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Charakterystyka wybranych rynkowych olejów 
roślinnych tłoczonych na zimno 

Characteristic of commercial cold pressed vegetable oils 

Celem pracy była ocena jakości i stabilności 
rynkowych olejów tłoczonych na zimno. Prze-
badano trzy oleje rzepakowe i słonecznikowy, 
tłoczone na zimno, oliwę z oliwek i dla porów-
nania olej rzepakowy rafinowany. Oznaczono 
liczbę kwasową i nadtlenkową, barwę spektro-
fotometrycznie. Zbadano skład kwasów tłusz-
czowych, zawartość steroli i tokoferoli. Ozna-
czono zanieczyszczenie metalami ciężkimi 
i środkami ochrony roślin. Stabilność oceniono 
wykorzystując test Rancimat. Stwierdzono duże 
różnice w jakości i stabilności badanych olejów 
tłoczonych na zimno, np. liczba kwasowa 
wahała się od 0,5 do 2,5 mg KOH/g, liczba 
nadtlenkowa od 4,7 do 14,0 m równ. aktywn. 
tlenu/kg dla poszczególnych olejów. Zawartość 
kwasu erukowego w olejach rzepakowych 
wynosiła od 1,1 do 5,0%. Zawartość steroli w 
olejach rzepakowych tłoczonych na zimno była 
średnio o 30% wyższa niż w oleju rzepakowym 
rafinowanym. Stabilność analizowanych olejów 
tłoczonych na zimno była niższa od stabilności 
oleju rafinowanego, jak również oliwy z oliwek. 

The quality and stability of commercial cold 
pressed oils: rapeseed and sunflower were 
investigated in comparison to virgin olive oil 
and fully rafined rapeseed oil. In each oil 
colour, acid value, peroxide value, fatty acids 
composition, tocopherols, sterols, elements, 
pesticides  and oxidative stability (Rancimat) 
were determined. Generally, quality of 
examined cold pressed oils was good, however 
with some differences: e. g. acid value from 0.5 
to 2.5 mg KOH/g and peroxide value from 4.7 
to 14.0 meq O/kg. Sterols content was about 
30% higher in cold pressed rapeseed oil in 
comparition to fully rafined oil. Content of 
metals and pesticides was very low in all oils. 
Stability of cold pressed oils was lower then 
fully rafined oil and olive oil. 

Wstęp 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania konsumentów 
spożyciem olejów jadalnych tłoczonych na zimno. Przyczyną takiego trendu jest 
pogląd, że oleje te przewyższają pod względem wartości odżywczej oleje otrzy-
mane poprzez tłoczenie na gorąco, ekstrakcję i rafinację. Na polskim rynku 
pojawia się coraz większa ilość krajowych i importowanych olejów tłoczonych na 
zimno, produkowanych głównie z nasion rzepaku i słonecznika. Wykorzystywane 
są również surowce bardziej egzotyczne, o specyficznych właściwościach, np.  
z pestek winogron, sezamowy, kukurydziany, ostowy i inne. 
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Metoda tłoczenia na zimno jest najstarszą metodą pozyskiwania oleju. Jest to 
technologia bardzo prosta, czysta ekologicznie (praktycznie bez zanieczyszczania 
środowiska), nie wymagająca dużych nakładów energii, ani dużych nakładów 
inwestycyjnych. To przyczyniło się do popularyzacji tej metody. Szacuje się, że  
w Polsce istnieje około 50 takich olejarni. Ograniczeniem stosowania metody jest 
niska wydajność procesu (duża zawartość w wytłokach oleju resztkowego) oraz 
trudności z uzyskaniem stałej jakości produktu, gdyż w decydującym stopniu jest 
ona zależna od jakości przerabianych nasion rzepaku (Domysławski, Krygier 1992). 

Materiał i metody badań 

Materiał badawczy stanowiły następujące oleje: 
1. rzepakowy tłoczony na zimno: 

• „Tucholski” firmy PPHU Oleko EB (termin przydatności do spożycia 
09.06.98); 

• „Wiejski” z Czyżewa, (13.04.98); 
• Rzepakowy ze Świecia n/Osą (04.04.98); 

2. rzepakowy rafinowany „Stołeczny” z Zakładów Przemysłu Tłuszczowego  
w Warszawie (05.09.98); 

3. słonecznikowy tłoczony na zimno produkcji ZWO Poznań (05.05.98); 
4. oliwa z oliwek extra vergin firmy Goya, Hiszpania (31.12.00). 

Oleje przebadano zgodnie z Polskimi Normami oznaczając liczbę kwasową 
(PN–60/A–86921), nadtlenkową (PN–84/A–86918), barwę spektofotometrycznie 
(PN–A–86934). Przeprowadzono również ocenę organoleptyczną. Skład kwasów 
tłuszczowych określono metodą chromatografii gazowej GC wg normy PN-EN 
ISO 5508, PN-ISO 5509 jak również zawartość steroli wg normy ISO 6799. 
Oznaczono również zawartość tokoferoli z wykorzystaniem chromatografii 
cieczowej HPLC wg metody własnej IPMiT. Pozostałość środków ochrony roślin 
— pestycydów metodą SPE (ekstrakcji w fazie stałej): produktów rozpadu DDT — 
wszystkie izomery i izomery lindanu HCH. Zawartość metali oznaczono metodą 
atomowej spektrometrii emisyjnej ICP — AES. Badanie stabilności olejów prowa-
dzono stosując test Rancimat w temperaturze 120°C. Badania przeprowadzono na 
przełomie stycznia i lutego 1998. 

Wyniki 

Charakterystyka olejów tłoczonych na zimno 
W celu określenia jakości badanych olejów tłoczonych na zimno poddano je 

podstawowym analizom, a wyniki przedstawiono w tabeli 1.  
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Wyniki analiz fizykochemicznych zostały zestawione z wymaganiami 
fizykochemicznymi stawianymi w normach dla oleju rzepakowego tłoczonego na 
zimno i rafinowanego. Przytoczone zestawienie wskazuje, że badane oleje 
rzepakowe tłoczone na zimno spełniają wymagania normy i mogą być traktowane 
jako pełnowartościowe oleje jadalne. Jednakże pod względem liczby kwasowej, 
liczby nadtlenkowej i barwy wyraźnie różnią się od olejów rafinowanych, co jest 
oczywiste z powodu braku procesu rafinacji. Wszystkie oleje tłoczone na zimno 
charakteryzowały się delikatnym, swoistym zapachem, z wyczuwalnym zapachem 
roślinnym charakterystycznym dla poszczególnych gatunków. Wszystkie również 
były klarowne, z wyjątkiem oleju słonecznikowego. Wykazywał on zmętnienie, za 
które prawdopodobnie odpowiadają woski zwykle usuwane podczas winteryzacji 
w procesie rafinacji oleju. Olej słonecznikowy posiadał również wysoką liczbę 
nadtlenkową, która przekraczała normę na trzy miesiące przed końcem okresu 
przydatności do spożycia. 

Bardzo duże różnice wystąpiły w barwie badanych olejów (rys. 1).  
 

ogólna 1095 662 1061 317 224 60
barwniki ka 808 527 800 140 113 16
barwniki ch 287 135 261 177 111 44
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1, 2, 3 — oleje rzepakowe  
               tłoczone na zimno 
               cold pressed  
               rapeseed oils 

4 — olej słonecznikowy 
        tłoczony na zimno 
        cold pressed sunflower oil 

5 — oliwa z oliwek  
        virgin olive oil 

6  — rafinowany olej rzepakowy 
         fully rafined rapeseed oil 

Barwa ogólna = 1000(A442 + A668) — Total colour = 1000(A442 + A668) 
Barwniki karotenoidowe = 1000 A442
Barwniki chlorofilowe = 1000 A668

gdzie: A442  — średnia wartość absorbancji przy długości fali λ = 442 nm 
A668  — średnia wartość absorbancji przy długości fali λ = 668 nm 
1000 — współczynnik przeliczeniowy 

 

Rys. 1. Barwa badanych olejów rynkowych oznaczona spektrofotometrycznie — Spectrophotometric 
colour of examined oils 
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Barwa olejów rzepakowych tłoczonych na zimno była wyraźnie ciemniejsza 
od pozostałych analizowanych olejów. Najjaśniejszy był olej rafinowany. Oleje 
rzepakowe tłoczone zawierały również w innych proporcjach barwniki karotenoi-
dowe i chlorofilowe niż pozostałe oleje. Charakteryzowały się mianowicie około 
trzy razy większą zawartością barwników karotenoidowych w stosunku do chloro-
filowych. Niski udział barwników chlorofilowych w olejach rzepakowych tłoczo-
nych na zimno świadczy o pełnej dojrzałości przerabianych nasion, w których 
zawartość chlorofilu w ciągu ostatnich dni przed osiągnięciem dojrzałości może 
zmniejszyć się nawet stukrotnie (Niewiadomski 1983).  

Skład kwasów tłuszczowych poszczególnych olejów i ich procentowa 
zawartość była typowa dla badanych olejów (tab. 2). Skład kwasów tłuszczowych 
badanych olejów rzepakowych był typowy dla nasion rzepaku odmian podwójnie 
ulepszonych, przy czym oleje te wykazywały zróżnicowanie w zawartości kwasu 
erukowego od 1,1 do 5,0%. Oleje tłoczone na zimno nie zawierały izomerów trans, 
natomiast w oleju rafinowanym było ich 0,9% (suma izomerów).  

Tabela 2 
Skład kwasów tłuszczowych badanych olejów — Fatty acids composition 

Oleje rzepakowe tłoczone na zimno
Cold pressed rapeseed oils 

Kwasy  
tłuszczowe 
Fatty acids 

[%] 
 

Tucholski 
 

Wiejski 
 

Rzepa- 
kowy 

Olej 
słonecznikowy

tłoczony 
na zimno 

Cold pressed 
sunflower oil 

Oliwa  
z oliwek 
Virgin 

 olive oil 

Olej 
rzepakowy 
 rafinowany 

Rafined 
rapeseed oil 

Palmitynowy C16:0 4,6 4,9 4,6 6,2 8,8 4,8 

Stearynowy C18:0 1,8 1,8 1,8 4,2 3,3 2,0 

Oleinowy  
C18:1-C:9 

56,9 56,8 50,7 18,6 75,8 50,3 

Oktadekenowy 
C18:1-C:11 

3,3 3,1 3,3 0,6 1,4 2,9 

Linolowy C18:2 19,3 18,8 19,0 66,1 7,6 26,0 

Linolenowy C18:3 9,4 9,0 9,9 3,1 0,7 7,8 

Arachidowy C20:0 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4 0,6 

Eikozenowy C20:1 1,8 2,0 3,4 0,1 0,3 1,7 

Erukowy C22:1 1,1 1,7 5,0 0 0 1,2 

C18:2 trans 0 0 0 0 0 0,1 

C18:3 trans 0 0 0 0 0 0,8 

C18:2 trans; C18:3 = trans wiązania trans, a także cis–trans, trans–cis oraz cis–cis–trans,  
cis–trans–trans i itd. 
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Zawartość tokoferoli ogółem w olejach rzepakowych tłoczonych na zimno 
wahała się od 38,2 do 43,5 mg/100 g (tab. 3), podczas gdy w oleju rafinowanym 
stwierdzono wyższą zawartość 51,2 mg/100 g. Wyższa zawartość tokoferoli  
w oleju rafinowanym może dziwić, ale z drugiej strony proces ekstrakcji powoduje 
tak głębokie usunięcie tokoferoli z miazgi nasiennej, że nawet po rafinacji zostaje 
ich bardzo dużo. Tym niemniej problem ten wymaga dalszych badań. Spośród 
badanych olejów zdecydowanie najmniejszą ilość tokoferoli zawierała oliwa  
z oliwek. 

Tabela 3 
Zawartość tokoferoli i steroli w badanych olejach  
Tocopherols and sterols content in oils 

Oleje rzepakowe tłoczone na zimno 
Cold pressed rapeseed oils 

 
Cecha 

Characteristic 
 

Tucholski 
 

Wiejski 
 

Rzepakowy

Olej  
słonecznikowy

tłoczony 
na zimno 

Cold pressed 
sunflower oil 

Oliwa  
z oliwek 
Virgin  

olive oil 

Olej 
rzepakowy 
rafinowany 

Rafined 
rapeseed  

oil 

Tokoferole — Tocopherols [mg/100g] 
ogółem — total 39,3 43,5 38,6 38,2 11,1 51,2 
— α 12,1 17,8 11,0 14,0 7,6 13,9 
— γ 26,1 24,5 26,2 23,4 0,4 34,1 
— δ 1,1 1,1 1,3 0,8 3,0 3,3 

Sterole Sterols [mg/100g] 
Brassicasterol 87,3 69,4 89,3 0 0 55,7 
Campesterol 226,1 216,1 231,3 48,9 15,4 159,4 
Betasitosterol 338,2 319,1 335,2 241,3 134,0 225,9 
Awenasterol 20,4 15,2 15,0 14,4 10,8 22 
Stigmasterol 0 0 0 32,2 50,2 0 

 

Sterole stanowią główną część substancji niezmydlającej się w tłuszczach, 
mają znaczenie jako emulgatory oraz są ważne w metabolizmie człowieka. Stosu-
nek ilościowy poszczególnych steroli może być kryterium identyfikacji poszcze-
gólnych gatunków olejów. Zawartość steroli w oleju rzepakowym jest uzależniona 
od ilości kwasu erukowego w oleju. Zawartość steroli w olejach rzepakowych 
tłoczonych na zimno była zbliżona, przy czym było ich tu około 30% więcej  
niż w oleju rafinowanym (tab. 3). Skład steroli poszczególnych olejów był typo 
wy i charakterystyczny dla danego gatunku oleju, np. stigmasterol dla oleju 
słonecznikowego. 

Biorąc pod uwagę szkodliwość metali ciężkich dla organizmu człowieka ze 
względów żywieniowych oraz ich niekorzystny wpływ na trwałość produktów 
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tłuszczowych, zbadano ich zawartość w olejach. Szczególnie miedź i żelazo 
wpływają proutleniająco, przyspieszając reakcje oksydacji w olejach i tłuszczach. 
Metale te częściowo są usuwane w procesie rafinacji, istnieje w związku z tym 
przeświadczenie, że oleje tłoczone na zimno zawierają ich za dużo i są mniej 
stabilne. Jednakże zawartość poszczególnych składników mineralnych w badanych 
olejach tłoczonych na zimno nie przekraczała dopuszczalnych norm, przy czym ich 
zawartość w olejach tłoczonych na zimno i rafinowanym była na tym samym 
poziomie. Wyjątek stanowiło żelazo, którego w oleju rafinowanym było 10 razy 
mniej (tab. 4). Podobnie zanieczyszczenie powyższych olejów środkami ochrony 
roślin nie było istotne, uzyskane ilości produktów rozpadu DDT i lindanu HCH 
mieściły się w normie. 

Tabela 4 
Zanieczyszczenia badanych olejów roślinnych — Contaminations of examined oils 

Oleje rzepakowe tłoczone 
 na zimno 

Cold pressed rapeseed oils 

 
Cecha 

Characteristic 

Zawartość* 
dopusz-
czalna 
Qality 

standard Tucholski Wiejski Rzepak. 

Olej 
słonecznikowy

tłoczony 
na zimno 

Cold pressed 
sunflower oil 

Oliwa  
z oliwek 
Virgin  

olive oil 

Olej 
rzepakowy 
rafinowany 

Rafined 
rapeseed 

oil 

Metale — Element [mg/kg]: 
Pb 0,100 0,030 0,030 0,030 0,030 0,032 0,030 
Cd 0,030 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0,007 
Fe 1,500 0,290 0,300 0,220 0,320 0,550 0,030 
Cu 0,100 0,015 0,015 0,015 0,016 0,014 0,013 
As 0,100 0,078 0,063 0,073 0,063 0,068 0,070 
Hg 0,010 0,00039 0,00034 0,00026 0,00060 0,00025 0,00042 

Pestycydy [mg/kg]: 
DDT – suma 0,500 0,117 0,045 0,046 0,032 0,016 0,087 
betaHCH 0,500 0 0 0,015 0 0 0 
gammaHCH 0,500 0,024 0,025 0,028 0,019 0,021 0,022 

* — Monitor Polski, 1993 
 
W związku z zaleceniami ustawodawstwa krajów Unii Europejskiej wyko-

nano również oznaczenie polichlorowanych dwufenyli, które świadczą o zanie-
czyszczeniu środowiska przez przemysł. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 6. 
Ilości oznaczonych związków nie przekraczały przewidzianych dla nich norm UE 
(0,5 mg/kg); polskie normy nie obejmują analizy składu i ilości tych związków. 



Tabela 1 
Charakterystyka badanych olejów — Oils characteristic 

Oleje rzepakowe tłoczone na zimno 
Cold pressed rapeseed oils 

Wymagania polskich norm 
Polish Standarts for rapeseed oil 

 
Cecha 

Characteristic 
 

Tucholski 
 

Wiejski 
 

Rzepakowy

Olej 
słonecznikowy

tłoczony 
na zimno 

Cold pressed 
sunflower oil 

Oliwa 
z oliwek
Virgin  
olive  
oil 

Olej 
rzepakowy 
 rafinowany
Fully rafined 
rapeseed oil 

olej rzepakowy
tłoczony 

na zimno* 
cold pressed 

olej rzepakowy 
rafinowany** 
fully rafined 

Smakowitość  
w temp. 20°C 
Flavour 

przyjemna, 
swoista, 
roślinna 

przyjemna, 
swoista, 
roślinna 

przyjemna, 
swoista, 
roślinna 

przyjemna, 
typowa dla 

gatunku  

swoista, 
łagodna 

bez smaku 
i zapachu 

przyjemna 
swoista, obcy 
smak i zapach 

niedopuszczalny

przyjemna 
swoista, obcy 
smak i zapach 

niedopuszczalny 

Klarowność 
Transparency 

klarowny   lekkie
zmętnienie 

klarowny przejrzysty,
klarowny, 
bez osadu 

 przejrzysty, 
klarowny 

Liczba kwasowa 
Acid value 
[mg KOH/g] 

1,75       1,90 2,46 1,40 0,54 0,11 4,0 świeży 0,4 
przed końcem 
ważności 0.6 

Liczba nadtlenkowa 
Peroxide value 
[m równ. tlenu/kg] 

4,68       7,50 5,39 13,9 12,25 0,89 10 świeży 8.0 
przed końcem 
ważności 10.0 

Zawartość kwasu 
erukowego C22:1 
Erucic acid content 

1,1        1,7 5,0 0 0 1,2 5 5

*— ZN-92/PTO–01 Tłuszcze jadalne. Podlaskie Oleje Roślinne 
** — PN-86/A–86908 Rafinowane Oleje Roślinne 
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Tabela 5 
Liczba nadtlenkowa oraz czas indukcji olejów (test Rancimat)  
Peroxide value and induction time of oils (Rancimat) 

Badane oleje 
Oils 

Liczba nadtlenkowa
Peroxide value 
[m równ. O/kg] 

Czas indukcji 
Induction time 

[h] 

Tucholski — Rapeseed cold pressed 4,68 4,78 

Wiejski — Rapeseed cold pressed 7,50 4,02 

Rzepakowy — Rapeseed cold pressed 5,39 4,24 

Słonecznikowy — Sunflower cold pressed 13,90 1,85 

Oliwa z oliwek — Virgin olive oil 12,25 6,66 

Rafinowany rzepakowy — Fully rafined rapeseed oil    0,89 5,25 

 
Tabela 6 

Zawartość polichlorowanych dwufenyli (kongenerów PCB) w analizowanych olejach 

Oleje rzepakowe  
tłoczone na zimno 

Cold pressed rapeseed oils 

Polichlorowane 
dwufenyle 

[mg/kg] 

Nr kongeneru 
Tucholski Wiejski Rzepak. 

Olej 
słonecznikowy

tłoczony 
na zimno 

Cold pressed 
sunflower oil 

Oliwa  
z oliwek 
Virgin  

olive oil 

Olej 
rzepakowy 
rafinowany 

Rafined 
rapeseed oil 

  28 0,050 0,050 0,045 0,039 0,011 0,023 

  52 0,050 0,056 0,045 0,051 0,020 0,026 

101 0,035 0,029 0,024 0,025 0,009 0,018 

138 0,012 0,016 0,012 0,011 0 0,009 

153 0,020 0,015 0,014 0,010 0,050 0 

 
 

Stabilność rynkowych olejów tłoczonych na zimno 
Bardzo ważnym wyróżnikiem jakości każdego oleju jest jego trwałość oksy-

dacyjna. Oleje przebadano pod kątem stabilności wykorzystując aparat Rancimat. 
Test wykazał, że czasy inkubacji dla trzech olejów rzepakowych tłoczonych na 
zimno są zbliżone i wynoszą 4–4,78 godzin. Oleje te okazały się znacznie stabil-
niejsze od oleju słonecznikowego, dla którego czas indukcji wynosił 1,85 godzin. 
Czynnikiem decydującym o trwałości może tu być duża zawartość barwników 
chlorofilowych w oleju słonecznikowym, różny skład kwasów tłuszczowych (dużo 
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kwasów wielonienasyconych) w stosunku do oleju rzepakowego, a przede 
wszystkim wyższa zawartość nadtlenków. Oleje rzepakowe tłoczone na zimno 
wykazywały wyraźnie niższą stabilność niż oliwa z oliwek i olej rafinowany. 
Należy więc brać pod uwagę niższy wyjściowy stopień utlenienia badanego oleju 
rafinowanego (LOO = 0,89) w porównaniu do tłoczonych (LOO = 4,68–7,50). 

Zwraca uwagę również nietypowy przebieg krzywej utleniania olejów tłoczo-
nych, bez charakterystycznego okresu indukcji, wyraźnie widocznego w przypadku 
oleju rafinowanego (rys. 2). Przyczyną takiego zjawiska jest prawdopodobnie duża 
ilość substancji pro- i przeciwutleniających zawartych w olejach tłoczonych, które 
zakłócają mechanizm autooksydacji. 

Najwyższą stabilnością charakteryzowała się oliwa z oliwek, mimo wysokiej 
liczby nadtlenkowej, co wiąże się z niewielką ilością wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych oraz obecnością związków przeciwutleniających (Niewiadomski 
1984). 

METROHM 679 RANCIMAT METHOD 1 

t . 0 I V = 1,00 n       25,0 µS/cm 
 
  1 2 3 4 

 
1 — olej rzepakowy tłoczony na zimno — cold pressed rapeseed oil 
2 — olej słonecznikowy tłoczony na zimno — cold pressed sunflower oil 
3 — oliwa z oliwek — virgin olive oil 
4 — olej rzepakowy rafinowany — fully rafined rapeseed oil 
 

Rys. 2. Krzywe charakterystyczne pomiarów stabilności badanych olejów (test Rancimat) 
Rancimat curves of cold pressed oils and fully rafined rapeseed oil (Rancimat) 
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Wnioski 

1. Badane oleje rzepakowe tłoczone na zimno były produktami o dobrych ce-
chach organoleptycznych i fizykochemicznych, zbliżonych do oliwy z oliwek. 

2. Barwa rzepakowych olejów tłoczonych była znacznie ciemniejsza od barwy 
oliwy z oliwek i oleju słonecznikowego tłoczonego na zimno. Wynikało to 
głównie ze znacznie wyższej zawartości barwników karotenoidowych w oleju 
rzepakowym. 

3. Skład kwasów tłuszczowych analizowanych olejów był typowy dla danych 
gatunków olejów. Oleje rzepakowe wykazywały znaczne różnice w zawar-
tości kwasu erukowego od 1,1 do 5,0%. Oleje tłoczone na zimno nie 
zawierały izomerów trans, natomiast w oleju rafinowanym było ich 0,9%.  

4. Zawartość steroli w olejach rzepakowych tłoczonych na zimno była średnio  
o 30% wyższa niż w oleju rzepakowym rafinowanym.  

5. Ilość zanieczyszczeń metalami ciężkimi i środkami ochrony roślin w żadnym 
z badanych olejów nie przekraczała dopuszczalnych norm, przy czym ich 
zawartość w olejach tłoczonych na zimno i rafinowanym była na tym samym 
poziomie. Wyjątek stanowiło żelazo, którego w oleju rafinowanym było  
10 razy mniej. 

6. Spośród badanych olejów tłoczonych na zimno zdecydowanie najwyższą 
stabilność stwierdzono w przypadku oliwy z oliwek, mimo jej wysokiej liczby 
nadtlenkowej. Z kolei olej rzepakowy wykazywał znacznie wyższą trwałość 
w porównaniu z olejem słonecznikowym, aczkolwiek ten charakteryzował się 
wysoką liczbą nadtlenkową. 
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