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Streszczenie. Celami badań były oznaczenie frakcji żywieniowych skrobi oraz ocena war-
tości wskaźnika trawienia skrobi zawartej w ziemniakach odmiany Lord, surowych i pod-
danych powszechnie stosowanym metodom obróbki kulinarnej. Materiał badawczy stano-
wiły ziemniaki, które poddano gotowaniu, odgrzewaniu w mikrofalówce oraz smażeniu. 
Zawartość skrobi całkowitej nie uległa istotnym zmianom na skutek zastosowanych tech-
nik kulinarnych (p > 0,05) i wynosiła średnio 11,8 g·100 g-1. Wykazano natomiast, że sma-
żone ziemniaki charakteryzowały się większą zawartością skrobi opornej (1,2 g·100 g-1) 
i powoli trawionej (1,0 g·100 g-1), w porównaniu do ziemniaków przygotowanych innymi 
technikami kulinarnymi. Odgrzewanie na drugi dzień ugotowanych ziemniaków w mikro-
falówce również w istotny sposób wpływało na tworzenie się skrobi opornej (1,1 g·100 g-1). 
Wykazano jednak, że zarówno gotowane, smażone, jak i odgrzewane ziemniaki zawierały 
dużą ilość skrobi szybko trawionej i tym samym miały wysokie wartości wskaźnika trawie-
nia skrobi (81–92%).
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WSTĘP

Ziemniaki wraz z produktami zbożowymi i mięsnymi stanowią podstawową grupę 
produktów wchodzących w skład całodziennej racji pokarmowej w Polsce. Ich spożycie 
kształtuje się na poziomie 4,03 kg na miesiąc [Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014]. 
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Zważywszy na wysoki udział tych produktów w racji pokarmowej, nie bez znaczenia 
pozostaje ich wartość odżywcza, jak również ich wpływ na zdrowie. Ziemniaki stano-
wią jedno z podstawowych źródeł węglowodanów złożonych w naszej diecie. Głów-
nym składnikiem ich suchej masy jest skrobia, której zawartość w świeżej bulwie wynosi 
11,8–22 g·100 g-1, z kolei białko i tłuszcz występują w niewielkich ilościach, a zawartość 
błonnika pokarmowego kształtuje się na poziomie od 0,5 do 2 g·100 g-1 [Nayak i in. 
2014]. Ogólnie większość produktów skrobiowych charakteryzuje się wysokim indek-
sem glikemicznym (powyżej 70%) ze względu na dużą zawartość skrobi szybko ulegają-
cej trawieniu (tzw. RDS – rapidly digestible starch) [Brouns i in. 2005]. W profilaktyce 
chronicznych chorób dietozależnych, takich jak cukrzyca typu 2, otyłość, choroby serca 
czy nowotwory, rekomendowana jest konsumpcja produktów o niskim indeksie glike-
micznym, a przy tym bogatych w błonnik pokarmowy [De Angelis i in. 2003]. Problem 
ten jest bardzo istotny, gdyż według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2030 roku 
cukrzyca typu drugiego, będzie siódmym w kolejności schorzeniem odpowiedzialnym za 
śmiertelność populacji światowej, a liczba osób dotkniętych tą chorobą ulegnie podwoje-
niu [Mathers i Loncars 2006]. 

Według danych literaturowych, indeks glikemiczny ziemniaków mieści się w szero-
kim zakresie, od bardzo niskiego (23%), aż do bardzo wysokiego (144%) [Foster-Powell 
i Brand-Miller 2002], na co wpływ może mieć wiele czynników, w tym: odmiana ziem-
niaków, dojrzałość bulw, struktura skrobi oraz procesy przetwarzania i przechowywania 
[Nayak i in. 2014]. 

Celami badań były oznaczenie frakcji żywieniowych i skrobi opornej oraz ocena war-
tości wskaźnika trawienia skrobi w ziemniakach odmiany Lord, surowych i poddanych 
powszechnie stosowanym rodzajom obróbki kulinarnej. Zaproponowana odmiana ziem-
niaków nie była dotychczas przebadana w aspekcie powyższych parametrów i niniejsza 
praca została ukierunkowana na uzupełnienie danych literaturowych. 

MATERIAŁ I METODY

Do badania wykorzystano bulwy ziemniaków ogólnie dostępnej na rynku odmia-
ny Lord. Jest to odmiana jadalna bardzo wczesna, ale będąca w całorocznej sprzedaży, 
o typie kulinarnym AB, czyli o zastosowaniu od sałatkowego do ogólnoużytkowego i o ni-
skiej zawartości skrobi 11,8 g·100 g-1. Ziemniaki zakupione w siatkach po 2,5 kg w jed-
nym z marketów były produktem krajowym, pochodzącym od jednego producenta. 

Badane ziemniaki poddano następującym podstawowym zabiegom kulinarnym, które 
na co dzień stosuje się do przygotowywania potraw z ziemniaków: (1) gotowanie po 
zalaniu zimną wodą przez czas około 40 minut do osiągnięcia pożądanej miękkości; 
(2) gotowanie po zalaniu wrzącą wodą przez czas około 30 minut do uzyskania pożądanej 
miękkości; (3) odgrzewanie w kuchence mikrofalowej (600 W; 1 min) po 24 h od ugoto-
wania metodą I; (4) smażenie (frytki) na rozgrzanym uniwersalnym tłuszczu roślinnym 
przez około 10 minut. W celu porównania zawartości poszczególnych frakcji skrobi ana-
lizie poddano także produkt surowy (5). 

Do każdego sposobu obróbki pobierano próbę laboratoryjną – około 500–600 g ziem-
niaków, które myto i obierano za pomocą noża szczelinowego, a potem poddawano okre-
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ślonej obróbce kulinarnej. W czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu ugotowania/
/smażenia potrawy z ziemniaków i ziemniaki surowe były rozdrabniane przy użyciu moź-
dzierza a następnie poddawane analizom. W materiale badawczym oznaczono zawar-
tości: suchej masy [AOAC 2006], wolnej glukozy (FG) oraz glukozy zhydrolizowanej 
po 20 (G20) i 120 minutach (G120) trawienia według metody Englyst i in. [1992], w mo-
dyfikacji Chung i in. [2010], używając następujących roztworów enzymów: α-amylaza 
z trzustki wieprzowej (P-7545, Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, USA), amyloglukozydaza 
(3300 U · ml-1, Megazyme International, Irlandia Ltd., Bray, Irlandia) oraz inwertaza 
(I-4504, 300 U · mg-1, Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, USA). Analizowane próbki wytrzą-
sano poziomo w łaźni wodnej (200 uderzeń/min) (WNE14, Memmert GmbH + Co KG, 
Schwabach, Niemcy). Poziom uwolnionej glukozy oznaczano każdorazowo metodą kolo-
rymetryczną przy użyciu reagentu zawierającego enzymy: oksydazę glukozową i perok-
sydazę (K-Glox 09/12, Megazyme International, Irlandia Ltd., Bray, Irlandia). Zawartość 
skrobi opornej (RS – ang. resistant starch)  oraz całkowitej skrobi (TS – ang. total starch) 
oznaczono metodami AOAC 2002.2; AACC 32-40, przy użyciu zestawu enzymatyczne-
go firmy Megazyme (K-RSTAR 08/11, Megazyme International Ireland, Bray Business 
Park, Bray, co. Wicklow, Irlandia). Na podstawie powyższych rezultatów wyliczono pa-
rametry: RDS = (G20–FG) · 0,9, SDS = (G120–G20) · 0,9 i SDI [%] = (RDS·TS-1) ·100. 
Pomiary frakcji skrobi wykonano w trzech równoległych powtórzeniach. 

METODY STATYSTYCZNE 

Analizy przeprowadzono w trzech równoległych powtórzeniach, a otrzymane wyniki 
przedstawiono, jako wartości średnie X ±SD i porównano przy użyciu jednoczynnikowej 
analizy wariancji przy poziomie istotności p < 0,05, a istotność różnic zbadano testem 
Duncana.

WYNIKI I DYSKUSJA

Oznaczona zawartość suchej masy w surowych ziemniakach odmiany Lord 
(18,7 g·100 g-1) była zgodna z wynikiem 18 g·100 g-1uzyskanym przez Zagórską i So-
wę-Niedziałkowską [2005] w tej samej odmianie. Wykazano istotny statystycznie 
wpływ obróbki kulinarnej na zawartość suchej masy w ziemniakach odmiany Lord 
(p < 0,05). Największą zawartością charakteryzowały się ziemniaki poddane smażeniu 
(frytki) (44,6 g·100 g-1), najmniejszą natomiast ziemniaki poddane procesowi gotowa-
nia (13,1 i 14,2 g·100 g-1) (tab. 1). 

Istnieją doniesienia, iż na skutek obróbki wstępnej i gotowania warzyw mogą nastąpić 
straty rozpuszczalnych węglowodanów i białek, witaminy C oraz składników mineral-
nych. Straty te mogły więc wpłynąć na zmniejszenie zawartości suchej masy w tak prze-
tworzonych ziemniakach w badaniach prezentowanych niniejszej pracy (tab.1). Większa 
zawartość suchej masy w ziemniakach odgrzewanych po 24 godzinach od ugotowania 
wynikała natomiast z ubytku wody (parowanie). Duża zawartość suchej masy we frytkach 
mogła być spowodowana wnikaniem tłuszczu w wolne przestrzenie w tkance surowca, 
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które powstają w wyniku parowania wody na jego powierzchni, na skutek gwałtownego 
wzrostu temperatury po umieszczeniu ziemniaków w rozgrzanym oleju [Drejarz, Lenart 
2006, Kita, Lisińska 2007]. 

W ocenie strawności skrobi oznaczono zawartość różnych frakcji tego polisachary-
du, w tym skrobi wolno trawionej (SDS), szybko trawionej (RDS), skrobi opornej (RS) 
i całkowitej skrobi (TS). 

Zawartość całkowitej skrobi TS w badanych bulwach ziemniaków odmiany Lord 
kształtowała się na poziomie 11,8 g·100 g-1 i nie uległa istotnym zmianom w wyniku 
zastosowanych metod obróbki kulinarnej (tab. 1) (p > 0,05). Jednocześnie była to wartość 
bardzo zbliżona do wyników pochodzących z innych źródeł literaturowych [Lenartowicz 
2009]. 

Największą zawartość frakcji szybko trawionej skrobi (RDS) (tab. 1) stwierdzono 
w ziemniakach poddanych gotowaniu po zalaniu wrzącą wodą (metoda II) (10,9 g·100 g-1) 
i była ona istotnie większa w porównaniu do wartości tego składnika w ziemniakach 
odgrzewanych, frytkach i nieprzetworzonych (surowych) (p < 0,05). Generalnie, w ziem-
niakach poddanych obróbce cieplnej zawartość RDS była istotnie wyższa w porównaniu 
z ziemniakami surowymi, które zawierały 2–3-krotnie mniejsze jej ilości (3,5 g·100 g-1) 
(tab. 1). Wyniki badań wpływu obróbki hydrotermicznej na wzrost zawartości skrobi 
RDS w ziemniakach gotowanych tradycyjnie (10,1–14,82 g·100 g-1) pod ciśnieniem 

Tabela 1.  Wpływ procesów kulinarnych na zawartość wybranych składników skrobiowych i war-
tość wskaźnika trawienia skrobi w produktach z ziemniaka odmiany Lord.

Table 1.  Effect of culinary processes on selected starch components and the value of starch diges-
tion of potato products Lord variety

Analizowany parametr 
[g·100 g-1] 

Analyzed parameter 
[g·100 g-1]

Badany proces 
kulinarny 
Tested culinary 
process

Sucha 
masa
Dry 

matter

Całkowita 
skrobia
Total 
starch

Skrobia 
szybko trawiona

Rapidly 
digestible starch

Skrobia wolno 
trawiona
Slowly 

digestible 
starch

Skrobia 
oporna

Resistant 
starch

Wskaźnik 
trawienia skrobi

 [%]
Starch digestibi-

lity index 
[%]

Surowy ziemniak
Raw potatoe 18,7 ±0,2c 11,9 ±0,1a 3,5 ±0,3d 0,5 ±0,5b 7,9 ±0,3a 29,2 ±3,4d

Gotowanie I
Cooking I 13,1 ±0,2e 11,8 ±0,3a 10,6 ±0,0ab 0,5 ±0,1b 0,7 ±0,0c 90,2 ±0,4ab

Gotowanie II
Cooking II 14,2 ±0,1d 11,8 ±0,2a 10,9 ±0,0a 0,3 ±0,1b 0,6 ±0,1c 92,3 ±0,5a

Odgrzewanie 
Reheating 14,9 ±0,1b 11,9 ±0,1a 10,1 ±0,0bc 0,7 ±0,2ab 1,1 ±0,1b 85,3 ±0,2bc

Smażenie
Frying 44,6 ±0,7a 11,8 ±0,3a 9,6 ±0,4c 1,0 ±1,5a 1,2 ±0,2b 81,1 ±5,3c

Wartości w kolumnach opatrzone niejednorodnymi literami w indeksie górnym są istotnie różne przy p < 0,05. 
The values in columns with varied letters in superscript are statistically different at p < 0.05.
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(9,72 g·100 g-1) oraz odgrzewanych (12,61 g·100 g-1) uzyskane przez innych autorów 
były zbliżone do uzyskanych w niniejszej pracy [Englyst i in. 1992, Ahmed, Urooj 2008]. 
Wzrost strawności skrobi pod wpływem obróbki kulinarnej jest związany z działaniem 
podwyższonej temperatury, obecności wody oraz oleju na natywną skrobię ziemniaczaną 
[Balunkeswar i in. 2014]. Wiązania wodorowe występujące pomiędzy rozgałęzionymi 
łańcuchami amylopektyny i prostymi łańcuchami amylozy w granulach skrobi ulegają 
w tym procesie rozerwaniu, a grupy hydroksylowe wiążą cząsteczki wody powodując 
wzrost rozpuszczalności skrobi, która ulega pęcznieniu oraz żelifikowaniu. W konse-
kwencji krystaliczna struktura skrobi zostaje zmieniona i w takiej formie staje się bar-
dziej podatna na hydrolizę enzymatyczną, łatwiej ulegając procesom trawienia [Ek i in. 
2012]. Podobne zmiany w strukturze skrobi mogą nastąpić podczas procesu smażenia 
[Goñi i in. 1997].  

Ilość frakcji skrobi wolno trawionej (SDS) w badanych produktach kształtowała się 
na poziomie od 0,30 do 1,0 g·100 g-1 (tab. 1). Proces gotowania nie miał istotnego wpły-
wu na zwiększenie zawartości tej frakcji (p > 0,05). Jej ilość była niska i porównywalna 
w ziemniakach surowych, jak i poddanych gotowaniu po zalaniu zimną (I) i wrzącą (II) 
wodą oraz odgrzewanych (tab. 1). W przypadku procesu smażenia nastąpiło natomiast 
istotne zwiększenie ilości SDS, w porównaniu do ziemniaków surowych i gotowanych 
dwiema metodami (p > 0,05), natomiast w stosunku do ziemniaków odgrzewanych nie 
była statystycznie istotna (tab. 1). Badania innych autorów potwierdziły małą zawar-
tość frakcji SDS w ziemniakach surowych (<5% skrobi całkowitej) [Mishra i in. 2008] 
oraz poddanych gotowaniu (średnio 3% s.m.) [Fernandes i in. 2005, Monro i in. 2009]. 
Zwiększenie zawartości frakcji SDS w ziemniakach poddanych smażeniu było prawdo-
podobnie związane z obecnością tłuszczów, które mogą tworzyć kompleksy ze skrobią 
i tym samym zmniejszać jej podatność na trawienie enzymatyczne [Balunkeswar i in. 
2014]. Kompleksy amylozowo-tłuszczowe mogą powstawać zarówno w obecności en-
dogennych tłuszczów, jak i tłuszczów dodawanych podczas smażenia lub pieczenia 
ziemniaków. 

W wielu badaniach z udziałem wolontariuszy wykazano, że część skrobi nie ulega 
strawieniu w przewodzie pokarmowym człowieka [Nugent 2005, Ek i in. 2012]. Ta nie-
strawiona frakcja to tzw. skrobia oporna, definiowana jako suma skrobi i produktów jej 
degradacji, które niezaabsorbowane w jelicie cienkim docierają do jelita grubego, gdzie 
stają się substratem w procesie fermentacji dokonywanej przez bakterie mikroflory 
jelitowej [Fuentes-Zaragoza i in. 2005]. Natywna skrobia ziemniaczana charakteryzu-
je się największą obecnością frakcji opornej w porównaniu do skrobi wyizolowanych 
z innych surowców, takich jak pszenica czy groch [Nugent 2005]. W niniejszej pracy 
wykazano, że zawartość skrobi opornej (RS) w badanych produktach była najwyższa 
w surowych ziemniakach (7,91 g·100 g-1produktu) (tab. 1). Zastosowane metody goto-
wania wpłynęły w stopniu istotnym na zmiany zawartości RS w otrzymanym produkcie 
(p > 0,05). Oznaczony poziom badanej frakcji skrobi był mały i wyniósł odpowiednio: 
0,67 g·100 g-1 dla ziemniaków gotowanych  po zalaniu zimną wodą (I) i 0,61 g·100 g-1 
dla ziemniaków gotowanych po zalaniu wrzącą wodą (II). Ziemniaki odgrzewa-
ne i frytki zawierały istotnie większą zawartość RS, na poziomie odpowiednio: 1,05 
i 1,22 g·100 g-1 (p < 0,05). Podobne wyniki uzyskali także inni autorzy, badając ziem-
niaki  [Chen i in. 2010] oraz inne surowce bogate w skrobię [Nugent 2005]. Podczas 
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przechowywania w niskich temperaturach skrobia skleikowania w procesach kulinar-
nych ulega przemianom i część jej nierozgałęzionej frakcji (amylozy) rozpuszcza się 
i dyfunduje na zewnątrz ziarenek, do środowiska wodnego. Te fragmenty amylozy 
zaczynają się gromadzić w małych ilościach wody znajdujących się między ziaren-
kami skrobi, łącząc się wiązaniami wodorowymi, co skutkuje powstaniem krystalicz-
nej struktury w procesie zwanym retrogradacją [Owen i Wolever 2003]. Jednocześnie 
rozgałęziona frakcja skrobi (amylopektyna) także ulega procesowi retrogradacji, stając 
się źródłem skrobi opornej, ale następuje to dopiero podczas późniejszego przecho-
wywania ziemniaków. Tym samym, prawdopodobnie, w ziemniakach odgrzewanych 
(a uprzednio przechowywanych przez 24 godziny) doszło do zmian w strukturze skrobi 
i wytworzenia pewnej ilości RS. Z racji tego, że gotowane ziemniaki przechowywano 
w temperaturze pokojowej, a nie chłodniczej czy też zamrażalniczej, przyrost RS nie 
był zbyt wysoki i wyniósł średnio 50–63% jej zawartości w ziemniakach gotowanych. 

Na podstawie uzyskanych parametrów obliczono wartość wskaźnika trawienia 
skrobi (SDI), wyrażający procentowy stosunek skrobi szybko trawionej (RDS) do cał-
kowitej ilości skrobi (TS). Wyznaczenie wartości tego wskaźnika uznawane jest przez 
niektórych naukowców jako alternatywny sposób określenia indeksu glikemicznego 
produktów żywnościowych  [Englyst i in. 1992, Nayak i in. 2014]. Istnieją bowiem 
doniesienia wskazujące na wysoki współczynnik korelacji pomiędzy wskaźnikiem tra-
wienia skrobi SDI a indeksem glikemicznym produktów żywnościowych [Englyst i in. 
1992, Nayak i in. 2014].  Ta metoda „in vitro” nie zastąpi całkowicie metody z udzia-
łem zdrowych ochotników, jednakże pozwoli uzyskać znaczące korzyści z jej zastoso-
wania, w tym: skrócenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie analizy, możliwość 
przeprowadzenia analizy w warunkach kontrolowanych oraz zmniejszenie kosztów 
[Nayak i in. 2014].

Największe wartości wskaźnika trawienia skrobi (SDI) odnotowano w ziemniakach 
poddanych gotowaniu (92,30% – sposób II i 90,15% – sposób I) i były one istotnie 
większe od wartości w ziemniakach poddanych procesowi smażenia i odgrzewania 
(tab. 1) (p < 0,05). W badaniach z wykorzystaniem innych odmian uzyskano także 
wysokie wartości tego parametru: Pontiac – 87%, Sebago – 88%, Desiree – 77 – 101%, 
King Edward – 75%, Maris Piper – 85–94%, a w przypadku ziemniaków Nicola goto-
wanych na parze – 104%. Z kolei średnie wartości omawianego parametru zaobserwo-
wano w przypadku odmian Ontario (58%) oraz Martfon (56%), Nicola (59%), Estima 
(66%), Charlotte (66%)  [Henry i in. 2005], natomiast  odmiana ziemniaków Lord nie 
była dotychczas zbadana pod kątem zmian strawności skrobi. Wartości SDI w przy-
padku ziemniaków odgrzewanych i smażonych (frytek) utrzymywały się również na 
wysokim poziomie (powyżej 70%), ale były jednak istotnie mniejsze w porównaniu 
do wartości SDI ziemniaków gotowanych (p < 0,05) (tab. 1). Podobne wysokie wyniki 
wskaźnika trawienia skrobi uzyskali także inni autorzy [Fernandes i in. 2005; Balun-
keswar i in. 2014]. Można więc uważać, że ziemniaki odgrzewane oraz frytki mają 
niższy indeks glikemiczny niż ziemniaki świeżo ugotowane. Niemniej jednak frytki, 
jak i inne produkty smażone w głębokim tłuszczu, nie są zdrowym i rekomendowanym 
typem żywności dla cukrzyków i cierpiących na zaburzenia metaboliczne ze względu 
na wysoką wartość energetyczną, która sprzyja nadwadze i otyłości oraz tworzeniu się 
wolnych rodników peroskylowych. 
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WNIOSKI

1. Zastosowane procesu kulinarnego spowodowało spodziewany, istotny wzrost za-
wartości skrobi szybko trawionej w ziemniakach odmiany Lord. Jednocześnie procesy 
smażenia ziemniaków oraz odgrzewania ich po uprzednim ugotowaniu przyczyniły się 
do istotnego zwiększenia zawartości frakcji skrobi powoli trawionej (SDS) i skrobi opor-
nej (RS) w porównaniu do procesu gotowania.

2. Ziemniaki odmiany Lord charakteryzowały się wysokimi wartościami wskaźników 
trawienia skrobi (SDI), niezależnie od zastosowanej metody obróbki kulinarnej, co może 
wskazywać na wysokie wartości indeksów glikemicznych potraw przygotowanych z tej 
odmiany. 

Badanie zostało przeprowadzone w ramach grantu BM-4760/KZCz/2014-2015 
finansowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w ramach dotacji 
celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 
z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestni-
ków studiów doktoranckich. 
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THE IMPACT OF CULINARY PROCESSING ON THE VALUE OF STARCH 

DIGESTION INDEX AND THE CONTENT OF NUTRITIONAL STARCH 

FRACTIONS IN POTATOES OF LORD VARIETY

Summary. The aim of this study was to determine the content of  starch nutritional 
fractions and the rate of starch digestion index of Lord variety potatoes raw and processed  
in the course of common culinary processing.  Material consisted of potatoes subjected to 
boiling, reheatnig in the microwave and frying. The content of dry matter [AOAC 2006] 
was determined in the tested material, as well as the free glucose (FG) and the glucose 
hydrolyzed glucose  after 20 (G20) and 120 minutes (G120) digestion according to the 
method of Englyst et al. [1992] modified by Chung et al. [2010] with the following enzyme 
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solutions: α-amylase from porcine pancreas (P-7545, Sigma-Aldrich, St. Louis, Mo, USA), 
amyloglucosidase (3300 U · ml-1, Megazyme Int. Ireland Ltd., Bray, Ireland) and invertase 
(I-4504, 300 U · mg-1, Sigma-Aldrich). The level of the released glucose was determined 
by a colorimetric method using a reagent containing the enzymes: glucose oxidase and 
peroxidase (K-GLOX, Megazyme). Resistant starch (RS) and the total starch (TS) was 
determined by AOAC Method 2002.2; AACC 32-40 (K-RSTAR, Megazyme). Based 
on the above results, the following parameters were calculated: rapidly digestible starch 
(RDS) = (G20-FG) · 0.9, slowly digestible starch (SDS) = (G120 – G20) · 0.9 and starch 
digestion index (SDI) [%] = (RDS · TS-1) · 100. Starch fraction measurements were 
performed in three parallel repetitions. Total starch content did not change as a result of 
the applied culinary processing (p>0.05) and was on the approx. level of 11.8 g·100 g-1. 
The fried potatoes were characterized by a higher content of RS (1.2 g·100 g-1), and SDS 
(1.0 g·100 g-1), compared with potatoes prepared by other techniques. Reheating of potatoes 
on the second day after boiling in a microwave oven had also a significant effect on the 
formation of RS (1.1 g·100 g-1). It has been shown, that either boiled, fried or reheated 
potatoes contained a large quantity of RDS and thus had high values of the SDI (81–92%). 
The applied processes resulted in the expected significant increase in the content of RDS in 
the potatoes of Lord variety. At the same time, the processes of frying and reheating after 
cooking of the potatoes contributed to a significant increase in the SDS and RS fractions, as 
compared to the cooking process. Lord potato varieties were characterized by high values of 
SDI, regardless of the method of culinary preparation, which may indicate a high glycemic 
index values of the dishes prepared with this potato variety.

Key words: potatoes, culinary processing, starch digestibility index


