacenik
%MUFA

0.00±0.00
0.00±0.00
53.09±1.57
0.15±0.23
53.25

Tabela 10.2. Paraqitja e përqindjes së acideve të ngopur

2

3

4

5

9.47±0.83
33.24±0.35
42.71

10.41±0.28
27.27±0.28
37.68

24.67±1.01 7.73±0.11
17.17±5.56 56.57±0.29
41.842
64.30

Tabela 10.3. Paraqitja e përqindjes së acideve mono të pangopur

2

3

4

5

6

7

8

0.00±0.00
0.00±0.00
53.75±0.36
0.73±0.13
54.48

0.00±0.00
0.00±0.00
52.34±0.71
0.97±0.00
53.31

9.49±13.42
0.00±0.00
53.71±4.22
0.68±0.10
54.39

0.00±0.00
0.00±0.00
30.78±0.08
0.54±0.38
31.32

0.00±0.00
0.00±0.00
70.43±1.36
1.71±0.00
72.14

0.00±0.00
0.00±0.00
72.95±1.22
1.67±0.82
74.62

0.00±0.00
0.00±0.00
71.96±1.01
2.13±0.11
74.09
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FA %

Emërtimi

1

18:2(n-6) trans
18:2 (n-6)cis
18:3 (n-3)
shuma

linolelaidik
linoleik
linolenik
%PUFA

0.00±0.00
2.99±0.11
0.80±0.54
3.79

Tabela 10.4. Paraqitja e përqindjes së acideve poli të pangopur

2

3

4

5

6

7

8

0.00±0.00
2.41±0.30
0.39±0.12
2.80

0.00±0.00
7.60±0.71
1.39±0.10
8.99

0.00±0.00
1.69±0.49
2.06±0.60
3.75

0.00±0.00
3.58±0.38
0.78±0.47
4.36

0.00±0.00
6.52±0.23
3.12±0.08
9.65

0.00±0.00
6.77±0.10
0.59±0.05
7.36

0.00±0.00
6.06±0.78
0.47±0.05
6.53

Grafiku 10.1. Paraqitja e profileve të SFA, MUFA, PUFA
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Në tabelën 20 paraqiten vlerat e marra të acideve yndyrore kryesore të pranishme në
mostrat e vajit të ullirit me origjinë vendase. Duke iu referuar këtyre rezultateve shohim
se përqindja e acidit oleik është në nivele të kënaqshme (52-72%), duke patur në
vëmendje që acidi oleik është një acid mono i pangopur i rëndësishëm për organizmin.
Përjashtim bënë një mostër (nr.5) e cila ka përmbajtje të ulët të acidit oleik dhe përqindje
të lartë të acidit stearik, gjë që vë në diskutim se në këtë mostër mund të jetë shtuar një
vaj tjetër me përmbajtje të lartë të acideve të ngopur. Përmbajtja e acideve poli të
pangopur është e rëndësishme për tu studiuar për të parë nësë vaji i ullirit është i
fallsifikuar apo jo duke iu referuar Këshillit Ndërkombëtar të vajit të ullirit (IOOC).
Tabela 10.5. Përbërja e acideve yndyrore në vajrat e ullirit dhe vajin bërsi të ullirit(IOOC)
NR. KARBONEVE
C14:0
C16:0
C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3
C20:0
C20:1
C22:0
C22:0
C24:0

ACIDI YNDYROR
Acidi miristik
Acidi palmitik
Acidi palmitoleik
Acidi heptadekanoik
Acidi heptadekenoik
Acid stearik
Acidi oleik
Acidi linoleik
Acidi linolenik
Acidi arakidik (Eikosanoik)
Acidi Eikosenoik
Acidi behenoik (kateg. 1-6)
Acidi behenoik (kateg. 7-8)
Acidi lignocerik

PËRMBAJTJA NË %
≤ 0.05
7.5 – 20.0
0.3 – 3.5
≤ 0.3
≤ 0.3
0.5 – 5.0
55.0 – 83.0
3.5 – 21.0
≤ 1.0
≤ 0.6
≤ 0.4
≤ 0.2
≤ 0.3
≤ 0.2

Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore me gaz kromatografi përfshin proçedurën e
trans-metilimit të acideve yndyrore. Identifikimi i acideve yndyrore përfshirë edhe ato
trans- mund të realizohet me anë të kolonave kapilare të GC. Përcaktimi i acideve
yndyrore të tjera fokusohet në acidet yndyrore në sasi minimale në vajin e ullirit. Ato janë
acidi miristik (maks. 0.5%), acidi linolenik (maks. 1.0%), acidi arakidik (maks. 0.6%),
acidi eikosenoik (maks. 0.4%), acidi behenik (maks. 0.2 dhe 0.3%, përkatësisht) dhe acidi
lignocerik (maks. 0.2%). Limitet e acideve yndyrore të tjera janë shprehur bazuar në
standardet e tregtisë të aplikuara në vajin e ullirit dhe vajin bërsi të ullirit sipas Këshillit
Ndërkombëtar të vajit të ullirit (IOOC, Madrid) dhe EEC 2368\91 amenduar nga
Rregullorja nr.1308\2013. Vajrat e ullirit duhet të kenë mesatarisht përbërjen e paraqitur
në tabelën 10.5
Përmbajtja e acideve yndyrore përfshihet në diferencimin e vajrave të ullirit nga vajrat e
tjera. Izomerët trans të acideve oleik, linoleik dhe linolenik formohen gjatë trajtimit
termik , gjatë rafinimit, dekolorimit dhe proçeseve të tjera. Kjo është një provë nëse
janë zhvilluar këto trajtime nëse sasitë e izomerëve trans i kalojnë 0.05% për acidin oleik
dhe 0.05% për shumën e izomerëve trans të acideve linoleik dhe linolenik.
Këto rezultate tregojnë se kultivarët autokton paraqesin profil cilësor dhe të ekuilibruar
të acideve yndyrore, të krahasueshëm me vendet e Mesdheut. Kultivari Kalinjot
konfirmohet si një kultivar me interes për prodhimin e një vaji ulliri cilësorë, por dhe
Frantoio që po përdoret gjithnjë e më shumë në prodhimin e vajit të ullirit, paraqet profil
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cilësorë të acideve yndyrore.
Tabela 10.6. Paraqitja e përqindjes së acideve yndyrore për disa varietete

FA%

Emërtimi

Kalinjot

Frantoio

Mixan

16:00

palmitik

9.41

14.26

12.38

16:1(n-9)

palmitoleik

0.101

0.049

0.078

17:0

Heptadekanoik

0.126

0

0.119

17:1(n-7)

Heptadekenoik

0.182

0

0.174

18:00

stearik

2.987

2.232

2.88

18:1(n-9)trans

elaidik

18:1(n-9)cis

oleik

74.586

71.646

71.912

18:1(n-7)

cis-vacenik

1.301

2.903

1.76

18:2(n-6)trans

linolelaidik

0.000

0.000

0.000

18:2 (n-6)cis

linoleik

9.806

6.64

8.666

18:3 (n-3)

linolenik

0.556

0.516

0.506

arakidik

0.399

0.288

0.463

20:1(n-9)

gadoleik

0.293

0.064

0.252

22:00

behenik

0.000

0.000

0.000

20:0

0.000

0.000

0.000

Grafiku 10.2. Paraqitja e përbërjes së acideve yndyrore në tre varietete

Siç shihet nga tabela vlera e profileve të acideve yndyrore për varietetin Kalinjot,
Frantoio dhe Mixan nuk ka ndryshim të dukshëm nga njëra tjetra. Përmbajtja e acidit
oleik është pothuajse në të njëjtat nivele (71.65 - 74.59%) për të tre varietetet. Acidi
linoleik dhe linolenik janë po ashtu në vlera të afërta për të tre varietetet. Përmbajtja e
acidit palmitik është më e lartë në varietetin Frantoio dhe më e ulët në varietetin Kalinjot.
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Tabela 10.7. Paraqitja e raporteve të acideve yndyrore për disa varietete

n-6/n-3

Kalinjot
17.64

Frantoio
12.86

Mixan
17.34

SFA

12.92

16.78

16.03

MUFA

76.72

76.09

16.03

PUFA

10.36

7.16

9.29

Oleik/Linoleik

7.61

10.79

8.3

MUFAs/SFAs

5.94

4.53

4.66

MUFAs/PUFAs

7.41

10.63

8.04

Nr.jodit

86.46

77.91

81.83

Nëse i referohemi raportit të n-6/n-3, sipas dietës moderne perëndimore ky raport duhet të
jetë 17:1 për të qënë efikas në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe
sëmundjeve të zemrës. Dhe këtë raport e plotëson varieteti Kalinjot dhe Mixan.
Numëri I jodit është tregues që përcakton sasinë e lidhjeve të pangopura (dyfishe dhe
trefishe) të pranishme në vajin e ullirit. Numri i Jodit është përdorur për zbulimin e
përzierjeve të vajit të ullirit me vajra të tjerë vegjetal, por nuk është një test sinjifikativ
për vlerësimin e natyralitetit në rastet e përzierjeve në përqindje të ulëta.
Tabela 10.8. Paraqitja e Nr. të jodit për mostrat e mësipërme të analizuara për profilet e acideve yndyrore

Emërtimi

1

2

3

4

5

6

7

8

Nr. jodit

55.359

53.772

64.655

57.009

36.332

83.712

79.496

72.870

Në këtë tabelë është paraqitur numri jodit i llogaritur nga një formulë bazuar në
përmbajtjen e acideve të ngopur, mono të pangopur dhe poli të pangopur për mostrat që
janë marë në shqyrtim dhe duket qartë që vetëm tre mostra kanë vlerën e nr. të jodit
brenda intervalit të lejuar për vajin e ullirit të cilësisë së lartë bazuar në standardin
Shqiptar dhe legjislacionin Europian, kurse mostrat e tjera kanë vlerë më të ulët dhe nuk
përfshihen në interval gjë që vë në dyshim natyralitetin e vajit të ullirit dhe mundësinë e
përzierjes me vajra të tjerë vegjetal të ngjashëm me përbërjen e vajit të ullirit.
Nr.jodit

= (%ac. palmitoleik *1.001) + (%ac.oleik * 0.899 ) + (%ac.linoleik *1.814 ) + (%ac.linolenik * 2.737 )
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Figura 10.4.Paraqitja e kromatogramës së një nga mostrat e vendit

117

KONKLUZIONE
Në këtë studim, cilësia e vajrave të ullirit nga rajone gjeografike të ndryshme të
Shqipërisë dhe vaj i importuar u monitoruan gjatë një periudhe kohore disa mujore me
qëllim zbulimin e ndryshimeve në karakteristikat kimike në lidhje me cilësinë në kushte
të ndryshme të ruajtjes. U analizua përbërja e polifenoleve totale në vajin e ullirit vendas
dhe të importit dhe studimi i profilit të acideve yndyrore në mostra me origjine vendase.
Mostrat që u morën në studim ishin vajra të cilësisë së lartë, të kategorizuar të virgjër dhe
ekstra të virgjër dhe të koduar për efekt marketingu. Metodologjia e punës përfshinte
klasifikimin e secilës mostër në tre nënmostra dhe ruajtjen e tyre në kushte të ndryshme
të temperaturës, në prani të dritës natyrale dhe në mungesë të saj. Parametrat që u
monitoruan ishin: vlera e aciditetit, vlera e peroksideve dhe koefiçenti i përthithjes.
Gjithashtu u kryen matjet e këtyre parametrave për të tria grupet e mostrave në intervale
kohore të caktuara në momentin e pranimit në laborator, pas 3 dhe 6 muajsh për të
vlerësuar diagriamin e ndryshimit të këtyre parametrave në varësi nga kushtet e ruajtjes.
Gjithashtu u analizuan 10 mostra vaj ulliri për të përcaktuar cilësinë dhe natyralitetin e
vajit të ullirit duke përcaktuar:densitetin, numrin e jodit, numrin e sapunifikimit, etj.
U realizua, gjithashtu, edhe studimi në aspektin nutricional me anë të një pyetsori në një
grup popullate të profesioneve të ndryshme dhe vlerësimi statistikor i tij.
Nga studimi i kryer është arritur në këto konkluzione si më posht:
Përcatimi i Vlerës së Peroksideve
Temperatura e ruajtjes së vajit të ullirit ka ndikim sinjifikativ në vlerën e peroksideve.
Vlera e peroksideve lidhet me praninë e produkteve të oksidimit primar, duke shprehur
shkallën e oksidimit, por nuk ka lidhje me stabilitetin e një yndyre. Proçesi i oksidimit të
yndyrnave është një seri komplekse e reaksioneve të cilat prodhojë një numër produktesh
primare oksidimi (perokside, diene, acide yndyrore të lira), dhe produkte sekondare
oksdimi (karbonile, aldehide, triene) dhe në përfundim produkte terciare. Vetë procesi i
oksidimit progreson në shpejtësi të ndryshme në varësi të faktorëve të tillë si:
temperatura, drita, prania e oksigjenit, dhe prania e lagështisë dhe metaleve (si Hekuri).
Prania e lidhjeve të pangopura në acidet yndyrore i bënë ato mjaft reaktivë, si rrjedhim
me rritjen e përqindjes së acideve yndyrore të pangopur, kemi rritje të paqëndrueshmërisë
së produktit final. Peroksidet ndikohen ndjeshëm nga prania e oksigjenit duke u
shoqëruar me rritjen e vlerës së tyre. Është e rëndësishme të theksohet për prodhuesit
ruajtja korrekte e vajit në ambalazhe ku mungon oksigjeni dhe mundësisht të
zëvendësohet me azot, si edhe të eleminohet ekspozimi ndaj dritës. Vlera e peroksideve
është një parametër analitik i rëndësishëm për monitorimin e progresit të oksidimit dhe
përcaktimit të cilësisë së vajit të ullirit gjatë ruajtjes.
Përcaktimi i koefiçenit të përthithjes
Për përcaktimin e koefiçenit të përthithjes majtet e absorbancës ultraviolet u realizuan në
gjatësinë e valës 232, 268, 270 dhe 274nm. Absorbanca Ultraviolet në gjatësinë e valës
232nm(K232) i referohet formimit të hidroperoksidit, acidit karboksilik, dieneve dhe
trieneve të konjuguara. Temperatura e ruajtjes dhe ekspozimi ndaj dritës kanë efekt të
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ulët në ndryshimin e vlerave të K232, ndërsa ekspozimi ndaj oksigjenit ka efekt të lartë në
vlerat e K232. K268, koeficienti i përthithjes që i referohet vlerave të përftuara nga
përthithja e rrezatimit në këtë gjatësi vale të produkteve të oksidimit sekondar të
formuara në vajin e ullirit gjatë proçesit të oksidimit. Matja e K268 është tregues analitik i
rëndësishëm për identifikimin e cilësisë së vajit të ullirit nëse është ruajtur i ekspozuar
ndaj oksigjenit dhe ndikohet nga ekspozimim në dritë i vajit. Përsa i përket koefiçentit të
përthithjes janë kryer dy matje sepse vlerat e tij në gjatësitë e valëve që janë matur
kërkojnë më shumë se tre muaj kohë për të parë nëse ndryshojnë vlerat e tyre respektive
sipas kushteve të ruajtjes.Përcaktimi i koefiçentit të përthithjes është një parametër shumë
i rëndësishëm i freskisë së vajit të ullirit.
Përcaktimi i aciditetit
Aciditeti i lirë i shpreh praninë e acideve yndyrore të lira referuar acidit oleik, dhe i
detyrohet hidrolizës që starton në momentin kur fruti është në pemë dhe vazhdon pas
vjeljes së tij. Ai ndikohet ndjeshëm nga temperatura e ruajtjes, dhe kushtet e magazinimit
të frutit, por ka ndikim të ulët nga prania e dritës. Vlerat e aciditetit duke iu referuar
mjedisit të ruajtjes ekspozuar në dritë apo errësirë janë më të ulëta në këtë të fundit.
Monitorimi i mostrave vendase
Studimi mbi treguesit e cilësisë së vajit të ullirit u krye duke përcaktuar segmentet kohore
gjatë të cilit do të kryhej monitorimi i parametrave. Për këtë u morën në shqyrtim 10
mostra vaj ulliri të marra direkt nga fabrika në ditën e ekstraktimit. Për të përcaktuar
cilësinë e këtyre vajrave, matjet, për secilën mostër,u analizuan në triplikate. Matjet janë
bërë në këtë mënyrë: matja I e cila u krye menjëherë pas pranimit të mostrës së vajit;
matja II e cila është kryer pas 6 muajsh dhe matja III e cila është kryer pas 3 muajsh, pas
matjes II. Pra mostrat u monitoruan në një periudhë kohore 9 mujore në të cilat u
përcaktuan FFA, PV si dhe koefiçentii përthithjes (K232 dhe K270).
Kushtet e eksperimentit përfshinë ruajtjen e mostrave ekspozuar në dritë dhe në errësirë,
për të studiuar natyrën e ndryshimeve të ndodhur në secilën mostër vaj ulliri, referuar
kushteve të ruajtjes, respektive. Në bazë të rezultateve të marra u gjykua mbi efektin e
kushteve të ruajtjes së vajit të ullirit në cilësinë e tij.
 Vajrat që kanë vlerë më të lartë të peroksideve se 20 mek O2/kg do të thotë qe
janë vajra më pak të qëndrueshëm. Në rastin e vajrave qe janë marrë në studim
shohim se asnjë mostër vaji nuk e ka kaluar këtë kufi që përcakton cilësinë e
këtyre vajrave.
 Vlera e peroksideve në kushtet e ruajtjes në errësirë është më e ulët krahasuar me
kushtet e ruajtjes në dritë, për faktin se reaksionet e oksidimit në errësirë
realizohen me një shpejtësi më të ngadaltë, prandaj është e rëndësishme që vaji i
ullirit duhet të ruhet në ambjent të errët për të patur vlera të larta të cilësisë së tij
dhe për të patur jetëgjatësi
 Mostrat të cilat kanë një qëndrueshmëri më të lartë dhe vlera e peroksideve nuk e
kalon vlerën e normës së lejuar janë mostrat e mara nga fabrika të cilat janë të një
cilësie më të lartë (vaj ekstra i virgjër/i virgjër).
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 Duhet theksuar fakti se vlerat e peroksideve të cilat vinë duke u rritur favorizohen
dhe nga temperaturat e larta të stinës së verës, pas matjes së dytë kryesisht sepse
mostrat janë ruajtur në temperaturë ambjenti. Vaj ulliri i cili ka datë prodhimi më
shumë se një vit pasi vlerat e parametrave të cilësisë ulen dhe nga një produkt
shumë i rëndësishëm për organizmin e njeriut kthehet në një produkt të dëmshëm
për të.
 Për sa i përket koefiçentit të përthithjes në matjen e dytë nuk u konstatua një
ndryshim i vlerave të K232, K270 dhe ΔK në mostrat e analizuara pavarësisht
kushteve të ruajtjes në dritë apo në errësirë. Rritja e këtyre vlerave ka qënë shumë
e vogël, pra vlera e ΔK nuk ka ndryshuar ndjeshëm dhe është brenda normës
pavarësisht kushteve të ruajtjes së mostrave të vajit në këtë interval kohor të
matur.
 Aciditeti i shprehur në acid oleik i referohet kushteve të ruajtjes së ullinjve. Sa më
të mira të kenë qënë kushtet e ruajtjes aq më me cilësi të lartë del vaji. Në rastin e
mostrave të marra në shqyrtim, mostra me Nr. 3 ka vlerën (në %) më të vogël,
ndërsa më pas ishte mostra me Nr. 5. Vëmë re se mostrat e ekspozuara në dritë
nuk kanë rritje të aciditetit kjo do të thotë se në aciditet nuk ndikojnë kushtet e
ruajtjes së produktit përfundimtar por kushtet e ruajtjes së përbërësve fillestar.
Aciditet të lartë kanë mostrat Nr. 7, 8 dhe 9. Kjo tregon se këto mostra nuk janë
ruajtur në kushte të përshtatshme gjatë magazinimit të frutit të ullirit ose vaji i
marrë nga këta ullinj nuk e ka arritur maturimin pra fazën e pjekjes.
Monitorimi i mostrave të importit
Në studim u morën 10 mostra nga vajra të importuar dhe u realizuan për secilën mostër 3
matje te ndryshme me qëllim përcaktimin e cilësisë së këtyre produkteve në treg. Matjet
u realizuan sipas planit në vijim: matja I u krye menjëherë pasi mostrat u pranuan në
Laborator për analizë; matja II, u krye mbas 6 muajsh dhe matja III, e cila u krye 3 muaj
mbas matjes II. Pra, në total mostrat e importit u ruajtën për një periudhë 9 mujore në
kushte të ndryshme: në mjedis me temperaturë rreth 4°C, të ekspozuar ndaj dritës dhe në
errësirë, të cilat bazoheshin në përcaktimin e FFA, PV si dhe koefiçentit të përthithjes.
 Ashtu dhe siç pritej, mbështetur në literaturë, mostrat e ekspozuara në dritë kanë
vlerë më të lartë të peroksideve krahasuar me ato të ruajtura në temperaturë 4°C
dhe në errësirë. Vihet re se mostrat e ruajtura në temperaturë 4°Cdhe ato të
ruajtura në errësirë nuk kanë shumë diferencë në vlerë, pasi në periudhën kur janë
ruajtur mostrat temperaturat e ambjentit nuk kanë qënë të larta dhe nuk e kanë
favorizuar oksidimin e vajit të ullirit.
 Përt të përcaktuar koeficentin e përthithjes matjet u kryen në disa gjatësi vale dhe
vlerat e marra janë konform normave të Direktivës së Komisionit Europian
nr.2368\91, amenduar nga Rregullorja nr.1348/2013.
 Siç është cituar dhe më sipër vlerat e koefiçentit të përthithjes lidhen me shkallën
e freskisë së vajit të ullirit. Vlerat e koefiçentit të përthithjes u rritën në matjen e
dytë të kryer pas 9 muajsh, vetëm mostra Nr.5 rezultoi me një përjashtim duke
mos ndryshuar vlerën e ∆K.
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 Në matjen e tretë vlerat e aciditetit u rritën më shumë krahasuar me matjen e dytë
e cila u realizua pas 6 muajsh. Vlerat më të larta u matën nga mostrat e ruajtura në
mjedis me dritë natyrale kurse ato të ruajtura në frigorifer kanë rritje më të ulët të
aciditetit, pra rekomandohet që vaji i ullirit të ruhet në frigorifer për të patur
qëndrueshmëri më të madhe nëse do përdoret për periudhë rreth një vjeçare. Nuk
rekomandohet të përdoret më gjatë se një vit sepse i humbet cilësitë e një vaji të
mirë.
 Matja e parametrave fiziko-kimik tregon që mostrat e mara në studim i përkasin
kategorisë vaj ulliri i virgjër dhe ekstra i virgjër.
 Mostra me përmbajtje më të lartë të fenoleve totale është mostra me Nr.7 në
grupin e mostrave të vajit të ullirit vendas, e cila është një mostër e marë direkt
nga fabrika. Nëse do të krahasoheshin dy grupet e mostrave të mara për analizë,
vihet re se mostrat që përmbajnë vaj ulliri të cilësisë së lartë (vaj i virgjër, extra i
virgjër), përmbajnë fenole në sasi më të madhe se pjesa tjetër.
 Faktorësh që mund të ndikojnë në cilësinë e vajit lidhur me përmbajtjen e
polifenoleve si: varieteti i ullirit, zona gjeografike ku është mbjellë pema e ullirit,
klima, mosha e pemës së ullirit, koha e vjeljes së ullirit, mosha e vajit të ullirit,
mënyra e ruajtjes së vajit të ullirit (lloji materialit amballazhues, qelqi apo plastik,
ngjyra e shishes, drita dhe temperatura ku ruhet vaji). Nëse një vaj ulliri mblidhet,
presohet dhe ruhet sipas Këshillit Ndërkombëtar të vajit të ullirit, ai do të përmbaj
nivel të lart të polifenoleve krahasuar me vajin e prodhuar dhe ruajtur në kushte të
papërshtatshme.
 Nga studimi i kryer duke përdorur pyetsorin në lidhje me sjelljet ndaj konsumit të
vajit të ullirit dhe yndyrnave në përgjithësi rezultoi se shumica e pjesëmarrësve e
përdorin vajin e ullirit si yndyrë kryesore në dietën e tyre të përditshme.
 Studime të shumta tregojnë se yndyra e pasur me acide me një lidhje të pa ngopur
është po aq efektive sa yndyra e pasur me acide me disa lidhje të pangopura në
uljen e kolesterolit të përgjithshëm të gjakut dhe kolesterolin LDL.
 Vaji i ullirit është i pasur me acide mono të pa ngopur, kështu që rekomandohet
për tu përdorur në dietën tonë të përditshme.
 Vajrat e ullirit të prodhuar në vënd të mara nga tregu, rezultojnë me cilësi më të
dobët krahasuar me vajrat direkt nga prodhimi.
 Përcaktimi i përmbajtjes së acideve yndyrore me Gaz-kromatografi, është një
tregues - indikator i rëndësishëm për vlerësimin e natyralitetit dhe të cilësisë së
vajit të ullirit.
 Jetëgjatësia e vajit të ullirit është e vështirë të përcaktohet dhe varet nga një sërë
faktorësh përfshirë dhe matricën e vajit dhe kushtet e ruajtjes së tij.
 Këto rezultate mund të ndihmojnë industrinë e vajit duke dhënë informacion për
të marrë vendime të rëndësishme rreth ruajtjes dhe transportit të vajit të ullirit.
 Shumë vajra me cilësi të lartë mund të degradohen nga mungesa e njohurive rreth
kushteve të ruajtjes.
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 Rezultatet e përftuara nga pyetsori tregojnë se, sjelljet dietike dhe njohuritë rreth
lipideve nga këta konsumator nuk është në nivelin që mund të konsiderohet
promocion shëndetësor. Kjo tregon se, edhe me studentët në shkencat e Shëndetit
dhe Mjekësisë, duhet bërë më shumë promocion mbi dobinë e vajit të ullirit dhe
produkteve të tjera ushqimore në reduktimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Nga
ana tjetër, shumica e pjesëmarrësve e përdorin vajin e ullirit si yndyrë kryesore në
dietën e tyre të përditshme duke ndikuar pozitivisht në organizmin e tyre.

122

LITERATURA
1. Ahmed-Khan, M. and Shahidi, F.,(1999). Rapid oxidation of commercial extra
virgin olive oil stored under fluorescent light. Journal of Food Lipids 6: 331339.
2. Akoh, C..and Min, D.B. (2002). Lipid Oxidation of Edible Oils. Food Lipids,
Chemistry, Nutrition and Biotechnology 54: 283–296.
3. Angerosa, F. (2000). Virgin olive oil odour notes: their relationships ëith
volatile compounds from the lipoxygenase pathway and secoiridoid
compounds. Food Chemistry 68:283-287.
4. Angerosa, F. (2004). Volatile compounds in virgin olive oil: occurrence and
their relationship with the quality. Journal of Chromatography A 1054:17–31.
5. Baccouri, B. (2006).Application of solid-phase microextraction to the analysis
of volatile compounds in virgin olive oils from five new cultivars. Food
Chemistry 102:850–856.
6. Benavente-Garcia O., Castillo, J., Lorente J., Ortuno A. and Del Rio J.A.
(2000) Antioxidant activity of phenolics extracted from Olea europaea L.
leaves. FoodChemistry 68: 457–462.
7. Bianco, A. and Uccella, N.,(2000).Biophenolic components of olives. Food
Research International 33: 475-485.
8. Brenes, M..,(1999). Phenolic compounds in Spanish olive oils. Journal of
Agricultural and Food Chemistry 47(9):3535- 3540.
9. Cert, A. (2000).Chromatographic analysis of minor constituents in vegetable
oils. Journal of Chromatography A 881:131–148.
10. Choe, E. and Min, D.B. (2006).Mechanisms and factors for edible oil
oxidation. Food and Biotechnology 1:104-110.
11. Cinquanta, L. (1997). Evoulation of pheolic compounds in virgin olive oil
during storage. Journal of American Oil Chemists’ Society 74:1259-1264.
12. De la Torre-Carbort K., Jauregui O., Gimeno E., Castellote A.I., LamuelaRaventós R.M. and López-Sabater M.C. (2005). Characterization and
quantification of phenolic compounds in olive oils by solid-phase extraction,
HPLC-DAD, and HPLC-MS/MS. Journal ofAgricultural and Food Chemistry
53: 4331–4340.
13. De Stefano, G. (1999). Effect of extraction system on the phenolic composition
of virgin olive oils. Fett / Lipid 101:328–332.
14. Deiana, M. (2002). Novel approach to study oxidative stability of extra virgin
olive oils: importance of α-tocopherol concentration. Journal of Agricultural
and Food Chemistry 50:4342–4346.
15. Dewick. P. M. (1995). The Biosynthesis of chimicate Metabolites. Natural
Product Reports 12: 579-607
16. Di Giovacchino, L. (1994). Effect of extraction systems on the quality of virgin
olive oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society 71: 1189-1194.
17. Endo Y, Usuki R, Kaneda T. (1985). Antioxidant effects of chlorophyll and
pheophytin on the autoxidation of oils in the dark. I. Comparison of the

123

inhibitory effects. Journal of the American Oil Chemists’ Society 62:1375–
1378.
18. Ferro-Luzzi. A., Branca. F.,(1995). Mediterranean diet, Italian type: prototype
of a healthy diet. American Journal of Clinical Nutritrion. 61
19. Francisca, G. and Isabel M. (1992).Action of chlorophylls on the stability of
virgin olive oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society 69:866–871.
20. Garrido- Fernandez, Antonio, Fernandez- Diez, M. J. 1997. Physical and
chemical characteristics of the olive fruit, in: Table olives. Chapman & Hall,
London, UK. http://books.google.com.tr (accessed June 1, 2009)
21. Giovannini. C., Straface. E., Modesti. D., Coni. E., Cantafora. A., De Vincenzi.
M., Malorni. W., Masella. R., (1999). "Tyrosol, the major olive oil biophenol,
protects against oxidized-LDL-induced injury in Caco-2 cells". Journal of
Nutrition.129 (7): 1269–77.
22. Gutiearrez, F. (2002). Determinant parameters and components in the storage
of virgin olive oil.Prediction of storage time beyond which the oil is no longer
of “Extra” quality. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 571-577.
23. Huang, Ch. L. Sumpio, B.E. (2008): Olive oil, the Mediterranean Diet, and
Cardiovascular Health. Journal of American College Surgery.
24. Kritsakis, A. (2002).Chemical analysis, quality control and packaging issues of
olive oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 104:628–638.
25. Marquez-Ruiz, G. (1996). Quantitation of oxidized triglyceride monomers and
dimers as an useful measurement for early and advanced stages of oxidation.
Grasas &Aceites, 47: 48-53.
26. Martinez-Gonzalez, M.G. and Sanchez-Villegas, A. (2004).Review. The
emerging role of Mediterranean diets in cardiovascular epidemiology:
Monounsaturated fats, olive oil, red wine or the whole pattern. European
Journal of Epidemiology 19: 9–13.
27. Martinez-Vidal, J.L.( 2007).LC–MS determination of sterols in olive oil.
Journal of Chromatographia 65:695-699.
28. Menotti. A.., Karvonen. M.J., et al.,(1986): The diet and 15-year death rate in
the Seven Countries Study,. American Journal of Epidemiology. 124: 903-915.
29. Mistry, B. S. and Min, D. B. (1987).Effects of fatty acids on the oxidative
stability of soybean oil. Journal of Food Science 52:831–832.
30. Morales, M.T. and Aparicio, R. (1999).Effect of extraction conditions on
sensory quality of virgin olive oil. Journal of American Oil Chemists’ Society
76:295-300.
31. Morales, Martin T. and Tsimidou Maria, eds.,(2000).The role of volatile
compounds and polyphenols olive oil sensory quality.in: Handbook of Olive
Oil. Analysis and Properties. USA: Aspen Publication.
32. Morello, J. (2003). Changes in commercial virgin olive oil (cv. Arbequina)
during storage, with special emphasis on the phenolic fraction. Food Chemistry
85:357-364.
33. Murkovic, M., Lechner, S., Pietzka, A., Bratacos, M., Katzogiannos, E.
(2004).Analysis of minor components in olive oil. Journal of Biochemistry
Methods, 61:155-160.

124

34. Nouros, P.G., Georgiou, C.A., Polissiou, M.G.,(1999). Direct parallel flow
injection multichannel spectrophotometric determination of olive oil peroxide
value. Analytica Chimica Acta, 389:239-245.
35. Pagliarini, E.,(2000).Predictive study on Tuscan extra virgin oil stability under
several commercial conditions. Journal of Agricultural and Food Chemistry.
48:1345–1351.
36. Piacquadio, P. (1998). Quality of virgin olive oil extracted with the new
centrifugation system using a two-phases decanter.Lipids, 100: 472–474.
37. Psomiadou, E. & Tsimidou, M. (2002). Stability of virgin olive oil. 1.
Autoxidationstudies. Journal of Agricultural and FoodChemistry, 50:716-721.
38. Romani, A., Mulinacci, N., Pinelli, P., Vincieri, F. and Cimato A., (1999).
Polyphenolic content in five Tuscany cultivars of Olea europaea L. Journal of
Agricultural and Food Chemistry 47: 964–967.
39. Ryan D., M. Antonovitch, P. Prenzel, et al., Biotransformation of Phenolic
Compounds in Olea europaea L. Sintia Horticulturae. 92:147-176, (2002).
40. Salas, J. J., Sanchez, C., Garcia-Gonzalez, D. L., Aparicio, R. (2005).Impact of
thesuppression of lipoxygenase and hydroperoxide lyase on the quality of the
greenodor in green leaves. Journal of Agricultural and Food Chemistry.
53:1648–1655.
41. Sciancalepore, V. (2000). Effects of the cold percolation system on the quality
of virgin olive oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 102:
680-683.
42. Servili, M. (1999). High-performance liquid chromatography evaluation of
phenols in olive fruit, virgin olive oil, vegetation waters, and pomace and 1Dand 2D-nuclearmagnetic resonance characterization. Journal of the American
Oil Chemists’Society, 76: 873−882.
43. Servili, M. and Montedoro, G. (2002). Contribution of phenolic compounds in
virgin olive oil quality. European Journal of Lipid Science and Technology
104: 602–613.
44. St. Angelo, A.J. (1996). Lipid oxidation in foods. Critical Reviews in Food
Science and Nutrition 36:175–224.
45. The American Society for Nutritional Sciences (1997). The Journal of
Nutrition Vol. 27 (2) fq. 286-292.
46. Tripoli. E., Giammanco. M., Tabacchi. G., Di Majo. D., Giammanco. S., La
Guardia. M., (2005). "The phenolic compounds of olive oil: structure,
biological activity and beneficial effects on human health". Nutritional
Research Review,18 (1): 98–112.
47. Tsimidou M., (1998). Polyphenols and Quality of Virgin Olive Oil in
Retrospect. Ital. Journal of Food Science. 10:99-116,.
48. Velasco, J. &Dobarganes, C. (2002). Oxidative stability of virgin olive oil.
European Journal of Lipid Science and Technology. 104:661–676.
49. Viljanen, K. (2002). Carotenoids as antioxidants to prevent photoxidation.
European Journal of Lipid Science and Technology, 104: 356–359.
50. Visioli, F. and Galli, C. (1998).Olive oil phenols and their potential effects on
human health. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46:4292-4296.

125

51. Walter. WM., Fleming. HP., Etchells. JL., (1973). "Preparation of
antimicrobial compounds by hydrolysis of oleuropein from green olives".
Applied Microbiology.
52. Yildiz, G. (2001). Method for determining oxidation of vegetable oils by nearinfrared spectroscopy. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 78
(5):495.
53. Keys. A., Menotti. A., Karvonen. M.J., et al.,(1986): The diet and 15-year
death rate in the Seven Countries Study. American Journal of Epidemiology.
124: 903-915.
54. www.medicalnewstoday.com/articles/266258.php
55. www.oliveoiltimes.com/olive-oil-health-benefits

126

KONFERENCAT
1. Jonida Canaj, Kozeta Vaso, (2013) ‘Studimi analitik i karakteristikave fizikokimike i vajit te ullirit ne vend’, Alb-Shkenca takimi i VIII Nderkombetar,
Shqiperi ,ISBN 978-9928-110-34-3
2. Jonida Canaj1, Alba Rexha2, Kozeta Vaso3, Kremantin Canaj4,(2014) “The use
and knowledge of olive oil and other lipids in the population”, ’The 2nd
Internacional Conference ‘Research and Education challenges towards the
future’, ISSN 2308-0825
3. Jonida Canaj1, Teuta Feleqi2 , Kozeta Vaso3, Lorena Memushaj4,(2014) Health
benefits of olive oil in lowering level of cholesterol in blood “2nd International
Conference on Applied Biotechnology”Tirana, Albania, ISBN 978-99943-0-3670
4. Jonida Canaj1, Kozeta Vaso2, Lorena Memushaj3,Oljana Pine,4(2014)“Olive oil
composition and health benefits of it”, “International Workshop on LHC,
Astrophysics, Medical and Environmental Physics’. Shkodra (Albania).
5. .Jonida Canaj” Polyphenols in olive oil and its related health benefits “,
International Conference of Public Health’Social Determinants of Public Health’,
12 May 2015 ,ISBN 978-9928-122-64-3
6. Jonida Canaj, Blerina Xhaferaj,Kozeta Vaso, Arben Luzati, Liri Miho, (2013),
‘The study of organochlorine pesticides in breast milk in Albania.’Internacional
Conference ‘Research and Education challenges towards the future’, ISSN:23080825

127

ARTIKUJT
1. Canaj J, Vaso K, Sina F, (2015)‘Studimi analitik i polifenoleve totale në vajin e
ullirit vendas dhe të importit’, Buletini I Shkencave të Natyrës,vol nr.19 online,
2015, fq.151-157.
2. Jonida Canaj, Kozeta Vaso,( 2013) ‘Effect of storage time on olive oil quality in
Albania. ‘Natura Montenegrina", Podgorica,No 12(3-4), fq.977-985, ISSN 18007155 on line editor.
3. Jonida Canaj, Kozeta Vaso, Dritan Topi,(2015) “Fatty acid profiles of olive oil
in Albania, “Journal of International Academic Research for Multidisciplinary”,
Vol.3 Issue 7 Gusht, Board editorial, fq.182-189, ISSN 2320 -5083

128

ANEKS
Pyetsor për përdorimin e yndyrnave
1.Emer mbiemer__________________________
2.Gjinia ________________

Mosha_____________

3.Vendlindja_____________

Vendbanimi______________

4.Arsimi:

I mesem
I larte (profesioni)______________

5.Ne pergjithesi a e lexoni etiketen e nje produkti?

Po

6.A e lexoni permbajtjen e etiketes?

Jo
Po

7.Nese pergjigjeni Po” pyetjes me siper, cilin perberes te etiketes lexoni me shume:
a)
b)
c)
d)

___Yndyra totale
___ Karbohidratet
__Lloji i vajit(ulliri, luledielli, etj)
__Kalorite

8.Sa e pelqeni
Vaj ulliri
Vaj luledielli
Margarine
Gjalp
Vaj misri
Vaj kikiriku
Vaj vegjetal
Vaj soje

(Aspak ) 1

9.Cilen nga
keto konsumoni
si yndyren
kryesore?
Vaj ulliri

(Aspak ) 1

2

2

3

4

3

4
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5(Shume)

5(Shume)

Jo

Vaj luledielli
Margarine
Gjalp
Vaj misri
Vaj kikiriku
Vaj vegjetal
Vaj soje

10.Sa shpesh e
konsumoni
Vaj ulliri
Vaj luledielli
Margarine
Gjalp
Vaj misri
Vaj kikiriku
Vaj vegjetal
Vaj soje

(Aspak ) 1

11.Cilin perdorni
ne metodat e
gatimit

Vaj
ulliri

2(Rralle)

3(Ndonjehere)

Vaj
luledielli

Margarine

Mono e
pangopur

Poli e
pangopur

Gjalp

4(Shpesh)

Vaj
misri

Vaj
kikiriku

5(Shume)

Vaj
vegjetal

Vaj
soje

Skuqje
Garniture
Gatim ne mikrovale
Skuqje e lehte
Tiganisje/Marinim

12.Njohuri
baze
Vaj ulliri
Vaj luledielli
Margarine
Gjalp
Vaj misri

Yndyre e
ngopur
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Yndyre
trans

Polifenole

Nuk e di

Vaj
kanola

Vaj kikiriku
Vaj vegjetal
Vaj soje

13.A eshte e
lidhur yndyra
me uljen e
rrezikshmerise
se vdekjeve nga
semundjet e
zemres dhe
kancerit?
Vaj ulliri
Vaj luledielli
Margarine
Gjalp
Vaj misri
Vaj kikiriku
Vaj vegjetal
Vaj soje

14.Pyetje
Yndyra mono e
pangopur
ushtron një

Aspak 1

Aspak 1

2
pak

2

3 Mesatarisht

4shpesh

3 Mesatarisht

mbrojtje
kundër
rrezikut të
sëmundjeve të
zemrës?
Yndyra poli e
pangopur
ushtron një
mbrojtje
kundër
rrezikut të
sëmundjeve të
zemrës?
Yndyra e
ngopur
ushtron një
mbrojtje
kundër
rrezikut të
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5 Shume

4

6 Nuk e di

5 Shume

sëmundjeve të
zemrës?
Një dietë e
pasur me
yndyrë te
ngopur
rrit rrezikun e
sëmundjeve të
zemrës
Një dietë e
pasur me
yndyrë te
pangopur
rrit rrezikun e
sëmundjeve të
zemrës
Një dietë e
pasur me
yndyrë poli te
pangopur
rrit rrezikun e
sëmundjeve të
zemrës
Të gjitha
yndyrna janë
të demshme
dhe duhet të
kufizohen sa
më shumë të
jetë e mundur
Të gjitha
yndyrna nuk
janë të
demshme dhe
nuk duhet të
kufizohen .
Dieta
mesdhetare
rrezik me te
ulet nga
kanceri dhe
sëmundjet e
zemrës
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15.Çfarë do të
thotë për ju "te
zgjedhesh
yndyrna të
shëndetshme"?
Përdorimi i më
shumë ynyrnave
bimore për
gatim
Përdorimi i më
shumë ynyrnave
shtazore për
gatim
Përdorimi i më
shumë
margarine
Përdorimi i më
shumë vaj ulliri
Përdorimi i më
shumë vaji te
hidrogjenuar
Hani të paktën
një burim te
mirë yndyre me
omega-3 çdo
ditë
Hani më shumë
arra dhe fara
Përdorni
qumësht te
skremuar dhe
produktet e
qumështit me
yndyrë të ulët

1E
gabuar

2

3

4Mesatarisht e
vertet

Burimi: http://digitalarchive.gsu.edu/nutrition_theses
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5 Plotesisht e
vertet

6 Nuk E di

