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Summary

Thermal degradation of sucrose produces, among others, hydroxymethylfurfural, a

colouring and flavouring compound, that can be further degraded into 5-methylfur-

fural and 2- furaldheyde (furfural). The research reported in this paper is concerned

with the content in these compounds of the syrups traditionally used in Portuguese

pastry. The method used to quantify these compounds is HPLC with diode array

detection. Results indicate the presence of hydroxymethylfurfural and furfural in the

syrups produced at 168 and 180°C.

Introduction

The traditional Portuguese pastry is very rich and diversified. There is, however, an

“ingredient” that is common to many formulations: sugar boils. These sugar boils are

made of a mixture of 3 parts of sugar (sucrose) and 1 part of water, that is heated in

an open pan to relatively high temperatures. There are thirteen different syrups,

which only differ in the heating temperature and, when this temperature is high

enough, in the final water content (Table 1). Very little is known about these widely

used syrups.

The goal of this research is to characterise the composition of the traditional sugar

boils, used in the pastry industry, and later use this information to develop new

“sugar free” formulations to substitute these boils.

Thermal degradation of sucrose has been studied by several authors [2,3,4]. Sucrose

is degraded into fructose and glucose and at high temperatures breakdown products,

such as hydroxymethylfurfural (HMF), are formed, causing coloration and character-

istic caramel flavour[1]. The reaction, which initiates the thermal degradation of the

monosaccharides, fructose and sucrose, is the enolisation, known as the Bruijn van

Eckenstein rearrangement. When the temperature is high enough, HMF can be fur-

ther degraded into products such as 5-methylfurfural and 2-furaldheyde (furfural)[5].

Characterization of traditional degrees of sugar boiling:
hydroxymethylfurfural (hmf), 5-methylfurfural and 2-furaldheyde
Quintas M. and Silva C. L. M

Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa
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Previous research carried out in our group [6] indicated that sucrose degraded only

in the syrups prepared at 168 and 180°C. These boils presented also colour and dis-

tinctive aroma formation. The study presented in this paper was conducted to inves-

tigate the content in HMF, 5-methylfurfural and furfural (using HPLC) in syrups that

presented sucrose degradation.

Methods

Samples of sugar syrups were prepared, following traditional recipes, and were injec-

ted in a Beckman System Gold with a Waters Spherisorb®S5 ODS2 column, using a

acetonitrile/water (60:40) mobile phase running at 1.2 ml/min. The peaks were

detected using a diode array detector and analysed at a wavelength of 284 nm [7].

Standard solutions of hydroxymethylfurfural, 5-methylfurfural and 2-furaldheyde were

prepared and analysed. 

Results and Discussion

Within the experimental conditions, the separation of HMF, furfural and 5-methylfur-

fural was achieved and the retention times identified were 2.22, 3.33 and 4.10 mi-

nutes, respectively. The results from the HPLC analysis of the samples show the pre-

sence of HMF (peak at 2.22 min) and furfural (peak at 3.33 min) in  the traditional

syrups prepared at 168 and 180°C.

Table 1
The Traditional Degrees
of Sugar Boiling
(from Lees & Jackson [1])

Name Traditional Test * Observation * Approx.Temp. (°C)

Thread (gloss) A Thin strands 103

Large Thread (Large gloss) A Stronger and more strands 104

Small Pearl B Forms small droplets 105

Large Pearl B Forms large droplets 106

Blow (soufflé) C Bubbles set on syrup 110

Feather B Forms feathery hard strands 111

Small Ball B Syrup forms soft ball 116

Large Ball B Syrup forms hard ball 120

Light Crack B Forms thin sheet 129

Medium Crack B Sheet forms, slightly brittle 133

Hard Crack B Rapidly formed sheet 143

Extra Hard Crack B Sheet shows signs of browning 168

Caramel B Brown brittle sheet forms 180

* traditional test used before the general availability of thermometers:

A - Place sample, of cooked syrup, between two wetted fingers and open; B - Dip finger or spatula in water, then in portion of boil, return to cold

water; C - Blow on spatula dipped in syrup
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The chromatograms did not revealed a peak at 4.10 min, indicating the absence of 5-

methylfurfural in the samples.

The concentrations of HMF and furfural determined in the samples are presented in

Table 2.
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Table 2
Concentrations of HMF

and furfural determined
in the sugar boils
prepared at 168

and 180°C

Temp. (ºC) CHMF (g/g) Cfurfural (g/g)

168 7.78E-05 4.28E-06

180 4.52E-03 1.68E-04
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