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„Új szempontok a búzanemesítésben: a bioaktív komponens-összetétel javítása és
annak hatásai” (OTKA 11279)(FWF-I1842-N28)



„Gluténmentes tészta minőségének javítása hemicellulóz hálózat kialakításával”
(OTKA-ANN 114554)



„Módosított szénhidrátrendszereken alapuló gluténmentes tészta és végtermék
modellek szerkezeti, reológiai és funkcionális tulajdonságainak vizsgálata”
(TÉT_15-1-2016-0066).



A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program támogatta, a BME
Biotechnológia tématerületi programja keretében.
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41. ábra: Mikro próbacipók keresztmetszeti képe
42. ábra: Fajtaazonos lisztekből készült cipók fajlagos térfogatának ábrázolása
(átlag±1,96*szórás)
43. ábra: Szabványos (ICC Nr. 131.) és műszeres makro/mikro végterméktesztek
összehasonlítása
44. ábra:Szabvány és műszeres makro/mikro cipók sütési vesztesége (átlag±1,96*szórás)
45. ábra: Szabvány és műszeres makro/mikro cipók fajlagos térfogata (átlag±1,96*szórás)
46. ábra: Szabvány és műszeres makro/mikro cipók külső megjelenése és bélzetkeresztmetszete
47. ábra: Szabvány és műszeres, makro/mikro próbacipók bélzetének keménysége (átlag ±
1,96*szórás)
48. ábra: Gluténmentes alapanyagok dagasztási görbéi
49. ábra: Köleslisztek (GK-Alba és GK-Piroska) dagasztási görbéi
50. ábra: Micro-doughLAB-os mérés során vizsgált dagasztási paraméterek
51. ábra: Előkísérletek elvégzése a modellkísérletek paramétereinek optimalizálásához microdoughLAB alkalmazásával teljes kiőrlésű köles rendszerekben
52. ábra: Teljes kiőrlésű köles alapú szuszpenziók RVA analízise standard protokoll (A) és 5 perc
inkubálási idővel kiegészített program (B) alkalmazásával
53. ábra: Tésztatömeg optimalizálása Mixolabos vizsgálathoz köles (A) és hajdina (B) esetén
54. ábra: Fehér köleslisztből készült próbacipó 10 és 15 g lisztből
55. ábra: Fehér és teljes kiőrlésű kölesliszt (F és TK Köles) valamint fehér és teljes kiőrlésű
hajdinaliszt (F és TK Hajdina) micro-doughLAB-bal mért dagasztási görbéje összevetve a
búzaliszt profiljával
56. ábra: Fehér és teljes kiőrlésű kölesliszt (F és TK Köles) valamint fehér és teljes kiőrlésű
hajdinaliszt (F és TK Hajdina) RVA profilja összevetve a búzaliszt RVA profiljával
57. ábra: Fehér és teljes kiőrlésű kölesliszt (F és TK Köles) valamint fehér és teljes kiőrlésű
hajdinaliszt (F és TK Hajdina) Mixolab profilja összevetve a búzaliszt Mixolab profiljával
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58. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása a micro-doughLAB-bal mért
dagasztási tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölesliszt esetén
59. ábra: 3% AX tartalmú fehér kölestészta konzisztenciájának változása enzimkezelés hatására.
A:3% AX enzimkezelés nélkül, B:3% AX enzimkezeléssel
60. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása a micro-doughLAB-bal mért
dagasztási tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinaliszt esetén
61. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az RVA-ral mért viszkózus
tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölesliszt esetén
62. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az RVA-ral mért viszkózus
tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinaliszt esetén
63. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az Mixolabbal mért dagasztási és
viszkózus tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölesliszt esetén
64. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az Mixolabbal mért dagasztási és
viszkózus tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinaliszt esetén
65. ábra: 3%-ban adagolt AX molekulák enzimkezelés hatására bekövetkező méreteloszlás
változásának SE-HPLC kromatogramjai fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölestészta esetén
66. ábra: 3%-ban adagolt AX molekulák enzimkezelés hatására bekövetkező méreteloszlás
változásának SE-HPLC kromatogramjai fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinatészta esetén
67. ábra: Fehér kölesliszt alapú modelltészták oldható és oldhatatlan fehérjéinek SE-HPLC
kromatogramjai
68. ábra: Fehér kölesliszt alapú modelltészták keményítőinek SE-HPLC kromatogramjai
69. ábra: Fehér hajdinaliszt alapú modelltészták keményítőinek SE-HPLC kromatogramjai
70. ábra: Fehér kölesliszt alapú modelltészták SEM képei
71. ábra: Fehér kölesliszt alapú gélek SEM képei
72. ábra: Fehér hajdinaliszt alapú modelltészták SEM képei
73. ábra: Fehér hajdinaliszt alapú gélek SEM képei
74. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók sütési
veszteségei
75. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók fajlagos
térfogatai
76. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók bélzet
keresztmetszetei
77. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók keménysége
78. ábra: A sajátfejlesztésű készülékkel és hagyományos sütő használatával készült fehér
kölesliszt alapú kovászos mikro cipók külsejének összehasonlítása(kontroll és 1% AX)
79. ábra: A sajátfejlesztésű készülékkel és hagyományos sütő használatával készült fehér
kölesliszt alapú kovászos mikro cipók bélzetének összehasonlítása(kontroll és 1% AX)
80. ábra: A sajátfejlesztésű készülékkel és hagyományos sütő használatával készült fehér
kölesliszt alapú kovászos mikro cipók sütési tulajdonságainak (sütési veszteség, fajlagos térfogat,
bélzetkeménység) összehasonlítása (kontroll és 1% AX)
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Táblázatjegyzék
1. táblázat: A búza nemzetség kromoszómakészlet szerinti rendszerezése Bálint et al. (2000)
nyomán
2. táblázat: A teljes búzaszem és főbb részeinek átlagos makrokomponens összetétele
(szárazanyag %) (Belderok et al., 2000)
3. táblázat: Sikérfehérjék típusai (molekuláris és hagyományos osztályozás alapján), jellemző
aminosav összetétele és méreteloszlása Peter R. Shewry et al. (1986) és Wieser (2007) alapján
4. táblázat: A búza szemtermésének minőségi jellemzői Khan and Shewry (2009) alapján
5. táblázat: Gluténmentes gabonák és álgabonák átlagos makrokomponens összetétele a búzához
viszonyítva (Békés et al., 2017; Schoenlechner et al., 2008)
6. táblázat: Búza standard lisztek beltartalami összetétele (száraz anyagra vonatkoztatva) és a
farinográfos paramétereik
7. táblázat: Mikro (10 g) és szabványos végtermékteszt elvégzéséhez használt fajták és lisztjeinek
szabványos módszerekkel meghatározott beltartalmi összetétele
8. táblázat: Műszeres makro és mikro, valamint szabványos végtermékteszt elvégzéséhez használt
búzafajták
9. táblázat: Az előkísérletek során használt köles és hajdina őrlemények beltartalmi összetétele
(%)
10. táblázat: A végtermék tesztek során használt lisztek farinográfos értékei (átlag ± szórás)
11. táblázat: Műszeres sütőipari végtermék teszt során használt lisztek összetétele és farinográfos
paraméterei
12. táblázat:Sütési módszerek varianciakomponenseinek becslése
13. táblázat: Három fűtőszál kombinációinak tesztelése során alkalmazott program
14. táblázat: Hőmérséklet és idő beállításai
15. táblázat: Fűtőszálkombinációk az egyes folyamatok során
16. táblázat: Végső programbeállítások makro üzemmódban
17. táblázat: Párhuzamos próbacipók térfogatainak átlaga és szórása, magasságuk
18. táblázat: Sütőgép optimális programbeállításai mikro üzemmódban
19. táblázat: Fajtaazonos lisztek fajlagos térfogatának átlagai és szórása és relatív szórása
20. táblázat: Előkísérletek során vizsgált paraméterek és szintjeik
21. táblázat: Végső kísérleti beállítások az alkalmazott módszerekhez (micro-doughLAB, RVA,
Mixolab)
22. táblázat: A köles és hajdina alapú modellrendszerek beállításai és nevezéktana
23. táblázat: A köles és hajdina őrleményeinek (fehér és teljes kiőrlésű liszt) kémiai összetétele
(sz.a.%)
24. táblázat: Fehér és teljes kiőrlésű köles és hajdinaliszt micro-doughLAB-os dagasztási
tulajdonságai összevetve a búzáéval
25. táblázat: Fehér és teljes kiőrlésű köles és hajdinaliszt RVA módszerrel mért viszkózus
tulajdonságai összevetve a búzáéval
26. táblázat: Fehér és teljes kiőrlésű köles és hajdinaliszt Mixolab módszerrel mért reológiai
tulajdonságai összevetve a búzáéval
27. táblázat: Köles és hajdina lisztek és modelltésztáik szabad ferulasavtartalma (átlag ± szórás)
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Rövidítések jegyzéke
A/X

arabinóz-xilóz arány

ASAX

alkali solubilized arabinoxylan, lúgos extrakcióval kinyerhető arabinoxilán

AX

arabinoxilán

BS

belső standard

CF

correction factor, korrekciós faktor

CGT

ciklodextrin glikozil transzferáz

CMC

karboxi-metil-cellulóz

DATEM

diacetyl tartaric ester of monoglycerids, zsírsavak monogliceridjeinek diacetil
borkősavészterei

ESAX

enzime solubilized arabinoxylan, enzimes kezeléssel kinyerhető arabinoxilán

FID

flame ionization detector, lángionizációs detektror

GC

gas chromatography, gázkromatográfia

GM

gluténmentes

GMP

glutenin makropolimer

HMW-GS

high molecular weight glutenin subunit, nagy molekulatömegű glutenin
alegység

HPMC

hidroxipropil-metil-cellulóz

LMW-GS

low molecular weight glutenin subunit, kis molekulatömegű glutenin alegység

MRMT

Micro Rapid Mix Test

MS

monoszacharid

MSZ

Magyar Szabvány

NIR

near infrared, infravörös

NSP

non-starch polysaccharide, nem keményítő típusú poliszacharid

POx

piranóz-2-oxidáz

RF

response factor, válasz faktor

RVA

rapid visco analyser, gyors viszkoanalizátor

SE-HPLC

size exclusion high performance liquid chromatography, méretkizárásos
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia

SEM

scanning electron microscope, pásztázó elektronmikroszkóp

WE-AX

water extractable arabinoxylan, vízzel extrahálható arabinoxilán

WI-AX

water insoluble arabinoxylan, vízoldhatatlan arabinoxilán

WS-AX

water soluble arabinoxylan, vízoldható arabinoxilán

WU-AX

water unextractable arabinoxylan, vízzel nem extrahálható arabinoxilán
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Bevezetés
A gabonafélék és egyes álgabonák évezredek óta képezik az emberi táplálkozás

alapját. Közülük a legnagyobb jelentőségű terményünk a búza, mely számos
élelmiszeripari termék alapanyaga. Sokoldalú felhasználása elsősorban a magbelsőben
található sikérképző fehérjékhez kötődnek. A sikérfehérjék vízhozzáadás és mechanikai
munka (dagasztás) hatására egy összetett, egyéb lisztkomponenseket is magába foglaló
térhálós szerkezetet, ún. sikérhálót hoznak létre, melynek eredményeként egyszerre
rugalmas és nyújtható, azaz viszkoelasztikus viselkedésű tészta alakul ki. A gabonafélék
közül a búza minősítése és ehhez kapcsolódó minősítési rendszere részletesen
kidolgozott, mely azonban nemzetenkét, illetve régiónként kisebb-nagyobb eltéréseket
mutat. A minősítési eljárás minden esetben tartalmazza mind a búzaszem, mind pedig az
őrlemények minőségi követelményeit. A búzaliszt vizsgálatára számos módszer áll
rendelkezésre, melyek többek között magukba foglalják a beltartalmi összetétel
meghatározását, a reológiai vizsgálati módszereket, valamint a végtermék teszteket. A
komplex sütőipari minősítés közvetlen módszere a próbasütés, mely munka- és
időigényes folyamat, továbbá nagy gyakorlati tapasztalatot igényel, emellett a szükséges
mintamennyiség is jelentős. Az analitikai teljesítményjellemzők javításához, valamint a
mérések munka- és időigényének csökkentéséhez járulhat hozzá a próbasütés nagyobb
fokú műszerezettsége. Jelenleg még nem áll rendelkezésre rutinszerűen alkalmazható, a
kereskedelemben is elérhető berendezés. Számos olyan esetben is fontos a sütőipari
végtermék tesztek elvégzése, ahol a minta csak korlátozott mennyiségben áll
rendelkezésre. Ilyen például a nemesítés során létrehozott új búzavonalak minősítése,
termékfejlesztés vagy molekuláris szintű kutatás-fejlesztési tevékenység. Erre megoldást
nyújthat a próbasütési tesztek mintaigényének csökkentése, mikromódszerek fejlesztése.
Ez esetben tisztázni kell a méretcsökkentés határait, hogy mindez milyen módon
befolyásolja a kisméretű cipó minőségét, tulajdonságait és a szabványos teszthez
viszonyítva az eredményekből levonható következtetések egyenértékűségét.
A búza és hasonló fehérjeösszetételű gabonák, mint pl. a rozs, árpa vagy tritikálé
fogyasztása a népesség közel 1%-ának különböző rendellenességek (pl.: cöliákia vagy
allergia) miatt nem lehetséges. Esetükben jelenleg kizárólag a kórképet kiváltó
gluténfehérjéktől mentes diéta jelent megoldást. A gluténmentes gabonafélék és
álgabonák lisztjeiből készült termékek esetén viszont mind technológiai, mind
táplálkozási szempontból számos megoldandó probléma merülhet fel. A sikérhálózat
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hiányában a gluténmentes őrlemény hidratálása során a búzatészta szerkezetére jellemző
anyagi rendszer általában nem alakul ki. Ezért a tészta technológiai viselkedését
(viszkozitás, sütőipari termékeknél gázvisszatartás, stb.), a végtermék tulajdonságok
javítását különféle keverék (ún. kompozit) lisztek, illetve hidrokolloidok alkalmazásával
oldják meg. A kereskedelmi forgalomban kapható termékek jelentős részének tápértéke
elmarad a búza alapú termékekétől, jellemzően alacsony élelmi rost- és magas könnyen
emészthető szénhidráttartalommal rendelkeznek. Ezért a gluténmentes sütőipari
termékek technológiai tulajdonságainak javítása mellett a tápérték növelésének is kiemelt
jelentősége van.
A tápérték javításának és a sikérszerkezet részleges helyettesítésének egy
lehetséges megoldása lehet gluténmentes tésztamátrixok dúsítása keresztkötések
kialakítására képes élelmi rostkomponensekkel (arabinoxilánokkal), melyek térhálósítása
elősegíthető enzimreakciókon alapuló oxidatív közeg kialakításával. Mindez alkalmas
lehet a sikérváz részleges helyettesítésére. Felmerül a kérdés, hogy az adagolások
tésztatulajdonságokra

kifejtett

hatásának

vizsgálatára

alkalmazhatóak-e

a

búzaminősítésnél használt reológiai módszerek és milyen következtetések vonhatók le az
általuk szolgáltatott eredményekből. Kérdés továbbá, hogy az AX adagolás és
enzimkezelés hatása milyen mértékben és jelleggel jelenik meg a végtermékekben.
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Célkitűzések

Doktori munkám során két fő célkitűzést fogalmaztam meg, melyek a műszeres sütőipari
végtermékteszt fejlesztése, valamint a gluténmentes sütőipari termékek táplálkozástani
értékének és technológiai tulajdonságainak együttes javítása volt. Ez alapján az alábbi
célok megvalósítását tűztem ki:
 Sütőipari végterméktesztek méretcsökkentési lehetőségének és alkalmazhatóságának
vizsgálata.
 Sütőipari végtermék teszt makro és mikro üzemmódban is működtethető műszeres
változatának kifejlesztése, ide értve a hardver és a szoftver kialakítását és tesztelését.
 Műszeres makro és mikro sütőipari teszt végrehajtására alkalmas módszerek
kidolgozása és részleges érvényesítése.
 A búzaminősítésben elterjedt, elsősorban reológiai módszerek alkalmazhatóságának
vizsgálata és módosított változataik alkalmazása gluténmentes őrlemények
technológiai tulajdonságainak jellemzésére.
 Rostadagolás és enzimes kezelés gluténmentes tészta/szuszpenzió reológiai
tulajdonságaira, valamint a makromolekulák szerkezetére és mikromorfológiai
tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata.
 Hagyományos és műszeres mikro sütéstesztek kidolgozása és alkalmazása a
kezelések végtermékre gyakorolt hatásának vizsgálatára gluténmentes élesztős és
kovászos rendszerekben.
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Irodalmi áttekintés
Az irodalmi összefoglaló első részében a búza összetevőit, valamint azok

termékminőségre gyakorolt hatásával kapcsolatos ismeretanyagot tekintem át a
kenyérkészítés folyamatán keresztül. Emellett áttekintést adok a búza minősítési
rendszeréről, hangsúlyt fektetve a végtermék tesztekkel kapcsolatos kérdésekre, valamint
a lehetséges fejlesztési lehetőségekre. Ezt követően áttérek a kisgabonák és álgabonák
gluténmentes táplálkozásban betöltött szerepének és minősítésük jelenlegi helyzetének
bemutatására. Végül a gluténmentes sütőipari termékek minőségének és tápértékének
javítására irányuló eddigi jelentősebb kutatási eredményeket összegzem.

3.1 A búza táplálkozástani és technológiai minőségének jellemzése
A búza (Triticum) a perjefélék (Poaceae) családjába tartozó növénynemzetség,
mely számos fajt, valamint alfajt foglal magába. Kromoszómakészlet alapján
megkülönböztethetünk diploid (alakor), tetraploid (tönke) és hexaploid (tönköly) búzákat
(1. táblázat).
1. táblázat: A búza nemzetség kromoszómakészlet szerinti rendszerezése Bálint et al. (2000) nyomán
Kromoszómakészlet

Faj

Triticum (búza) nemzetség
Alfaj

Triticum monococcum L. ssp. monococcum
Diploid (n=7)
Alakor

ssp. aegilopoides
Triticum urartu
Tumanian ex Gandilyan
Triticum turgidum L.

Tetraploid (n=14)
Tönke

Közismert név

alakor, egyszemű búza
vad alakor
vad alakor

ssp. turgidum

hasas búza, angol búza

ssp. carthlicum

négyszálkás búza, perzsa búza

ssp. dicoccon

tönkebúza

ssp. durum

durumbúza, makaróni búza

ssp. paleocolchicum

Triticum timopheevii
Triticum aestivum L.

ssp. polonicum

lengyel búza

ssp. turanicum

kamut, Khorasan búza

ssp. dicoccoides

vad tönkebúza

ssp. timopheevii

Zanduri búza

ssp. armeniacum

vad tönkebúza

ssp. aestivum

közönséges búza, kenyérbúza

ssp. compactum

törpebúza

ssp. macha

Hexaploid (n= 21)
Tönköly

ssp. spelta

tönkölybúza

ssp. sphaerococcum

gömbszemű búza

Triticum zhukovskyi

» 16 «
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Napjainkban a legnagyobb mennyiségben termesztett búzák a közönséges búza vagy
kenyérbúza (Triticum aestivum L. ssp. aestivum), valamint a durumbúza (Triticum
turgidum L. ssp. durum). Előbbi felhasználása fajtától függően igen széleskörű, a
sütőiparon át a tésztaiparig számos iparág alapanyaga, míg a durumbúzának elsősorban a
tésztaipari felhasználása jelentős (Shewry, 2009). Manapság nő az érdeklődés a régi
búzafajok (pl.: alakor búza, tönkebúza, kamut) iránt is (Shewry, 2018).
3.1.1 A búzaszem felépítése és összetétele
A búza termése, a többi fűféléhez hasonlóan szemtermés (kariopszisz), azaz a
terméshéj szorosan összenőtt a maghéjjal. A szem alakja és mérete fajtánként eltérhet,
lehet ovális, tojásdad vagy ellipszis, egyik oldalán hosszanti bemélyedéssel (barázda).
Hossza 4-10 mm, szélessége pedig 2,5-4,5 mm között változhat (Khan and Shewry,
2009). A búzaszem három fő részből épül fel (1. ábra): a héjból (13-17%/sz.a.), az
endospermből (80-85%/sz.a.) és a csírából (2-3%/sz.a.). Az egyes összetevők a búzaszem
morfológiai elemeiben inhomogén eloszlást mutatnak (2. táblázat) (Belderok et al., 2000).
2. táblázat: A teljes búzaszem és főbb részeinek átlagos makrokomponens összetétele (szárazanyag %)
(Belderok et al., 2000)

Fehérjék
Zsírok
Szénhidrátok
Élelmi rostok
Ásványi anyagok
Egyéb

Teljes mag Magbelső
16
13
2
1,5
68
82
11
1,5
1,8
0,5
1,2
1,5

Héj
16
5
16
53
7,2
2,8

Csíra
22
7
40
25
4,5
1,5

A búzaszem legkülső eleme, a héj, több rétegből tevődik össze, melyet főként elpusztult
üres sejtek alkotnak, elsődleges feladata a mag fizikai és biológiai védelme. A héjrétegek
sejtfala vastag, hidrofób tulajdonságú, melyet alapvetően cellulóz, valamint összetett
xilánok alkotnak, de jelentős mennyiségben tartalmaz lignint (10-12%), illetve kisebb
mennyiségben béta-glükánokat (Saulnier et al., 2012). Ennek megfelelően a héj gazdag
(főként oldhatatlan) élelmi rostokban, valamint B-vitaminokban és ásványi anyagokban
(Šramková et al., 2009).
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1. ábra: A búzaszem szerkezeti felépítése Saulnier et al. (2007a) alapján

Az endospermet (magbelső) két, szerkezetileg és funkcionálisan elkülönülő szövet
alkotja: a legkülső réteget felépítő, egy sejtsorból álló aleuron (a száraz mag kb. 7%-a) és
a keményítőtartalmú liszttest (a száraz mag kb. 80%-a). Az aleuron réteg a liszttesttel
ellentétben élő sejtekből áll, melyek vastag, kétrétegű sejtfallal és nagyméretű sejtmaggal
rendelkeznek. Sejtfaluk főként arabinoxilánokból, béta-glükánokból, valamint kisebb
mennyiségben cellulózból és ligninből épül fel, de fehérjék (szerkezeti és transzport) is
alkotói. Citoszoljuk jelentős mennyiségű tartaléktápanyagot halmoz fel fehérjetestek,
valamint lipidcseppek (szferoszóma) formájában. Az aleuron réteg elsődleges funkciója
a csíranövény kezdeti fejlődéséhez szükséges enzimek szintézise és kiválasztása (L.
Saulnier et al., 2007a; Saulnier et al., 2012; Shewry et al., 2012). Mindebből adódóan az
aleuron réteg gazdag élelmi rostokban, fehérjékben, lipidekben és ásványi anyagokban,
valamint

figyelemre

méltó

mennyiségben

tartalmaz

antioxidáns

tulajdonságú

vegyületeket (flavonoidok, ferulasav) is (Belderok et al., 2000; Li et al., 2015). A liszttest
sejtjeinek sejtfala vékony és hidrofil tulajdonságú. Fő alkotói az arabinoxilánok és bétaglükánok, illetve kisebb mennyiségben egyéb polimerek (cellulóz, glükomannán,
proteoglikánok), valamint szerkezeti fehérjék is megtalálhatók benne (Saulnier et al.,
2012). A sejtek a szem érése során elpusztulnak, elsődleges feladatuk tartaléktápanyagok,
keményítő és fehérjék, raktározása. A fehérje és keményítő aránya a liszttesten belül
változó, a szem belseje felé haladva a keményítő aránya nő (Khan and Shewry, 2009). A
magbelső kb. 85%-a keményítő, 13%-ban tartalmaz fehérjéket, továbbá 1,5%-ban
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lipideket, viszont ásványi anyag és élelmi rost tartalma a teljes szemhez viszonyítva
alacsony (kb. 0,5 és 1,5%) (Belderok et al., 2000).
A csíra vagy embrió két fő részből, a gyököcskéből (szkutellum) és az embriópajzsból
épül fel (1. ábra), fő funkciója a csíranövény kifejlesztése. Elsődleges tartaléktápanyagai
a fehérjetestek és olajtestek, de elvétve keményítőszemcséket is tartalmazhat (Khan and
Shewry, 2009). A csíra fehérjékben (25%) és lipidekben (8-13%) gazdag, igen magas a
vitamin és ásványi anyag tartalma: jelentős mennyiségben tartalmaz riboflavint, tiamint,
E vitamint és nyomelemeket, mint cink, réz, vas, magnézium (Belderok et al., 2000;
Shewry, 2009).
3.1.2 A búza összetevőinek részletes jellemzése
3.1.2.1 A búza fehérjéi
Hagyományosan a gabonafélék fehérjéit oldhatóságuk alapján csoportosítjuk, a
módszertan és a nómenklatúra Osborne nevéhez kötődik (Osborne, 1907). Ez alapján
megkülönböztetjük a vízben oldható, hő hatására koaguláló albuminokat, a híg
sóoldatban oldódó globulinokat, a 70%-os vizes alkoholban oldható prolaminokat és a
híg savban vagy lúgban oldódó glutelineket (Hoseney and Rogers, 1990). A búza esetén
a fehérjéket szokás két nagy csoportra, a fehérjetartalom 80-85%-át képező
tartalékfehérjékre (sikérfehérjék) és a 15-20%-ban jelenlevő nem sikérfehérje típusú
fehérjékre osztani (2. ábra) (Veraverbeke and Delcour, 2002).

2. ábra: A búza fehérjéinek összetétele és csoportosítása Day (2011) alapján

3.1.2.1.1 Sikérfehérjék
A

sikérfehérjék

a

búza

fő

tartalékfehérjéi,

melyek

alatt

több

száz

fehérjekomponenst értünk. A sikérfehérjék az endospermben helyezkednek el, ahol
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összefüggő mátrixot alkotnak a keményítőszemcsék körül. Alkoholban való
oldhatóságuk alapján két fő csoportjukat különböztethetjük meg: a prolamin típusú
gliadinokat és a glutelinek közé sorolható glutenineket (Goaesaert et al., 2005; Wieser,
2007). A szakirodalomban előfordul más osztályozási alapelv, illetve nevezéktan is,
mivel sok esetben nincs éles határ a gliadin és a glutenin monomer frakciók között. Ez
alapján a gluteninek is a prolaminok (gliadinok) közé tartozhatnak (Shewry et al., 1986).
A kétféle csoportosítási elvet és a fehérjefrakciók jellemző aminosav összetételét,
valamint molekulaméret eloszlását a 3. táblázat mutatja be.
3. táblázat: Sikérfehérjék típusai (molekuláris és hagyományos osztályozás alapján), jellemző aminosav
összetétele és méreteloszlása Peter R. Shewry et al. (1986) és Wieser (2007) alapján
Prolamin csoport

S-szegény

S-gazdag

HMW

Klasszikus
csoportosítás

ωgliadinok

α/βgliadinok

γgliadinok

LMW glutenin
alegység

HMW glutenin
alegység

Gln

41-53

36-42

39-40

38

34-39

Pro

20-30

15-16

18-19

15

13-16

Gly

0,9-1,4

1,9-2,7

2,7

3,3

14-20

Phe

8,1-9,0

3,7-3,9

1,4-1,7

4,7

0,3-1,1

0

1,8-1,9

1,9-2,0

2,7

0,4-1,5

Met

0-0,1

0,9-1,2

0,9-1,7

0,6

t-0,4

Molekulaméret
SDS-PAGE
elválasztás alapján
(MW*10-3)

39-74

28-35

31-42

32-44

67-136

Részleges aminosav
összetétel (mol. %)

Cys/2

A gliadinok többsége hélixes és random coil szakaszokból felépülő monomer fehérjék 30
és 80 kDa közötti molekulatömeg eloszlással. Az alábbi négy csoportba sorolhatók
alacsony pH-án végzett gélelektroforézissel mért mozgékonyságuk alapján, csökkenő
sorrendben: a kéntartalmú aminosavakban gazdag α-, β-, γ-gliadinokra és a kéntartalmú
aminosavakban szegény ω- (ω5-, ω1,2-) gliadinokra (Wieser, 2007). A gliadinokra
összességében magas Glu, Gln és Pro tartalom jellemző, mennyiségük a ω gliadinok
esetén a legnagyobb.
A gluteninek láncközi diszulfidkötésekkel összekapcsolódó polimerek, melyek mérete
500 kDa-tól több 10 ezer kDa-ig is terjedhet, s alapvetően két csoportjukat
különböztethetjük meg. Ezek az ún. kis molekulatömegű (Mr~ 45 kDa) glutenin
alegységek (LMW-GS), melyek tömegaránya kb. 20% a teljes sikérmennyiséghez képest,
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aminosav összetételük és szerkezetük hasonlóságot mutatnak az α/β- és γ-gliadinokkal.
A sikérfehérje család másik csoportját képezik a nagy molekulatömegű (Mr> 100 kDa)
glutenin alegységek (HMW-GS), melyek aránya közel 10%-ra tehető. Molekulatömegük
alapján két csoportba oszthatók: x (83-88 kDa) és y típusra (67-74 kDa) (Day, 2011;
Shewry et al., 2001; Wieser, 2007; Wieser and Kieffer, 2001)
3.1.2.1.2 Nem sikérfehérje típusú fehérjék
A nem sikérfehérje típusú fehérjék jellemzően metabolikus vagy szerkezeti
funkciót töltenek be (Goaesaert et al., 2005). A legtöbb fiziológiailag aktív fehérje
(enzimek) albumin vagy globulin típusú monomer fehérjék, melyek az aleuron sejtjeiben,
a csírában és a héjban koncentrálódnak. Biokémiai és technológiai szempontból is a
legjelentősebb enzimek az amilázok és a proteázok, de megemlítendőek még a
lipoxigenázok, a polifenol-oxidáz, peroxidáz és xilanázok. Az amilázok elsősorban a
termésfalban fordulnak elő, de kisebb mennyiségben az aleuron rétegben és a maghéjban
is megtalálhatók. A proteázok a magbelsőben, a csírában és az aleuron rétegben
koncentrálódnak. A lipoxigenázok a csírában, míg a polifenol-oxidáz a peroxidáz és a
xilanázok főként a héjrészekben fordulnak elő, így elsősorban a teljes, illetve emelt
rosttartalmú őrlemények esetén lehet táplálkozástani jelentőségük. Az enzimek a
búzaszem vagy liszt tárolás során (alacsony vízaktivitás mellett) inaktívak, azonban
nedvesség hatására aktivizálódnak és így jelentős szerepet játszanak a liszt funkcionális
tulajdonságainak alakulásában (Gebruers et al., 2010; Hoseney and Rogers, 1990; Rani
et al., 2001; Veraverbeke and Delcour, 2002)
3.1.2.2 A búza szénhidrát összetevői
3.1.2.2.1 A keményítő
A búza legjelentősebb tartalék poliszacharidja a keményítő, mely az
endospermben fordul elő szemikristályos szemcsék formájában. A keményítő két fő
komponensből, a glükóz homopolimer amilózból és amilopektinből épül fel. Az amilóz
egy lineáris, α-hélix szerkezetű molekula, mely α-(1,4)-kötéssel összekapcsolódó Dglükopiranozil egységekből épül fel, polimerizációs foka 500-6000 közötti (Goaesaert et
al., 2005). Kis mennyiségben tartalmazhat azonban α-(1-6) elágazásokat is (Hizukuri,
1986). Ezzel szemben az amilopektin igen nagyméretű, α-(1,4)-kötéssel kapcsolódó Dglükopiranozil egységekből felépülő, erőteljesen elágazó molekula, melyek α-(1-6)

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

keresztkötésekkel kapcsolódnak össze, polimerizációs foka 3x105-3x106 glükóz egység
(3. ábra).

3. ábra: Amilóz és amilopektin molekulaszerkezete (Tester et al., 2004)

Ezek a láncok két fő osztályba sorolhatók: az elágazás nélküli A és az elágazó B láncokra.
Az utóbbiak további alosztályokba sorolhatók: B1, B2, B3 és B4 láncokra (Hizukuri,
1986). Ezen kívül minden molekula le van zárva egy redukáló glükózvéget tartalmazó C
lánccal is (Peat et al., 1956). Az amilopektin klasztermodellje manapság széles körben
elfogadott. Ebben a modellben a rövid (A és B1) láncok kettős hélixet alkotnak, melyek
diszkrét klaszterekbe rendeződnek, míg a hosszabb B2, B3 és B4 láncok 2, 3 vagy akár 4
klaszterbe is átnyúlnak (Goaesaert et al., 2005).

4. ábra: Keményítőszemcse különböző strukturális szintjeinek sematikus ábrázolása: (a) amorf és
szemikristályos héjakból váltakozva felépülő szemcse, (b) a héjakból alkotott blokkok kiterjesztett nézete,
(c) a kristályos és amorf lamellákból felépülő szemikristályos réteg felépítése, (d) az amilopektin
klaszterstruktúrája a szemikristályos rétegben, (e) az amilóz és amilopektin sematikus felépítése
(Goaesaert et al., 2005)

A keményítő jellemzően 25-28% amilózból és 72-75% amilopektinből épül fel (Buléon
et al., 1998). A búza keményítőszemcséi bimodális méreteloszlást mutatnak: A kisméretű
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(B) szemcsék gömbalakúak (átlagos átmérő: 5µm), míg a nagyméretű (A) szemcsék
lencse alakúak (20µm átlagos átmérő) (Moon and Giddings, 1993).
3.1.2.2.2 Nem keményítő típusú poliszacharidok és egyéb szénhidrátok
A nem keményítő típusú poliszacharidok (NSP, non-starch polysaccharides)
alatt elsősorban a növényi sejtfal alkotóit, pl.: arabinoxilánokat (AX), cellulózt, β-glükánt
és arabinogalaktán-peptideket értjük. A búzában előforduló NSP-ok közül az AX-ok
mennyisége a legkiemelkedőbb (85%) (Goaesaert et al., 2005). Az AX molekulák lineáris
β-(1,4)-D-xilopiranozil láncokból állnak, melyekhez az C(O)-2 és/vagy C(O)-3
pozíciókba α-L-arabinofuranozid monomerek kapcsolódhatnak. Az arabinóz C(O)-5
pozíciójához észterkötéssel pedig ferulasav kapcsolódhat (Goaesaert et al., 2005; Koehler
and Wieser, 2013). Továbbá az L-arabinofuranozil egységeket C(O)-5 pozícióban
észteresítő ferulát képes fenoxi szabadgyökökön keresztül dehidroferulát észterekkel
dimerizálni, kovalens keresztkötést hozva létre az AX láncok között, valamint az AX-ok
és egyéb sejtfalalkotók (pl.: lignin, fehérjék) között (Izydorczyk and Dexter, 2008). Az
AX-ok felépítése alapvetően függ a búzaszemben való elhelyezkedésüktől. Az aleuron
rétegben és a külsőbb héjrétegekben a xilóz és az arabinóz aránya (A/X) alacsonyabb
(0,3-0,4), valamint a molekulák erősen észteresítettek (ferulasavval, dehidroferulavval
vagy p-kumársavval), ennek következtében vízben oldhatatlanok. Ezzel szemben az
endosperm AX molekuláinak kb. egyharmada, egynegyede vízoldható, A/X arányuk 0,50,71 (Izydorczyk and Dexter, 2008; L. Saulnier et al., 2007b). Az endospermben és a
külső rétegekben előforduló AX-ok felépítését az 5. ábra szemlélteti.

5. ábra: A búza arabinoxilánok fő szerkezeti tulajdonságai az endospermben (A) és a külső héjrészekben
(B). A: arabinóz, X: xilóz, G: galaktóz, Ga: glükuronsav, F: ferulasav, uX: szubsztituálatlan xilóz,
dX:diszubsztituált xilóz, mX3: O3 monoszubsztituált xilóz, mX2: O2 monoszubsztituált xilóz (L. Saulnier et
al., 2007b)
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A kis molekulaméretű mono-, di- és oligoszaccharidok a búzában előforduló
szénhidráttartalom kb. 7%-át alkotják. Megtalálhatók az aleuron rétegben, a liszttestben
és az embrionális tengely szöveteiben. A leglényegesebb monoszacharidok a D-glükóz
és a D- fruktóz, valamint előfordulnak ezek foszforilált formáik. Diszacharidok közül a
szacharóz a legjelentősebb, emellett a maltóz és melibióz (D-Gal-α(1→6)-D-Glc) csak
kis mennyiségben találhatók meg. Az oligoszacharidok közül a raffinóz fordul elő
nagyobb mennyiségben (Khan and Shewry, 2009).
3.1.2.3 Lipidek
A poláris lipidek (glikolipidek és foszfolipidek) alkotják a búzaszem lipidjeinek kb.
70-75%-át.

Pár

fontosabb

képviselőjük

a

digalaktozil-diacilglicerin,

a

monogalaktozildiacilglicerin, az N-acil-foszfatidiletanolamin és a foszfatidil-kolin. A
poláris lipidek a keményítőszemcsék belsejében is megtalálhatók, főként egy zsírsavval
észteresített poláris lipidek (lizofoszfolipid) formájában. A nem poláris lipidek elsősorban
a csírában és az aleuron rétegben koncentrálódnak. Fő tagjaik a monoacil-glicerin, a
diacil-glicerin és a triacil-glicerin, valamint megtalálhatóak szabad zsírsavak is. A triacilglicerin a búzában diszkrét olajtestek (szferoszóma) formájában fordul elő (Pareyt et al.,
2011).
3.1.2.4 Ásványi anyagok, vitaminok
Az ásványi anyagoknak, vitaminoknak főként táplálkozástani szempontból van
szerepe. Mennyiségük nagyban függ a termesztési körülményektől, illetve a fajtától. A
búza ásványi anyag tartalmának 90%-a a héjrészekben, az aleuron rétegben és a csírában
található meg főként rostokhoz, fehérjékhez és aminosavakhoz kötődve, komplexek
formájában, emiatt a biológiai hasznosulásuk bizonyos esetekben alacsony. Főként a vas
és a cink gátolt felszívódása pl. fitát komplex képzés végett, jelenti a legnagyobb
egészségügyi kockázatot elsősorban a fejlődő országokban, ahol a gabonafogyasztás a fő
táplálékforrás. Ezen problémára emelt ásványi anyag és alacsonyabb fitinsav tartalmú
fajtaszelekcióval, valamint speciális termesztési körülményekkel próbálnak megoldást
találni. (Anglani, 1998; Koehler and Wieser, 2013; Shewry, 2009; Šramková et al., 2009)
3.1.3 A búza malmi feldolgozása
A malomipari feldolgozás célja az őrlés, a megfelelő szemcseméretű frakciók
előállítása, valamint a korpa (héj és aleuron réteg) és csíra részleges vagy teljes
elkülönítése a magbelsőtől. Ez történhet hagyományos úton malomkövek közötti
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dörzsölés és súrlódás hatására (szél- vagy vízi malmok esetén), vagy hengerszékek
között, mely a modern malomiparra jellemző technológia. Utóbbi esetében a liszt őrlése
során többszöri ismételt átengedést végeznek a hengerszékek között, a különféle
szemcseméretű részecskéket pedig szitálással választják el egymástól és pneumatikusan
szállítják a malom összetett csőrendszereiben (Wrigley et al., 2015). A különböző
hamutartalmú és szemcseméretű őrleménytípusokat az őrlés során keletkező frakciók
megfelelő arányban történő keverésével állítják elő. Magyarországon a jellemző
malomipari termékek tulajdonságait, minőségi követelményeit és vizsgálati módszereit a
Magyar Élelmiszerkönyv (2014) írja elő. Az egyes liszt és őrleményfajták az őrlés
mértékétől függően korpatartalmukban és szemcseméretükben különböznek. A lisztek
csoportosításánál használt betűkód az őrlemény típusát, a benne lévő szám pedig a
hamutartalom százszorosát adja meg: pl.: BL=búzaliszt, 55=0,55% hamutartalom
(Gasztonyi, 2002a).
3.1.4 A kenyérkészítés folyamata és a minőségét befolyásoló tényezők
A kenyér az egyik legrégebbi élelmiszerünk, mely a mai napig jelentős szerepet tölt
be mind az élelmezésben mind pedig a kulturális életben. Világszerte számos típusa
létezik, melyek kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek egymástól. A Magyar
Élelmiszerkönyv definíciója alapján: „A kenyér döntő részben gabonaőrleményekből
tésztakészítéssel, alakítással, lazítással (beleértve az extrúziót is), sütéssel majd
csomagolással vagy csomagolás nélkül előállított élelmiszer. Csomagolatlan termék
tömege 250 g-mal osztható, de legalább 500 gramm”. A kenyér előállítása során
alkalmazott őrlemények jellemzően a kenyérliszt (BL80), félfehér kenyérliszt (BL112),
rozsőrlemények (pl. világos rozsliszt, RL90). De számos egyéb gabona, álgabona,
hüvelyesek stb. őrleményei is szolgálhatnak összetevőként. A kenyérgyártás két
leggyakoribb technológiája az ún. közvetett (kovászos) és a közvetlen (élesztős) eljárás
(6. ábra). A közvetett eljárás esetén a tészta előállítása két lépésben zajlik. Először a víz,
liszt és élesztő egy részének felhasználásával kovászt készítenek, melyet a liszt többi
részéhez hozzáadva állítják elő a tésztát. Ezzel szemben a közvetlen technológia során
minden hozzávalót egyszerre kevernek össze. Az iparban alkalmazott további eljárások
például az intenzív dagasztásos eljárás, valamint a folyamatos kenyérgyártási technológia
is (6. ábra). Előbbi esetén rövid idő alatt, nagy energiabefektetéssel képzik a tésztát, majd
némi állásidő után, de pihentetés (érlelés) nélkül folytatják tovább a gyártási folymatokat.
A folyamatos gyártás során az előzőektől eltérően megszakítás nélkül történik a tészta
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előállítása és későbbi megmunkálása (Cauvain, 2012; Gasztonyi, 2002b). Ezeken kívül
számos egyéb kenyérgyártási technológia létezik, melyek azonban Európában és
Magyarországon nem, vagy kevésbé alkalmazottak (Tömösközi and Békés, 2016).

6. ábra: Leggyakoribb kenyérgyártási technológiák folyamatábrája Encyclopaedia Britannica (1996)
alapján

A kenyérkészítés folyamatának általános műveletei, mely a legtöbb technológia alapját
képezik, a dagasztás, a pihentetés (érlelés), a formázás, a kelesztés és a sütés. A
továbbiakban ezen műveleti lépések során lejátszódó folyamatokról és az azokat
befolyásoló tényezőkről adok áttekintést, hangsúlyt fektetve a liszt egyes összetevőinek
szerepére.
3.1.4.1 Dagasztás
A dagasztás célja a liszt és a víz élesztővel és sóval, valamint egyéb összetevőkkel
adott arányban történő egyenletes elkeverése, a sikér- illetve tésztaszerkezet kialakítása,
valamint légbuborékok tésztába való bevitele (Cauvain, 2012; Tömösközi and Békés,
2016). Az optimális konzisztenciával és technológiai tulajdonságokkal rendelkező tészta
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elengedhetetlen a megfelelő minőségű végtermék előállításához. A tészta tulajdonságait
számos tényező befolyásolja, melyek közül legjelentősebbek az alapanyag (liszt)
minősége, az egyes összetevők aránya és a dagasztás körülményei (dagasztó típusa,
dagasztás intenzitása, dagasztási idő, közölt energia nagysága).
A dagasztás kezdetén megtörténik az összetevők homogén elkeveredése, valamint a
hozzáadott víz hatására a lisztszemcsék felületének nedvesedése, majd pedig a szemcsék
duzzadása és szétesése játszódik le. Ennek hatására egy többfázisú kolloid rendszer
képződik, melynél a keményítő, a sikérfehérjék, a lipidek és a víz képviselik a fő fázisokat
(Tömösközi and Békés, 2016). A hidratáció és a dagasztás hatására a sikérfehérjék HMW
alegységei elasztikus tulajdonságú polimer hálózatot hoznak létre, mely képes további
kölcsönhatások kialakítására a LMW glutenin alegységekkel és gliadinokkal, valamint
egyéb lisztkomponensekkel (lipidek, szénhidrátok). A gluteninek között kialakuló
intermolekuláris diszulfid kötések a HMW és LMW alegységek nem repetitív C- és Nterminális doménjain található cisztein oldalláncoknak köszönhetők, valamint további
kovalens kötések alakulhatnak ki tirozin-tirozin és tiol-tirozin oldalláncok között is. A
nagy molekulatömegű glutenin polimerek létrejöttében nagy szerepe van a légköri
oxigénnek is, mely a dagasztás során jut be a tésztába és a szabad tiol csoportok oxidálása
révén segíti elő a polimerizációs folyamatokat. A sikérhálózat kovalens kötéseit tovább
stabilizálják a gliadinokkal, illetve az egyes glutenin alegységek között kialakuló
másodrendű kölcsönhatások is (H-híd, ionos kölcsönhatás, hidrofób kölcsönhatás). (Clare
Mills et al., 2012; Lamacchia et al., 2014; Shewry et al., 2001; Tilley et al., 2001; Wieser,
2007). A sikérhálózat szerkezeti modelljét a 7. ábra személteti.
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7. ábra: Sikér szerkezeti modellje: HMW alegységekből diszulfid kötésekkel felépülő sikérváz más sikér
fehérjékkel való kovalens (LMW alegységek) és másodrendű (gliadinok) kölcsönhatása (Lamacchia et al.,
2014)

Az így létrejövő viszkoelasztikus tulajdonságú térhálós fehérjeszerkezet képes magába
zárni a dagasztás során bekerülő levegőt, a keményítőszemcséket és a korparészeket
(Scanlon and Zghal, 2001). A tészta reológiai tulajdonságait a gluteninek, ezek közül is a
legnagyobb méretű, ún. glutenin makropolimerek (GMP) határozzák meg elsősorban,
mennyiségük lineáris összefüggést mutat a tészta erősséggel (Shewry et al., 2001; Wieser,
2007). Ezzel szemben a hidratált gliadinok befolyásolják a tészta viszkozitását és
nyújthatóságát, így a gliadinok és gluteninek egymáshoz viszonyított mennyisége
nagyban befolyásolja a sikér tulajdonságait. A gliadin-glutenin arány növekedésével a
tészta erősségének és rugalmasságának csökkenése figyelhető meg (Goaesaert et al.,
2005; Koehler and Wieser, 2013; Torbica et al., 2007; Wieser, 2007).
A keményítő, mely a lisztben főként natív szemcsék formájában fordul elő, a tészta
készítés során kb. 46%-nyi vizet képes abszorbeálni (Goaesaert et al., 2005). Az őrlési
folyamat során a keményítőszemcsék kb. 8%-a sérül, ami a kenyérkészítés szempontjából
előnyös, mivel a sérült keményítő magasabb vízfelvevő képességgel rendelkezik és
érzékenyebb az enzimatikus hidrolízissel szemben (Goaesaert et al., 2005). Azonban a túl
magas sérült keményítő tartalom már kedvezőtlenül befolyásolhatja a tészta
tulajdonságait. Ennek oka lehet egyrészt, hogy a tésztaképződés során gátolja a
sikérfehérjék vízfelvételét, ezáltal a megfelelő tésztaszerkezet kialakulását, illetve a
fokozottabb enzimatikus bontása során csökkenti a tészta konzisztenciáját, mely a
gázvisszatartó képesség romlásához vezet (Barrera et al., 2007). A tészta reológiai
tulajdonságaira hatással van a keményítőszemcsék méreteloszlása is. A kis méretű
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szemcsék megnövekedett vízfelvételüknek köszönhetően növelik a tészta nyújthatóságát,
míg a nagyméretű szemcsék a tészta nyújtással szembeni ellenállását fokozzák
(Gudmundsson and Eliasson, 2006). A tészta tulajdonságainak kialakításában a kisebb
mennyiségben jelenlevő lisztösszetevők közül szerepet játszanak az AX-ok is, melyek
kb. 1,5-3%-ban vannak jelen a lisztben. A vízoldható AX-ok hozzájárulhatnak a tészta
hidratálódásához és szerkezetének stabilizálásához. Egyrészt növelik a tészta vizes
fázisának viszkozitását, s ezáltal stabilizálják a később kialakuló gázbuborékokat
körülvevő folyadékfilmet, másrészt feltételezhető a sikér hálózat mellett egy azt erősítő
másodlagos, gyengébb hálózat kialakítása is (Gan et al., 1995; Jelaca and Hlynka, 1972).
Ezzel szemben a vízoldhatatlan AX-ok a tésztakialakulás során destabilizálják a
gázbuborékokat körülvevő folyadékháryát, mivel nagy mennyiségű vizet vesznek fel,
amely így nem elérhető a sikérhálózat kialakulásához és a filmképződéshez, és/vagy
perforációt okoznak a gázbuborékban, melyek ezáltal egyesülnek (Courtin and Delcour,
2002).
3.1.4.2 Pihentetés és kelesztés
A dagasztás során a tésztaszerkezetre ható ismétlődő nyújtás, szakítás és nyomás
hatására a kialakuló sikérháló szerkezete rendezetlen, s még nem képes a gázok hatékony
retenciójára. Ezért a tésztát osztás előtt és/vagy után pihentetni (érlelni) kell, mely során
a fehérjeszálak kisimulnak és a még szabadon levő maradék vízmennyiséget is
abszorbeálják.
A pihentetés során, (T= 30-40 °C) az enzimes és mikrobiológiai metabolikus folyamatok
intenzitása növekszik, melyek egymás folyamatait befolyásolva, együttesen fejtik ki
hatásukat

a

tésztában.

A

mikroorganizmusok

(élesztő,

tejsavbaktériumok)

metabolitjainak hatására csökkenő pH (4-5) növeli a búza enzimeinek aktivitását,
valamint a szubsztrátok (főként a sikérfehérjékét) oldhatóságát. Az enzimes bontási
folyamatok termékei pedig szubsztrátot biztosít a mikroorganizmusok növekedéséhez
(Gänzle, 2014; Heitmann et al., 2018; Jayaram et al., 2013).
A fehérjebontó enzimek (proteázok) közül a proteinázok a fehérjék kisebb peptidekre
történő hidrolízisét katalizálják, míg a peptidázok meghatározott peptidkötések bontását
végzik vagy pedig a peptidek aminosavakká történő teljes emésztését hajtják végre. A
búzaliszt proteolitikus enzimei közül az aszparaginsav-proteinázok és karboxipeptidázok a legjelentősebbek (Capocchi et al., 2000; Gänzle et al., 2008). A részleges
proteolízis hozzájárul a fehérjeszálak további rendeződéséhez, s a sikérvázat
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nyújthatóbbá, gázok által lazíthatóbbá teszi. Azonban a túlzott fehérjebontás (pl. csírázott
búza esetén) a sikérváz rugalmasságának és gázvisszatartó képességének romlásához
vezethet (Tomic et al., 2016).
A keményítőbontó enzimek közül az α-amiláz az α-(1,4)-kötések láncon belüli
hidrolízisét katalizálja kis molekulatömegű α-dextrineket hozva létre. A többi
amilolitikus enzim közül a pullulanáz és az izoamiláz az α-(1,6)-kötések hidrolíziséért,
ezáltal az oldalláncok eltávolításáért felelősek. A β-amiláz és a glükoamiláz az α-(1,4)kötéseket a keményítő molekulák nem-redukáló végén hidrolizáló exo-enzimek, és βhatár dextrineket és maltózt hoznak létre. (Defloor and Delcour, 1999; Goaesaert et al.,
2005; Ral et al., 2016).
A lejátszódó mikrobiológiai (enzimes) folyamatokat nagyban meghatározza a
tésztakészítés technológiája. Mind a közvetlen, mind a közvetett eljárás során az
élesztősejtek tevékenységének kiemelt szerepe van a tészta jellegzetes, lyukacsos,
kolloidkémiai szempontból habnak számító, szerkezetének kialakításában. Az élesztő
(Saccharomyces cerevisiae) fakultatív anaerob, így oxigén jelenlétében és hiányában is
képes szaporodni. A dagasztás során tésztába kerülő oxigént a sejtek azonnal
felhasználják, miközben a cukrokat (maltóz, szacharóz, glükóz, fruktóz) szén-dioxiddá,
energiává és sejttömeggé alakítják át. A pihentetés (kelesztés) során azonban áttérnek
anaerob anyagcserére, melynek fő termékei a szén-dioxid és az etanol, de számos egyéb
szekunder metabolit is képződik, például glicerin, szerves savak, aromaanyagok és
prekurzorok (Heitmann et al., 2018). A kovászos eljárás során az élesztő mellett
tejsavbaktériumok is részt vesznek a fermentációs folyamatokban, melyek természetes
úton vagy hozzáadott kultúraként kerülhetnek a tésztába. Homo- vagy heterofermentatív
anaerob anyagcseréjük során maltóz és glükóz felhasználásával tejsavat és/vagy ecetsavat
állítanak elő, valamint intenzíven részt vesznek a sikérfehérjék másodlagos
proteolízésében. Ennek során a peptideket aminosavakra bontják le miközben egyéb
szekunder metabolitokat (aromaanyagokat) is termelnek (Gänzle, 2014; Vermeulen et al.,
2005).
A pihentetési szakasz elején a keletkező szén-dioxid még nem okoz térfogatnövekedést,
mivel a tészta vizes fázisába oldódik be, így csak annak telítődése után kezdődik meg a
gázcellák tágulása. A szén-dioxid mellett jelenlevő másik gáz a dagasztás során a
levegővel bejuttatott nitrogén, így az is fontos szerepet játszik a cipó későbbi térfogat
növekedésében (Cauvain, 2012).
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3.1.4.3 Formázás és végső kelesztés
A formázás célja a termék végső alakjának a kialakítása, valamint a kelesztés során
keletkezett szén-dioxid eltávolítása, s a kialakult pórusok újrarendezése, illetve méretük
szabályozása. Mindezt a tészta átgyúrásával, többszöri nyújtásával, majd a kívánt formára
történő alakításával (pl. feltekerés) végzik (Cauvain and Young, 2012). A tészta ismételt
nyújtását a megfelelő sikérváz kialakítására is alkalmazhatják (Dobraszczyk and
Morgenstern, 2003). A megformázott tésztát a kenyér típusától függően sütőformába
helyezhetik vagy készíthetnek szabadon vetett kenyeret is. Ezt követően a tésztát tovább
kelesztik, mely során térfogata az élesztőtevékenyég következtében jelentősen megnő
(Belderok et al., 2000).
3.1.4.4 Sütés
A sütés a kenyérkészítés utolsó művelete, melynek hatására a termék fogyasztásra
alkalmas állapotba kerül. A végtermék minőségét nagyban meghatározzák az előző
folyamatok hatására kialakult tészta tulajdonságai, továbbá a sütés körülményei, mint a
sütő vagy kemence típusa, valamint a beállított technológiai paraméterek (hőmérséklet,
légáramlás sebessége, sütési idő, páratartalom) (Patel et al., 2005; Therdthai and Zhou,
2003). A sütési hőmérséklet jellemzően 180-260 °C között alakul a sütő típusától és a
sütési időtől függően. A sütés során egyidőben, de egymástól függetlenül hő- és
nedvességtranszport játszódik le a tésztában,
melynek során jelentős szerkezeti átalakuláson
megy keresztül, továbbá számos kémiai reakció is
lejátszódik.
A bélzet kialakulás folyamatát a 8. ábra szemlélteti.
A tészta 30-40 °C-os maghőmérsékletén fokozódik
az élesztőgombák gáztermelő és a baktériumok
savtermelő tevékenysége, továbbá nő az enzimek
aktivitása. A 40-60 °C-ot elérve az élesztőgombák
és baktériumok elpusztulnak, valamint az enzimek
hatása is csökken (Cauvain, 2012). Mindeközben a
víz és a fermentáció során felhalmozódott gázok
(szén-dioxid) és illékony vegyületek (etanol)
elpárolognak a gázcella/tészta határfelületről,

8. ábra: A térfogatnövekedés folyamata. a,
a fermentáció során a gázbuborékok a
sikér-keményítő mátrixban, b, a sütés
kezdetén a gázok tágulása következtében a
fal elvékonyodik c, a folyadékfilm
elszakadása Autio and Laurikainen (1997)
alapján
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miközben a nyomásnövekedés hatására a cellák tágulnak, a tésztahártya gázvisszatartó
képességének és rugalmasságának köszönhetően.
A 60-80 °C-ot elérve megszűnik az enzimtevékenység, valamint a sikérfehérjék további
diszulfidkötéseket kialakítva és hidrátburkukat leadva koagulálnak, ún. koagélt képeznek.
A keményítőszemcsék eközben a szabaddá váló vizet felveszik, megduzzadnak. Kis
mennyiségű amilóz kioldódik a szemcsék közötti fázisba. A szolubilizált amilóz egy
folytonos hálós szerkezetet hoz létre, melybe beágyazódnak és kereszt kötnek a deformált
és megduzzadt keményítőszemcsék. A keményítő csirízesedése és fehérjék koagulációja
során a viszkózus tészta elasztikus bélzetté alakul, mely gátat szab a cellák és ez által a
cipótérfogat további növekedésének. Végül a folyadékhártyával elkülönült gázcellákból
álló szerkezet átalakul egy porózus, egymással összeköttetésben álló, nyitott pórusokból
felépülő struktúrává (Vanin et al., 2009).
A poláris lipidek, azon belül is a glikolipidek a gáz-folyadék határfelületen
monomolekuláris réteget alakíthatanak ki, valamint képesek az amilóz molekulákkal
spirális zárványkomplexek kialakításra. Mindez megnövekedett gázretenciót, nagyobb
cipótérfogatot, puhább bélzetet és bizonyos esetben a kenyér öregedési folyamatának
lassítását eredményezheti (Gan et al., 1995; Koehler and Wieser, 2013; Pareyt et al.,
2011). Ezen kívül a vízoldható arabinoxilánok a gázcellák falának stabilizálásával
késleltetik azok kilyukadását, nagyobb cipótérfogatot eredményezve (Goaesaert et al.,
2005).
A maghőmérséklet ezek után nem lépi túl a 100 °C-ot, miközben folyamatos
folyadéktranszport játszódik le a felszín irányába. Ezzel szemben a tészta felszínén a
hőmérséklet viszonylag hamar 100°C fölé emelkedik, mivel a víz párolgása gyorsabban
zajlik, mint a magból történő transzportja. Az erőteljes párolgás miatt csak korlátozottan
elérhető vízmennyiség hatására a keményítő gélesedés és fehérje denaturáció folyamata
gátolt, a gázcellák összeesnek, melynek eredményeként egy száraz keményítőgélből és
ebben eloszló fehérje és lipid aggregátumokból álló kéreg képződik (Therdthai and Zhou,
2003; Vanin et al., 2009). A felszíni hőmérséklet növekedése és az alacsony víztartalom
nem enzimes barnulási folyamatok lejátszódását is előidézi, mint a Maillard reakció és a
karamellizáció. A Maillard reakció egyszerűsített folyamatát a 9. ábra szemlélteti.
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9. ábra: A héjképződés során lejátszódó Maillard reakció sematikus folyamata Purlis (2010) alapján

A reakciósorozat egy redukáló cukor (pl.: glükóz) és egy aminosav (általában lizin)
szabad aminocsoportja közötti kondenzációval kezdődik. A kondenzációs termék (Nszubsztituált glikozilamin) átrendeződés során létrehozza az Amadori terméket (1-amino1-deoxi-2-ketóz), mely különböző termékekké degradálódik a pH függvényében.
Alacsony pH-n (4-7) hidroxi-metil-furfurol (HMF) (hexóz esetén) vagy furfural (pentóz
esetén) képződik enolizáció által. Ezek igen reaktív vegyületek és számos további reakció
résztvevői (pl. kondenzáció és polimerizáció), melyek melanoidin és egyéb barna
színanyag és aromakomponens képződéséhez vezetnek (Purlis, 2010). A képződött héj a
sütés befejeztével barna színezetű, száraz és ropogós, valamint gazdag íz és
aromaösszetevőkben. A bélzet színe ezzel szemben halvány, mivel hőmérséklete 100°C
alatt maradt, állaga szivacsszerű és rugalmas, a nedvességtartalma kb. 30-40%. A hűlés
során a gyors retrogradációnak köszönhetően az amilóz stabilizálja a kenyér bélzetet, így
nagy szerepe van a bélzet szilárdságának kialakításában (Goaesaert et al., 2005). A
keményítőszemcsék szerkezeti változásait az 10. ábra szemlélteti.
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10. ábra: Keményítőszemcse szerkezeti változásai fűtés, hűtés és tárolás során. (I) natív keményítő
szemcse; (II) gélesedési folyamat, (III) retrogradáció (Goaesaert et al., 2005)

A tárolás során is jelentős változások játszódnak le a kenyér szerkezetében, melyet
köznapi szóhasználattal kenyéröregedésnek nevezünk. Ez egy összetett folyamat, mely
egyrészt a bélzet és a héj közötti nedvességkülönbség kiegyenlítődésének, valamint az
egyes összetevők (gélesedett keményítő, dehidratált sikér) nedvességtartalma közötti
megoszlás változásának következménye. A bélzetszerkezet morzsalékossá válásának
egyik fő okaként a keményítő, azaz az amilopektinek és az amilóz-lipid komplexek
kristályosodását, illetve retrogradációs folyamatát tartják számon (Goaesaert et al., 2005;
Gray and Bemiller, 2003). Ennek megfelelően a keményítő amilóz és amilopektin aránya
fontos befolyásoló tényező lehet. Ezen kívül jelentős szerepe van egyéb összetevőknek,
mint például a nem keményítő típusú poliszacharidoknak, melyek beépülve a fehérjekeményítő komplex szerkezetbe, nagy vízkötőképességük révén a lassíthatják a
nedvesség távozását, valamint a keményítő retrogradációt (Fadda et al., 2014).
3.1.5 A búzaminőség megítélése
A búza felhasználás irányától függő, részben fent leírt viselkedését, végső soron a
termék minőségét, számos tényező befolyásolja, melyek –szintén a fentiekből
következően- lehetnek biológiai (genetika, illetve fajta hatása), ökológiai (p.: éghajlat,
talaj) valamint agrotechnikai (pl.: talajművelés, tápanyagellátás, vetés, növényápolás,
betakarítás) tényezők. A búza minősége összetett fogalom, melyet többféle
szempontrendszer alapján lehet megfogalmazni a feldolgozás, valamint a végső
felhasználás módjától függően. (Khan and Shewry, 2009). Minősítésére számos módszert
dolgoztak ki, melyek többsége nemzetközileg is elfogadott szabványos eljárás. Ezen
módszerek magukba foglalják a szemtermés tulajdonságainak, a lisztkihozatal, az
őrlemények minőségének a vizsálatát, valamint a végterméktesztek (pl.: sütéspróba)
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elvégzését. Az általuk meghatározott paraméterek alapján lehetőség nyílik a búza és a
lisztek különféle minőségi osztályokba sorolására. Ezek követelményrendszerei
szabványokba vagy élelmiszerkönyvbe foglalva érhetőek el, melyek nemzetenként,
valamint régiónkét változhatnak. A búzára vonatkozó minőségi követelményeket
nemzetközi szinten az ISO 7970:2011 szabvány, illetve magyarországi viszonylatban az
MSZ 6383 számú szabvány tartalmazza.
A búza minősítésének első lépcsője a szemtermés vizsgálata, melynek fő szempontjait a
4. táblázat foglalja össze.
4. táblázat: A búza szemtermésének minőségi jellemzői Khan and Shewry (2009) alapján

Őrlési kihozatal
hektolitertömeg/ezermagtömeg
szennyezőanyagok
rovarkár
acélos szemek
zsugorodott szemek

Felhasználási technológiai
minőség
csírázott szemek
hősokkot kapott szemek
megfagyott szemek
éretlen szemek
elszíneződött szemek
más minőségű búza
penész

Élelmiszer biztonság
mikotoxinok
anyarozs

A búzaliszt vizsgálati módszerek közül kiemelendő a beltartalmi összetétel
meghatározása, a lisztből készült szuszpenzió vagy tészta reológiai tulajdonságainak
vizsgálatata, valamint a végtermék tesztek (pl.: sütéspróba).
A búza(liszt) vizsgálati módszerek jelentős szerepet játszanak az alapkutatás, a
búzanemesítés, az alapanyagjellemzés, a minőségellenőrzés, valamint a folyamat-, és
termékfejlesztés során (Tömösközi and Békés, 2016). A továbbiakban a legfontosabb
búzaliszt vizsgálati módszereket tekinteném át, hangsúlyt fektetve a próbasütés
módszertanára.
3.1.5.1 Beltartalmi összetétel meghatározása
Az összetevők közül a liszt nedvességtartalmának ismerete elengedhetetlen
egyrészt a tárolás szempontjából, másrészt szükséges a többi minősítő módszer
elvégzéséhez (Husejin et al., 2009). Meghatározása szabványosan szárítószekrényes
eljárással, gravimetriásan történik.
A hamutartalom a liszt ásványi anyag tartalmával mutat szoros összefüggést, s mivel az
ásványi összetevők elsősorban a korparétegekben koncentrálódnak, ezért az őrlés
minőségéről és a lisztkihozatalról adhat előrejelzéseket. A hamutartalom ezen kívül
közvetett indikátora lehet az őrlési folyamat során a lisztben bekövetkező esetleges
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korpaszennyezettségnek, továbbá befolyásolhatja a liszt, valamint a végtermék színét.
Meghatározása általánosan hamvasztásos eljárással, gravimetriásan történik (Husejin et
al., 2009).
A beltartalmi komponensek közül nagy jelentőséggel bíró minőségi paraméter a
nyersfehérje-tartalom. A búza fehérjetartalma 8 és 16% között változhat a fajtától és
termesztési körülményektől függően, a magas nyersfehérje-tartalom általában kedvező
sütőipari tulajdonságokkal párosul. Meghatározására leggyakrabban alkalmazott
módszerek a kémiai roncsoláson alapuló a Kjeldahl, valamint a minta elégetésén alapuló
Dumas módszer (Carver, 2009; Khan and Shewry, 2009).
A búza fehérjéinek kb. 80%-át a sikérfehérjék alkotják. A nedves sikértartalom
meghatározására végzett módszer a sikérmosás, mely során a lisztből híg sóoldattal
eltávolítják az keményítőt, valamint az oldható fehérjéket. A sikértartalmat %-ban
kifejezve 14%-os nedvességtartalomra adjuk meg (Carver, 2009). A mérést korábban kézi
módszerrel, ma már inkább az automata gépi eljárással végzik. A tanszéki fejlesztésű
Glustar System a sikér mellett a keményítő tartalom kinyerését is lehetővé teszi, valamint
mikro üzemmódban is működtethető, melyeknek elsősorban kutatás során van
jelentősége (Tömösközi et al., 2012).
A legtöbb beltartalmi komponens meghatározható roncsolásmentes közeli infravörös
(NIR) módszerekkel is, azonban ezek esetén szükséges referencia módszerrel történő
kalibráció (Khan and Shewry, 2009).
3.1.5.2 Reológiai tulajdonságok vizsgálata
A búzaliszt minősítésére alkalmazott reológiai módszerek olyan többnyire
tapasztalati alapokon nyugvó mérési eljárások, melyek segítségével a lisztből víz
hozzáadásával készített tészta vagy szuszpenzió reológiai viselkedését vizsgálhatjuk,
egyes esetekben modellezve a végtermék készítés bizonyos lépéseit, melyek összefüggést
mutatnak a termék minőségével.
A fehérjeminőség vizsgálatára végzett általános módszer a Zeleny szedimentációs teszt,
melynek lényege, hogy eltérő fehérjetartalom és minőség esetén a lisztek vizes-savas
szuszpenziói eltérő mértékben ülepednek. A rögzített ülepedési idő alatt mért térfogat
elsősorban a sikér mennyiségétől és duzzadásának mértékétől függ. (Hrušková et al.,
2002). A Zeleny szedimentációs index összefüggést mutat a próbacipó térfogattal és a
bélzet minőséggel (Dobraszczyk and Salmanowicz, 2008; Różyło and Laskowski, 2011).
Mérése történhet manuálisan vagy automatizált módszerrel (Tömösközi et al., 2009).
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A dagasztás során a sikérháló kialakulását a tészta ellenállását (konzisztenciáját)
folyamatosan regisztráló, dagasztáson alapuló készülékekkel lehet nyomon követni. Ilyen
például a szigmoid vagy z-karú dagasztólapáttal rendelkező farinográf, illetve a hasonló
elven működő valorigráf és doughLAB, valamint a tűs mixerek (mixográf). A farinográf
átlal meghatározott fontosabb paraméterek a vízabszorpció, a tésztakialakulási idő, a
stabilitás, és az ellágyulás. Általában elmondható, hogy a magas vízabszorpció alacsony
fokú ellágyulással párosítva jó minőségű (erős) lisztre, míg nagy vízabszorpció nagyfokú
ellágyulással gyenge minőségű lisztre utal. Minél hosszabb a tészta-kialakulási idő és a
stabilitás, annál erősebb lisztről beszélhetünk. Ezt követi a tészta dagasztással szembeni
ellenállásának egy többé-kevésbé lassú csökkenése, ami a sikérváz gyengülését jelzi.
Minél később következik be az ellágyulás, annál erősebb a sikérváz szerkezete (Dap et
al., 2011; Tömösközi and Békés, 2016).
A búzalisztből készült tészta egyedülálló tulajdonsága a rugalmassága, mely a
sikérfehérjék összetétele és minősége határoz meg. A tészta nyújtással szembeni
ellenállását vizsgáló készülékek például az extenzográf és az alveográf. Az extenzográf
esetén a tészta uniaxiális deformációt szenved, míg az alveográf minden irányú nyújtással
deformál, ami a tésztában a kelesztés során fejlődő gázbuborék fejlődését modellezi. Az
kismértékű nyúlással szembeni ellenállás kis cipótérfogatot eredményez, de ugyan ez
figyelhető meg a túl nagy ellenállás esetén is. Kiegyensúlyozott nyújthatóság-ellenállás
arány általában jó sütőipari tulajdonságokkal párosul (Dap et al., 2011; Dobraszczyk and
Morgenstern, 2003; Tömösközi and Békés, 2016).
A reofermentométeres vizsgálat a kelesztés folyamatát modellezi a valós mátrixhoz
nagyon hasonló, sót és élesztőt is tartalmazó tészta esetén, míg a maturográfos mérés ezt
kiegészíti a sütés körülményeinek modellezésével is (Hrušková and Skvrnová, 2003;
Tömösközi and Békés, 2016).
A liszt másik fontos összetevőjének, a keményítőnek a vizsgálatára is számos módszer
létezik, melyek egyszerű liszt-víz szuszpenzió vagy tészta csirízesedési és dermedési
tulajdonságait határozzák meg. Az egyik legalapvetőbb vizsgálat az esésszám (s) mérése,
amely az esőtestes viszkoziméter elvén működik, s az amiláz enzimaktivitás
meghatározásának közvetett módszere. A keményítőszemcsék vizes szuszpenzióban
történő csirízesedésének és retrogradációjának folyamatos vizsgálatát teszi lehetővé a
felfűtési és hűtési szakaszt tartalmazó hőmérséklet programmal működő amilográfos
vagy gyors viszkoanalizátoros technikák, melyek a rotációs viszkoziméter elvén
működnek (Dap et al., 2011).
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A tészta viselkedésének komplex jellemzésére alkalmas módszer a mixolabos
méréstechnika, mely mind a sikérfehérjékhez kötődő dagasztási tulajdonságokról, mind
pedig a főként keményítőtől függő viszkózus tulajdonságokról is szolgáltat eredményeket
(Collar and Rosell, 2013).
3.1.5.3 Próbasütés
A módszerek közül a sütőipari végtermékteszt vagy próbasütés az, mely lehetővé
teszi a liszt vizsgálatát a kenyérkészítés teljes folyamatán végighaladva, valós
körülmények között, így közvetlen módon nyerhetünk információt a sütőipari
minőségről. A továbbiakban a sütéstesztek szakirodalmát tekintem át, kitérve a fontosabb
szabványmódszerekre és nagyobb hangsúlyt fektetve a különféle fejlesztési irányokra.
3.1.5.3.1 Szabványos sütéstesztek összehasonlítása
Mivel a próbasütés a kenyérkészítés összetettségéből adódan számos tényezőtől
függő folyamat, ezért a lépések standardizálására különféle szabványokat dolgoztak ki.
Jelentősebb szabványok közé tartoznak a nemzetközi AACC (American Association of
Cereal Chemists) és az ICC (International Association for Cereal Science and
Technology) szervezetek szabványai, valamint megemlítendő az ISO (International
Organization for Standardization) szabványa is. Ezek közül megkülönböztethetünk
közvetlen vagy élesztős tésztakészítési eljáráson (straight-dough method) alapuló
módszereket, mint az AACC 10-09.01, AACC 10-10.03, ICC Nr. 131, és az ISO
6820:1985, illetve ide sorolandó a magyar szabvány (MSZ 6369-8:1988) is. Az említett
módszerek esetében a tészta összetevőinek homogenizálása és a tésztaképződés
folyamata egy lépésben történik meg. Ezzel szemben a hagyományos kovászos vagy
közvetett (sponge and dough) módszer esetén (AACC 10-11) két lépésben zajlik a tészta
előállítása, mely során először a kovászt állítják elő, majd ehhez adják hozzá a liszt
maradékát és a többi összetevőt. Bár ez utóbbi jobban reprezentálja az ipari technológiát
(Tömösközi and Békés, 2016), azonban az analízis idő sokkal hosszadalmasabb. Az egyes
szabványmódszerek összehasonlítását a M1.táblázat tartalmazza. A szabványok számos
eltérést mutatnak, így az összetevők, az alkalmazott lisztmennyiség, a dagasztás módja
és időtartama, valamint a többi művelet (pihentetés, formázás, kelesztés, sütés)
végrehajtása esetén is. Összességében elmondható, hogy az AACC szabványok
alkalmazzák a legtöbb összetevőt, köztük számos lisztjavítószert, valamint zsiradékot,
míg a Magyar Szabvány csak a legalapvetőbb hozzávalókat írja elő. A szükséges liszt
mennyiségét tekintve az ICC az AACC 10-11 és a Magyar Szabvány igényli a legtöbbet,

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

mivel 2 vagy 3 próbacipó egyidejű készítését teszi lehetővé, míg a többi AACC szabvány
egy próbacipó készítésére van kidolgozva. Utóbbi hátránya lehet a párhuzamos mérések
elvégzésének nagyobb időigénye, előnye lehet viszont, hogy az esetleges párhuzamos
mérések statisztikailag független eredményeket szolgáltathatnak. A dagasztás jellemzően
5 percig (MSZ és ICC) vagy az optimális konzisztencia eléréséig történik (AACC
módszerek), különféle dagasztókészülékek segítségével. A szabványok közül csak az
ICC szabványa osztja fel a tésztát a pihentetés előtt. A Magyar Szabvány esetén szabadon
vetett cipót, míg a többi esetben formacipót kell a megadott módon elkészíteni. A sütési
hőmérséklet 210 és 260°C között változik a módszerek között, a sütési idő pedig
jellemzően 25-30 ±1-2 perc. A sütési idő az AACC 10-10.03 módszer mikro változatánál
értelemszerűen kevesebb, 13 perc. Megállapítható tehát, hogy az egyes szabványos
módszertanok között is jelentős különbségek vannak, s inkább szolgálnak útmutatóként.
Ennek megfelelően gyakran kerülnek módosításra vagy adaptálásra a korlátozott
mintamennyiség vagy az eltérő laboratóriumi felszereltség végett.
3.1.5.3.2 A végtermék tesztek fejlesztési irányai
A végtermék minősége és a szemtulajdonságok, illetve a különféle reológiai
tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata számos kutatás tárgyát képezi (Al-Saleh
and Brennan, 2012; Wheat Quality Council, 2015). Mivel munkám elsősorban az eszköz
és módszerfejlesztéhez, valamint a méretcsökkentés lehetőségének vizsgálatához
kapcsolódik, részletesebben ennek irodalmát tekintem át.
A próbasütési tesztek fejlesztésének egyik fő iránya a szükséges mintamennyiség
csökkentése, melynek igen nagy jelentősége van a kutatás, termékfejlesztés vagy akár a
nemesítési folyamat során, mivel esetükben a vizsgálati anyag (liszt, különféle adalékok,
segédanyagok,

stb.)

gyakran

korlátozott

mennyiségben

érhető

csak

el.

A

méretcsökkentett módszerek közül a már említett AACC 10-10-03 szabvány 10 g lisztre
kidolgozott módszere tekinthető hivatalosan is elfogadottnak, mely Shogren & Finney
(1984) munkáján alapszik. Szintén 10 g lisztet igénylő módszerek a Kieffer, Belitz,
Zweier, Ipfelkofer, & Fischbeck, (1993) nevéhez fűződő MRMT (Micro Rapid Mix Test)
és annak különféle adaptációi, módosításai (Kieffer et al., 1998; Pflaum et al., 2013;
Sedláček and Horčička, 2011; Thanhaeuser et al., 2014), valamint nem régiben
kidolgoztak cipónként 15 g tésztát felhasználó módszertant is (Frauenlob et al., 2017).
Találhatunk példát valamivel több, 30 g (MacRitchie, F., Gras, 1973) és 50 g (Mandala,
2005) lisztből készített próbacipó vizsgálatára, illetve mindössze 2 g (Beasley et al., 2002;
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Uthayakumaran et al., 1999) és 3 g liszt (Gamero et al., 2013) felhasználásával előállított
próbacipókra is a szakirodalomban. A kenyértészta elkészítéséhez különféle
megoldásokat alkalmaztak az egyes kutatások során. Többek között használtak
mérőműszereket pl. tűs keverővel rendelkező mixográfot (Shogren and Finney, 1984;
Uthayakumaran et al., 1999), vagy z-karú dagasztóval rendelkező 10 g-os farinográfot
(Kieffer et al., 1998; Pflaum et al., 2013), illetve a farinográfhoz hasonló Flourgraph E6
készüléket (Frauenlob et al., 2017) a dagasztás során, melyet általában az optimális
konzisztencia eléréséig végeztek. Ezen kívül kereskedelmi forgalomban levő robotgépek
alkalmazására is találunk példát (Kieffer et al., 1993; Mandala, 2005; Sedláček and
Horčička, 2011). A próbacipók értékelése során meghatározott fő paraméter a
cipótérfogat (fajlagos térfogat), melyet elsősorban szabványos magkiszorításos
módszerrel (AACCI Method 10-05.01) mértek, de találunk példát üveggyöngy(Campbell et al., 2008) vagy vízkiszorításon (Pflaum et al., 2013) alapuló módszerre is.
A cipók bélzetének állományvizsgálatára a legtöbb esetben nem került sor, egy-két példát
leszámítva (Frauenlob et al., 2017; Gamero et al., 2013).
A végtermék tesztek másik, a rutinszerű alkalmazás korlátját jelentő tulajdonsága a
viszonylag hosszú analízis idő, így ennek csökkentése szintén kutatások tárgyát képezi.
Példaként a sütési idő szignifikáns csökkentését említem mikrohullámú (Dogan et al.,
2010) vagy Joule hőn (Gally et al., 2016) alapuló sütési technika alkalmazásával.
Hátrányuk, hogy a héjképződés csak kis mértékben játszódik le, már pedig a héj színe,
íze és állaga is fontos paraméterei a végterméknek.
A sütéspróba automatikus megvalósításának lehetőségét Doǧan, Yildiz, & Taşan (2012)
vizsgálták három különböző márkájú háztartási kenyérsütő gép felhasználásával.
Eredményeik azt mutatták, hogy az egyes készülékek eltérő teljesítményt nyújtottak, de
alapvetően alkalmasnak bizonyultak a használt adalékok hatásának kimutatására. Trinh,
Campbell & Martin (2016) összefoglaló cikkükben részletes áttekintést adnak a háztartási
automata kenyérsütők kutatásban való alkalmazásáról a 2000 és 2015 közötti időszakban.
A szakirodalom és saját eredményeik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a
kenyérsütőgépek által nyert eredmények többnyire nem tükrözik a hagyományos
kenyérkészítés során kialakuló tulajdonságokat és esetlegesen félrevezető információt
nyújthatnak egyes adalékanyagok hatásáról.
Ennek megfelelően a laboratóriumi sütőipari végtermék teszt műszerezett
megoldása továbbra is hiányzó láncszem a teljes lisztminősítési rendszerben. Jelenleg
már a végtermék tulajdonságainak értékelése is végrehajtható szabványosított műszeres
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eljárásokkal, mint például a lézer topográfiás módszerrel történő térfogatmérés (AACC
10-14.01 és 10-16.01), bélzetvizsgálat műszeres állománymérővel (AACC 74-09.01, 7410.02 és 74-0.01) továbbá a bélzet szerkezet vizsgálata szoftveres digitális képfeldolgozó
eljárásokkal (AACC 10-18.01) (Anderson et al., 2014; Jekle et al., 2018; Whitworth et
al., 2005).

3.2 Gluténmentes sütőipari termékek fejlesztésével kapcsolatos kutatások
A cöliákia vagy másnéven gluténszenzitív enteropátia, egy glutén-dependens
szisztémás autoimmun betegség (Lebwohl et al., 2015). Jelenleg egyetlen kezelési módja
az élethosszig tartó gluténmentes étrend, mely minden olyan termék szigorú megvonását
jelenti, ami búzát, rozst, árpát vagy egyéb kalászos gabonát, például tönkölybúzát,
kamutot (Khorasan búza) vagy tritikálét (Gallagher et al., 2004; Vici et al., 2017)
tartalmaz. Mivel az említett gabonák és különösen a búza szerepe táplálkozásunkban
kiemelt jelentőségű, így egyesek számára a gluténmentes diétára való áttérés nem
egyszerű. Bár a gluténmentes sütőipari termékeknek mára már széles palettája áll
rendelkezésre, azonban többségük még mindig elmarad a búzatermékek táplálkozástani
értékétől, technológiai és érzékszervi tulajdonságaitól (Pellegrini and Agostoni, 2015).
Alapanyagként gyakran rizs- és kukoricalisztet, valamint különféle forrásból származó
keményítőket alkalmaznak, mivel ezek nagy mennyiségben és gazdaságos áron
hozzáférhetők, valamint kellemes íz- és aromaprofillal rendelkeznek (Capriles et al.,
2016). Ezen termékek azonban általában magas könnyen emészthető szénhidrát- és
zsírtartalommal rendelkeznek, viszont élelmi rostokban, valamint vitaminokban, ásványi
anyagokban és bioaktív komponensekben szegényebbek (Bardella et al., 2000; Padalino
et al., 2016). Többek között emiatt is fordul nagyobb figyelem a gluténmentes kisgabonák
(pl.: köles, cirok), valamint álgabonák (pl. hajdina, amaránt, quinoa) felé.
Tápanyagösszetételüknek és részben technológiai tulajdonságuknak köszönhetően
hozzájárulhatnak a változatosabb és kiegyensúlyozottabb gluténmentes étrend
kialakításához (Alvarez-Jubete et al., 2010; Bagdi et al., 2011; Békés et al., 2017;
Pellegrini and Agostoni, 2015). A búza és egyes gluténmentes gabonák és álgabonák
makrokomponens összetételét az 5. táblázat foglalja össze.
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5. táblázat: Gluténmentes gabonák és álgabonák átlagos makrokomponens összetétele a búzához
viszonyítva (Békés et al., 2017; Schoenlechner et al., 2008)

Beltartalom (sz.a. %)
Búza
Kukorica
Rizs
Köles
Hajdina
Cirok
Amaránt
Quinoa

Fehérje
12,9
9,9
8,9
11,9
12,0
12,3
16,4
13,8

Zsír
2,1
4,3
2,5
4,4
3,0
3,6
9,9
5,8

Keményítő Élelmi rost
68,0
15,1
73,3
11,0
84,7
2,5
77,5
4,3
77,4
9,0
73,8
6,3
62,0
12,5
77,1
14,8

Hamu
1,9
1,5
1,4
1,8
2,3
1,7
3,7
3,8

A következő fejezetben a kutatómunkánk során is vizsgált köles és a hajdina
táplálkozástani értékét és technológiai tulajdonságait mutatom be részletesebben.
3.2.1 A köles és hajdina táplálkozástani értéke és technológiai tulajdonságai
3.2.1.1 Rendszertan és előfordulás
A „köles” a kölesformák alcsaládjába (Panicoideae, Poaceae) tartozó számos,
főként apró szemterméssel rendelkező fajnak az összefoglaló neve, melyek a Panicum
(kölesek) és Pennisetum (tollborzfüvek) nemzetség tagjai (McDonough et al., 2000).
Legjelentősebb képviselőik a gyöngyköles (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.), mely
világviszonylatban a legnagyobb termőterülettel rendelkezik és elsősorban Afrikában és
Indiában termesztik, valamint a közönséges köles (Panicum miliaceum (L.)), mely Ázsia
szerte és Kelet-Európában, köztük Magyarországon is, a legelterjedtebb köles faj
(Wrigley et al., 2015).
A hajdina (Fagopyrum esculentum Moench és F. tataricum Gaertn.) a
keserűfűfélék (Polygonaceae) családjába tartozó kétszíkű növény, tehát rendszertanilag
nem gabonaféle, de mivel keményítőben gazdag, magját a gabonafélékhez hasonlóan
fogyasztjuk, ezért az ún. álgabonák közé soroljuk (Eggum et al., 1980). Termesztése és
fogyasztása elsősorban Kína, Japán, Oroszország és Közép-Kelet-Európa területeire
jellemző (Schoenlechner et al., 2008).
3.2.1.2 A köles- és hajdinamag morfológiai jellemzése
A kölesek szemtermése igen változatos lehet alakjuk, méretük és színük
tekintetében (Baryeh, 2002). Példaként a gyöngyköles szerkezeti felépítését a 11. ábra
szemlélteti. Hasonlóan a többi gabonaféléhez a kölesmagot három fő rész alkotja: a héj,
az endosperm (magbelső) és a csíra. Az egyes részek (pl.: az endosperm és a csíra aránya)
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relatív megoszlása a teljes maghoz viszonyítva igen eltérő lehet a köles fajok között.
(FAO, 1995; Taylor and Doudu, 2017).

11. ábra: Gyöngyköles szemtermésének hosszanti keresztmetszete Taylor (2016) alapján

A hajdina növény érett, száraz termése egyetlen magból álló kaszattermés, alakja
jellegzetes háromszög alakú (12. ábra).

12. ábra: Hajdinamag hosszanti (A) és vízszintes (B) keresztmetszete Steadman et al. (2001) alapján

Bár a mag alakja eltérő, azonban felépítése számos hasonlóságot mutat a valódi
gabonákkal. Ennek megfelelően ugyanúgy megtalálhatók a gabonaszemre jellemző
morfológiai egységek, mint a héj (terméshéj és maghéj), a magbelső (aleuron és lisztes
endosperm), valamint a csíra. A legnagyobb eltérést a csíra (embrió) felépítése és
elhelyezkedése mutatja, mely a hipokotil tengellyel együtt a termés csúcsán helyezkedik
el, míg a két vékony sziklevél az endospermen keresztül túlnyúlva a maghéj közeli
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régióba, tekeredve mintegy körül öleli az endospermet (Hung et al., 2009; Obendorf et
al., 1993; Steadman et al., 2001).
3.2.1.3 A köles és a hajdina összetételének jellemzése
3.2.1.3.1 Fehérjetartalom és jellemző fehérjék
A közönséges köles fehérjetartalma viszonylag magas (12-15,9%), összemérhető a
búzáéval (Langó et al., 2018), azonban a fehérjék összetétele és minősége számos eltérést
mutat (lsd. 3.1.2.1 fejezet). A teljes fehérjetartalom kb. 80%-át prolaminok alkotják,
melyeknek két fő frakciója különböztethető meg: a 24 kDa frakció gazdag
glutaminsavban, leucinban és alaninban míg a 17-14 kDa csoport magas metionin és
cisztein tartalommal rendelkezik. A glutelin típusú frakciók (17 és 20 kDa) magas
prolintartalmúak (Kalinová, 2007; Taylor and Emmambux, 2008). A köles bár nem
tartalmaz a cöliákiások számára veszélyes fehérjéket, azonban több fehérjekrakciója (36,
70 és 90 kDa) is kiválthat IgE mediált allergiás reakciót az arra érzékenyeknél.
A hajdina fehérjetartalom tekintetében szintén hasonlít a búzához (5. táblázat),
azonban összetétele jelentősen eltér mind a búzáétól, mind pedig a kölesétől. A fehérjék
többsége vízoldható globulin (43%) és albumin (18%), de tartalmaz glutelineket (23%)
valamint elenyésző mennyiségben prolaminokat (0,8%), 5%-ban pedig egyéb
nitrogéntartalmú komponenseket (Przybylski and Gruczyĕska, 2009). A hajdina globulin
frakcióját két fő tartalékfehérje, a 13S globulin, és a kisebb mennyiségben előforduló 8S
globulin alkotja. Az albumin frakció leglényegesebb képviselője a 2S albumin
(Schoenlechner et al., 2008; John R N Taylor et al., 2016). A hajdina kiegyensúlyozott
aminosav összetétellel rendelkezik, esszenciális aminosavakban pl. lizinben gazdag, mely
a búzának kb. 2,5-szerese. A prolin és glutamin mennyisége viszont alacsonyabb, mint a
búzában,

tekintve,

hogy prolaminokban

szegény.

Legnagyobb

mennyiségben

glutaminsavat, aszparaginsavat, arginint és lizint tartalmaz, míg metionin és cisztein
tartalma kevésbé jelentős (Alvarez-Jubete et al., 2010; Eggum et al., 1980; Schoenlechner
et al., 2008). A hajdina a köleshez hasonlóan az arra hajlamos személyeknél IgE mediált
immunreakciót válthat ki, melyért 9-70 kDa méretű fehérjék lehetnek a felelősek
(Schoenlechner et al., 2008; Tömösközi and Langó, 2017).
3.2.1.3.2 Keményítő és egyéb poliszacharidok, kis molekulaméretű szénhidrátok
A kölesnek is, mint a többi gabonafélének a keményítő a fő szénhidrát összetevője,
melynek mennyisége jellemzően 62-68%, a szemcsék alakja elhelyezkedéstől függően
lehet polihedrális vagy gömb (Taylor and Emmambux, 2008). A köles keményítőjének
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amilóztartalma 17,2-33,9% között változik (Zhu, 2014), mely kissé magasabb, mint a
búzakeményítő esetén (3.1.2.2.1 fejezet). Élelmi rost tartalma magas (14,2-19,9%), mely
azonban hántolás során közel harmadára csökken (Langó et al., 2018). Lényegesebb
képviselők a xiloglükánok, arabinoxilánok, arabinogalaktánok és béta-glükánok. Oldható
szénhidrátok (szacharóz, raffinóz) 1% alatti mennyiségben fordulnak elő a magban
(Kalinová, 2007).
A hajdina szénhidrát tartalma 67-70% közötti, ebből kb. 54,5% keményítő
(Steadman et al., 2000). A keményítőszemcsék alakja poligonális, gyakran képeznek
aggregátumokat. Méretük viszonylag kicsi, átmérőjük átlagosan 6,5 μm (Schoenlechner
et al., 2008). A keményítőszemcsék amilóz tartalma 15-52% között alakul, polimerizációs
foka 12 és 45 glükóz egység között változik (Przybylski and Gruczyĕska, 2009). A
hajdina

keményítőszemcséi

nagy

mennyiségben

tartalmaznak

hosszú

láncú

amilopektineket (12-13 m/m%). A hajdinában előforduló egyéb szénhidrát összetevők a
héjrészekben (terméshéj, maghéj) és az aleuron rétegben található oldható (4,8%) és
oldhatatlan (2,2%) rostalkotók, valamint a csírában és aleuronban levő egyéb oldható
szénhidrátok (1,6%) (pl.: szacharóz, sztachióz, raffinóz, egyéb α-galaktozidok)
(Steadman et al., 2001). Kiemelendő a hajdina fagopiritol tartalma (2,6%) (D-kiroinozitol galaktozil származéka), mely egy emészthetetlen oligoszacharid. Ezen kívül
jelentős a rezisztens keményítő mennyisége (teljes keményítőtartalom 33,5-37,8%), mely
nehezebb emészthetősége miatt élelmi rostként hasznosulhat, mennyisége főzés
(hőkezelés) erősen lecsökkenhet (kb. 7%-ra) (Przybylski and Gruczyĕska, 2009;
Schoenlechner et al., 2008).
3.2.1.3.3 Lipidtartalom és jellemző zsírsavösszetétel
A köles a búzához képest (5. táblázat) magas, közel kétszeres zsírtartalommal
rendelkezik (3,87-4,26), ami ugyan tápérték szempontjából előnyt jelent, ugyanakkor
oxidációra és avasodásra hajlamosabbá válhatnak a belőlük készült termékek. A
triglicerideket alkotó zsírsavak közül a linolénsav (60%) és az olajsav (14%) a
legjellemzőbb (Langó et al., 2018; Taylor and Emmambux, 2008).
A hajdina teljes lipidtartalma 2,48%, összetételükre magas telítetlen zsírsav arány
jellemző (74-79%). A legnagyobb mennyiségben előforduló zsírsavak a palmitinsav (1520%), az olajsav (30-45%) és a linolénsav (31-41%), amelyek mellett elenyésző
mennyiségben (10% alatt) egyéb zsírsavak jelenléte is kimutatatható (Przybylski and
Gruczyĕska, 2009).
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3.2.1.3.4 Ásványi anyagok, vitaminok és bioaktív összetevők
A köles ásványi anyag és vitamintartalma összemérhető a búzáéval vagy akár meg
is haladhatja azt. Kiemelten magas a vas, kálium, magnézium, foszfor, és cink tartalma,
azonban kalciumban viszonylag szegény. Vitaminok közül kiemelendő a niacin és B6
tartalma, valamint jelentős folsav forrás is (Habiyaremye et al., 2017). A bioaktív alkotók
(antioxidánsok, fitokemikáliák). Az előforduló antinutritív faktorok a tannin, fitinsav,
oxálsav, proteáz inhibitorok, melyek mennyisége hántolással, főzéssel, valamint
fermentációval csökkenthető (Devisetti et al., 2014; Kalinová, 2007; Langó et al., 2018).
A hajdina ásványi anyag tartalma általában a búzáénál alacsonyabb, azonban a
többi gabonánál (köles, rizs, kukorica, stb.) nagyobb mennyiségben tartalmaz kalciumot,
valamint jelentős a vas, magnézium, foszfor, illetve a nyomelemek közül viszonylag
magas a cink, réz, mangán és szelén tartalma. Folsav tartalma meghaladja a búzáét és más
kalászos gabonáét (rozs, árpa). A hajdina B vitaminokban a búzánál gazdagabb, ezen
belül is kiemelkedik magas a tiamin (B1), riboflavin (B2) valamint niacin (B6) tartalma.
Jelentős az E és K vitamin, valamint magas kolintartalom is jellemzi (Alvarez-Jubete et
al., 2010; Schoenlechner et al., 2008). Bioaktív komponensekben is gazdag a hajdina:
jelentős mennyiségben tartalmaz fenolos komponenseket, flavonoidokat, többek között
rutint, mely számos egészségtámogató hatással rendelkezik (pl. erős antioxidáns) (Jing et
al., 2016).
3.2.1.4 A köles és hajdina őrlemények előállítása és technológiai tulajdonságai
A köles őrleményeinek ipari előállítását leggyakrabban hagyományos (gépiesített)
köves malommal végzik. Modernebb megoldás a hidrotermális kezelést követő hengeres
malmon történő őrlés vagy a hántolást követően kalapácsos malmon történő őrlés, melyek
során a keletkező korpát légszelektálásos elven választják el (McDonough et al., 2000;
Mckevith, 2004). A köles laboratóriumi őrlésére jelenleg nincs szabvány vagy előírás, de
a búzaliszt előállítására alkalmazott laboratóriumi malmok számos esetben alkalmasnak
bizonyultak a közönséges köles esetén lisztek előállítására (Langó et al., 2018;
McDonough et al., 2000).
A hajdina őrlemények előállítását a teljes szem vagy az ütköztetéses hántolással
létrejövő dara hengeres malmon történő őrlésével, majd szitálásával végzik világos lisztet
(főként az endosperm belső, keményítőben gazdag része), darát (endosperm keményebb
darabjai) és korpafrakciókat hozva létre (Schoenlechner et al., 2008; Steadman et al.,
2001).
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A köles és hajdina (illetve más egyéb gabona és álgabona) őrlemények vizsgálatára
jelenleg nem áll rendelkezésre a búzához hasonlatos szabványos módszertan. A búzaliszt
technofunkcionális tulajdonságait elsősorban a sikér minősége határozza meg, így a
módszerek többsége ennek megfelelően a sikérfehérjéktől függő tulajdonságok (pl.:
dagasztási tulajdonságok, nyújthatóság) vizsgálatára lett kifejlesztve. Felvetődhet a
kérdés, hogy ezek a módszerek mennyire lehetnek alkalmasak a sikért nem tartalmazó
őrlemények tulajdonságainak vizsgálatára és milyen következtetések vonhatók le a kapott
eredmények alapján. A továbbiakban a búzaliszt vizsgálati módszerek köles és hajdina
őrlemények esetére történő, a szakirodalomban fellelhető fontosabb alkalmazási példáit
tekintem át.
Viszonylag korlátozott az irodalmi források száma a köles őrlemények
technofunkcionális

tulajdonságairól.

Elsősorban

lisztkeverékekben

(búza-köles,

gluténmentes keverékek) történő vizsgálatával kapcsolatos kutatások érhetőek el.
Búzaliszthez történő kölesadagolás értelemszerűen nagyban befolyásolja a tészta
farinográffal mérhető paramétereit, s a mennyiségükkel arányosan alacsonyabb
vízabszorpciót,

hosszabb

tésztakialakulási

időt

és

gyengébb

tésztastabilitást

eredményeznek. Ezen kívül csökkentik a tészta extenzográffal mért nyújthatóságát és
nyújtással szembeni ellenállását, valamint a görbe alatti területet (Saha et al., 2011;
Shimray et al., 2012) A hajdinaliszt farinográfos vizsgálata során számos eltérés
figyelhető meg a búzaliszthez képest. Többek között alacsonyabb vízabszorpcióval,
hosszabb

tésztakialakulási

idővel

és

alacsonyabb

maximális

konzisztenciával

jellemezhető (Beitane et al., 2015; Marcela et al., 2017). A keményítő minőségtől függő
viszkózus tulajdonságok (csirízesedés, gélképződés, retrogradáció)

vizsgálatára

általánosan alkalmazott módszer a gyors viszkoanalizátoros technika (RVA), mely
számos keményítőtartalmú anyag, így a köles és hajdina lisztek esetén is használt
módszertan. A köles és hajdina keményítői jellemzően alacsonyabb csúcsviszkozitással,
viszont stabilabb gélszerkezettel (alacsonyabb visszaesés) és magasabb végső
viszkozitással rendelkeznek mint a búzakeményítő (Wu et al., 2016).
A technológiai tulajdonságok összetett vizsgálatára alkalmas műszer a Mixolab, mely a
dagasztási tulajdonságokról, valamint a viszkózus viselkedésről is nyújt információt
egyetlen teszt elvégzése alatt. A Mixolabbal végzett vizsgálatok is azt mutatják, hogy a
kölestészta (13. ábra) konzisztenciája igen alacsony a dagasztás során mindaddig, amig a
csirízesedési hőmérsékletet el nem éri, utána a forgatónyomaték ugrásszerű emelkedése

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

figyelhető meg a keményítő duzzadás és csirízesedés következtében (Dubat and Boinot,
2012).

13. ábra: Köles jellegzetes Mixolab profilja (A) és kölesliszt búzaliszthez való adagolásának hatása (50,
20, 10,5%)(B) Dubat and Boinot (2012)alapján

A kölesliszt gyenge dagasztási tulajdonságai és vízfelvétele, valamint alacsony
konzisztenciája többek között annak tudható be, hogy a tartalékfehérjék többnyire
hidrofób tulajdonságúak és elzártan, összetekeredve fehérjetestekben helyezkednek el,
míg a búza esetén a gliadinok és gluteninek folytonos mátrixként körbe ölelik a
keményítőszemcséket (John R. N. Taylor et al., 2016).
A hajdina esetén a Mixolab görbe alakja (14. ábra) nagyban hasonlít az átlagos búzáéhoz,
viszont a farinográfos vizsgálatokhoz hasonlóan hosszú tésztakialakulási idő jellemzi
valamint ez esetben egy kezdeti hidratációs csúcs is megjelenik.

14. ábra: Hajdina jellegzetes Mixolab profilja (A) és és hajdinaliszt búzaliszthez való adagolásának
hatása (50, 20, 10,5%)(B)

Mindez a keményítőszemcsék viszonylag kis méretével lehet összefüggésben, melyek
felületükön viszonylag nagy mennyiségű vizet köthetnek meg (Dubat and Boinot, 2012).
A köles imént említett tulajdonságainak köszönhetően a köleslisztből készült kenyerek
tömörek, morzsalékosak minőségük messze elmarad a búzáétól (Burešová et al., 2014),
búzaliszthez adagolva rontja a végtermék tulajdonságait (Bieliková and Kraic, 2011;
Schoenlechner et al., 2013). A hajdinalisztből készült kenyér minősége jelentősen jobb,
mint a köleslisztből készülté, de szignifikánsan gyengébb mint a búzakenyér (Bieliková
and Kraic, 2011; Burešová et al., 2014).
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A hajdina és a köles táplálkozástani értékük alapján jó alternatívát jelenthetnek a
gluténmentes termékek alapanyagául szolgáló rizs és kukorica liszttel szemben, ezáltal
szélesíthetik az elérhető gluténmentes sütőipari termékek körét. A sikérváz hiánya
azonban számos problémát vet fel, melyet orvosolni kell, ahhoz a fogyasztók számára
elfogadható minőségű termékeket lehessen biztosítani. Az elkövetkezőkben a
gluténmentes

termékek

fejlesztésével

és

minőségük

javításával

kapcsolatos

legelterjedtebb módszerekről és eljárásokról adnék áttekintést.
3.2.2 Táplálkozástani és technológiai tulajdonságok javítására irányuló
módszerek áttekintése
A gabonalapú gluténmentes (GM) termékek (kenyér, egyéb sütőipari termékek,
tésztaipari termékek) fejlesztésének legnagyobb kihívását a sikérhálózat helyettesítése,
illetve hiányának kompenzálása jelenti, hiszen a sikérfehérjéknek kulcsfontosságú
szerepe van a búzalisztből készült termékek, főként a kenyér technológiai, szerkezeti és
érzékszervi tulajdonságának kialakításában (Schoenlechner et al., 2010). A sikérszerkezet
hiányában különböző mértékben folyós (viszkózus), nehezen kezelhető tészta alakul ki,
mely a sütés során kis fajlagos térfogatú, tömör és morzsalékos bélzettel rendelkező cipót
eredményez, mely számos kedvezőtlen érzékszervi tulajdonsággal jellemezhető
(szemcsés és száraz bélzet, megrepedezett héj, kellemetlen állag és íz) (Capriles and
Arêas, 2014; Naqash et al., 2017). Ezen problémák ellensúlyozására számos összetevő
hozzáadásának vizsgálatát, valamint különféle eljárások fejlesztését végezték el a
szakirodalomban, melyeket a 15. ábra foglal össze.

15. ábra: Gluténmentes kenyerek minőségének javítása különféle megközelítésekkel Capriles & Arêas
(2014) alapján
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3.2.2.1 Minőség- és állományjavító összetevők
A GM termékek elsődleges szerkezetépítő összetevője a keményítő, illetve annak
különféle származékai (módosított keményítők, rezisztens keményítő, maltodextrinek,
stb.), így a keményítő tulajdonságai és származása jelentős szerepet játszanak a
végtermék minőségének kialakításában (Naqash et al., 2017). Leggyakoribb
keményítőforrások a kukorica, a rizs, a tápióka és a burgonya. A gyökerekből, gumókból,
hüvelyesekből és egyéb forrásokból származó keményítőket gyakran csak kompozitok
összetevőiként alkalmazzák (Witczak et al., 2016).
Általánosan elterjedt adalékanyagok a hidrokolloidok, melyek nagy vízmegkötő
képességük révén a tészta viszkozitásának növelésével javíthatják a gázvisszatartó
képességet a kelesztés és a sütés során, és ezáltal a végtermék minőségét (nagyobb
térfogat, puhább bélzet). A legjellemzőbb hidrokolloidok a hidroxipropil-metil-cellulóz
(HPMC) és a xantángumi, de gyakori még a guargumi, a karboximetil-cellulóz (CMC),
az agaróz és a szentjánoskenyér liszt használata is (Masure et al., 2015; Meybodi et al.,
2015; Mir et al., 2016; Wang et al., 2017).
A különféle forrásokból (pl.: hüvelyesek, tojás, tej, álgabonák) származó fehérjék, illetve
fehérje alapú összetevők hozzáadása és módosítása (pl. enzimekkel) javíthatja mind a
funkcionális tulajdonságokat (rugalmassági modulus, gél- és habképzés), mind pedig a
tápértéket (kiegyensúlyozottabb aminosav összetétel), valamint a Maillard reakció
intenzitásának növelésével kedvezőbb érzékszervi tulajdonságokat (barnább héj, íz és
aromaanyagok kialakulása) eredményezhet (Deora et al., 2015; Padalino et al., 2016;
Wang et al., 2017).
Az emulgeálószerek szintén gyakran használt adalékanyagok a sütőipari termékekben.
Amfoter tulajdonságuknak köszönhetően csökkentik a többfázisú kolloid rendszer
felületi feszültségét, így növelik a tésztában a gázok elnyelését. Ezen kívül
kölcsönhatásba lépnek a keményítőmolekulákkal és lassítják a retrogradáció folyamatát
és javítják a víz visszatartást (Capriles and Arêas, 2014). Az emulgeálószerek közül
például a zsírsavak monogliceridjeinek diacetil-borkősavészterei (diacetyl tartaric ester
of monoglycerids, DATEM) a legtöbb esetben javítják a GM termékek tulajdonságait,
azonban az alapanyagtól és a többi összetevőtől is függ milyen mértékben (Nunes et al.,
2009).
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3.2.2.2 Alternatív technológiák és eljárások
A biokémiai és biotechnológiai kutatások eredményeinek felhasználásával, más
megoldások is elképzelhetők a gluténmentes termékek minőségének javítására. Többek
között intenzíven kutatott területek például a kovászos technológia alkalmazhatóságának
vizsgálata, az alapanyagok (liszt, keményítő) hőkezelése vagy extrúziója, a termék
elősütése vagy részleges sütése, fagyasztás, magas hidrosztatikus nyomás alkalmazása,
enzimes kezelések. (Badiu et al., 2014; Haros and Schoenlechner, 2017; Matos and
Rosell, 2014; Naqash et al., 2017; Padalino et al., 2016). A kovászos technológia
alkalmazása többek között a keményítő részleges bontása révén hozzájárulhat a
retrogradáció, illetve a kenyéröregedés mérsékléséhez, a kialakuló savas pH-nak
köszönhetően javulhat az eltarthatóság, valamint az íz és aromaanyagok képződése
növelheti a termék élvezeti értékét. Azonban kihívást jelenthet a gluténmentes
körülményeket

teljesítő,

megfelelő

aktivitású

starterkultúrák

és

fermentációs

körülmények megválasztása (Badiu et al., 2014; Moore et al., 2008). A különféle
hőkezelések elsősorban a keményítő gélesedési tulajdonságainak módosításán, a magas
hidrotermális nyomás alkalmazása pedig a keményítő gélesedés és fehérjék
polimerizációjának elősegítése révén járulhat hozzá új szerkezetek kialakításához
(Capriles and Arêas, 2014). Kutatómunkám szakmai irányának megfelelően a
továbbiakban

az

enzimes

kezelések

alkalmazásának

lehetőségeit

tárgyalom

részletesebben.
A szakirodalomban fellelhető kutatásokban elsősorban a keményítőbontó és/vagy
módosító (amilázok, ciklodextrin glikoziltranszferáz (CGT)), valamint a fehérjék
szerkezetét módosító enzimekkel (transzglutamináz, tirozináz, glükóz-oxidáz, lakkáz,
proteázok) (Capriles and Arêas, 2014; Renzetti and Rosell, 2016) kapcsolatos
ismeretanyag található. A keményítő módosító enzimek közül a CGT egyidőben
hidrolizálja az α-1,4 kötéseket és ciklizálja a keletkező fragmenseket ciklodextrinekké,
melyek amfoter jellegükből adódóan emulgeáló hatással rendelkeznek, valamint
komplexet képezhetnek lipidekkel és fehérjékkel. Ezáltal javulhat a bélzetszerkezet és
lassulhat a retrogradáció folyamata. Az α-amiláz a keményítő részleges bontásával
csökkentheti a kenyér öregedés mértékét (Gujral et al., 2003a, 2003b).
A fehérjék esetében elsősorban a keresztkötő enzimek alkalmazása, mint lehetséges
szerkezetmódosító eljárás tanulmányozására találhatók kutatási eredmények a
szakirodalomban. A transzglutamináz egy acil-transzferáz, mely közvetlen módon alakít
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ki inter- és intramolekuláris keresztkötéseket a fehérjék lizin és glutamin aminosavláncai
között, mellyel elősegítheti a fehérjék hálózatképzését. Az lakkáz és a tirozináz aromás
aminosav oldalláncok (tirozin) gyökös oxidációja révén képesek keresztkötések
inicializálására, míg a glükóz-oxidáz közvetett módon, hidrogén-peroxid képzése révén
fejthetnek ki hatást a fehérjék reaktív csoportjaira (cisztein-SH, tirozin-OH)
keresztkötéseket kiváltva. (Flander et al., 2011; Moore et al., 2006; Renzetti et al., 2010;
Renzetti and Rosell, 2016). A proteázok is kedvező hatással lehetnek a
tésztatulajdonságokra és a bélzet szerkezetére például rizsliszt alapú termékeknél,
melyeknél feltételezhetően a glutelin alegységek (α és β) degradációja során keletkező
kisebb aggregátumokból kialakuló struktúra járul hozzá a technológiai tulajdonságok
javulásához (Hamada et al., 2013; Hatta et al., 2015)
3.2.2.3 Tápérték javító összetevők
A gluténmentes termékek jelentős részét finomított alapanyagokból (fehér liszt,
keményítő) állítják elő, így tápanyagokban szegényebbek, mint a hasonló jellegű
búzaalapú termékek (El Khoury et al., 2018). A táplálkozástani érték növelése az
alapanyagok optimális megválasztása mellett a tápanyagok külső bevitelével lehetséges.
A GM kenyerek fehérjetartalma rendszerint mind mennyiség, mind összetétel
tekintetében nem kielégítő, így szükséges lehet külső forrásból származó kedvezőbb
aminosav összetétellel rendelkező fehérjék (hüvelyesek, tojás, tej, álgabonák stb.)
hozzáadása (Deora et al., 2015). A GM kenyerek továbbá általában magas sótartalommal
és a búzából készült termékekhez képest alacsonyabb mikronutriens tartalommal
rendelkeznek, ezért elengedhetetlen az ásványi anyagok (pl.: vas, kalcium, cink, stb.) és
vitaminok (folsav, B-vitaminok) pótlása is (Pellegrini and Agostoni, 2015). Ezen kívül az
élelmi rost tartalmuk is jellemzően alacsonyabb, mint a hagyományos kenyereknek (búza,
rozs). Az élelmi rostok mennyiségének növelése történhet külső forrásokból (gabonák,
álgabonák, zöldségek, gyümölcsök rostanyagai) (Capriles et al., 2016), vagy teljes
őrlemények felhasználása révén, melyek azonban gyakran tovább ronthatják a
technológiai tulajdonságokat (gyengébb tészta állag, tömörebb bélzet, kisebb
cipótérfogat), valamint a termék élvezeti értékét (pl.: sötétebb szín, jellegzetes íz).
A táplálkozástani érték és a technológiai tulajdonságok együttes javítására egy új
irányvonal, illetve alternatíva lehet az élelmi rostként, valamint bioaktív összetevőként is
funkcionáló pentozán típusú poliszacharidok, az arabinoxilánok, oxidatív enzimes
hálózatképzése, melynek irodalmi hátterét a következő fejezetben tekintem át.
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3.2.3 Nem keményítő típusú szénhidrátok szerepe a GM tésztaszerkezet
kialakításában
A gabonákban előforduló nem keményítő típusú szénhidrátok elsősorban különféle
sejtfalalkotók poliszacharidok (cellulóz, hemicellulóz, arabinogalaktánok, béta-glükánok
stb.). Mivel kutatómunkám szempontjából az arabinoxilánoknak (AX) van kiemelt
jelentősége, ezért elsősorban a velük kapcsolatos releváns irodalmat foglalnám össze. Az
arabinoxilánok hemicellulózokhoz, azon belül is az ún. pentozánok közé tartozik. Az
arabinoxilánok szerkezeti felépítését a 3.1.2.2.2 fejezetben részben tárgyaltam.
Legnagyobb mennyiségben a rozsban, valamint a búzában fordulnak elő (Buksa et al.,
2016b). Az arabinoxilánok (natív és izolált) búza és rozs alapú tésztamátrixok, illetve
végtermékek tulajdonságaiban betöltött szerepe számos tanulmány tárgyát képezi (Bagdi
et al., 2016; Buksa et al., 2016a, 2013; Denli and Ercan, 2001; Jiang et al., 2005), azonban
viszonylag kevés információ áll rendelkezésre gluténmentes mátrixokban történő
alkalmazásukról. Ennek fő okai az izolátumok ipari léptékű előllításának magas költsége,
valamint ebből kifolyólag a kereskedelmi forgalomban elérhető izolátumok ára és az
izolálás során kedvezőtlenül módosult tulajdonságai (pl.. csökkent ferulasav tartalom).
Ezen kívül a piacon jelenleg nem elérhető gluténmentes AX izolátum (Mansberger et al.,
2014).
Molekulatömegük, szubsztitúciós mintázatuk (pl.: A/X arány) és keresztkötések
mennyisége alapján megkülönböztetheünk vízoldható (water-soluble AX, WS-AX) és
vízoldhatatlan (water-insoluble AX, WI-AX) AX-okat. Mivel az AX-ok többsége más
sejtfal alkotókkal vagy egymással keresztkötve, egy összetett mátrixba ágyazódva
helyezkednek el, így csak töredékük nyerhtő ki egyszerű vizes extrakcióval. Ezért számos
módszert dolgoztak ki az AX-ok oldatba viteléhez (Zhang et al., 2014).
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16. ábra: Arabinoxilánok osztályozása extrahálhatóságuk alapján (Courtin and Delcour, 2002)

Az

adott

extrakciós

művelettel

történő kinyerhetőségük

alapján

(16. ábra)

megkülönböztetünk vízzel extrahálható (water extractable AX, WE-AX) és vízzel nem
extrahálható (water unextractable AX, WU-AX) AX-kat (Koehler and Wieser, 2013). A
WU-AX-ok egy része oldatba vihető lúgos (alkali-solubilised AX, AS-AX) vagy enzimes
eljárással (enzymically-solubilised AX, ES-AX) (Courtin and Delcour, 2001). A WEAX-ok, AS-AX-ok és ES-AX-ok meglehetősen viszkózus oldatokat képezhetnek, melyek
viszkozitása függ az AX lánc hosszától, a szubsztituáció mértékétől és a szubsztitúciós
mintázattól. Számos tanulmány bizonyítja, hogy oxidatív körülmények között az
arabinozil oldalláncokat észteresítő ferulasav molekulák által kovalens keresztkötések
alakulhatnak ki szomszédos AX molekulákkal stabil hemicellulóz hálózatot hozva létre.
A szakirodalomban a di-ferulasav struktúráknak ötféle izomerjét írták le az AX gélekben:
5-5'-, 8-5'-benzo-, 8-O-4'-, 8-5'- és 8-8' helyeken (Bunzel et al., 2005; Carvajal-Millan et
al., 2006, 2005). Ezen különleges tulajdonságukat kihasználva, az AX-ok alkalmasak
lehetnek a gluténmentes termékek minőségének javítására.
Az izolált AX-ok molekulamérete és ezáltal a tulajdonságai oxidatív enzimek (lakkáz,
oxidázok) vagy kémiai oxidálószerek segítségével befolyásolható (Bagdi et al., 2017). Az
élelmiszerbiztonság és fogyasztói elfogadottság szempontjából az enzimek alkalmazása
előnyösebb lehetne a kémiai oxidálószerekkel szemben, és akár a kenyérkészítés
fermentációs lépése során természetesen úton is képződhetnek.
A szakirodalom alapján a piranóz-2-oxidáz (POx) ígéretes alternatíva lehet a kémiai
oxidálószerekkel, valamint a szélesebb körben alkalmazott, hasonló működésű glükóz-
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oxidázzal szemben jobb hatásfoka és szélesebb szubsztrátspecifitása révén (Decamps et
al., 2012a). A POx számos mono- és diszacharid oxidációját katalizálja a C2-es vagy C3as pozícióban, mely során dikarbonil származékok és H2O2 keletkezik (Leitner et al.,
2001; Wongnate and Chaiyen, 2013). A H2O2 képződés által az AX-ok feruloil csoportjai
oxidálódhatnak, s ezáltal keresztkötést létesíthetnek az egyes molekulák között. A
lejátszódó folyamat lehetséges mechanizmusát a 17. ábra mutatja.

17. ábra: A POx enzim lehetséges hatásmechanizmusának sematikus ábrája (saját)

Megjegyzendő, hogy ez a reakció nem specifikus és más lisztkomponensre is
hatással lehet, többek között a fehérjékre. A POx hatását jelenleg elsősorban a búzaliszt
komponenseire vizsgálták tészta- valamint kenyérkészítés során. Az eredmények
alátámasztották az AX molekulák közötti keresztkötés kialakulását, valamint a fehérjék
szabad tiol csoportjainak oxidációját (Decamps et al., 2014, 2013, 2012b). Továbbá
valószínűsíthető, hogy az AX molekulák és a sikérfehérjék között is a létre jöhetnek
keresztkötések (Decamps et al., 2014). Ezen lehetséges kölcsönhatásokat a 18. ábra
szemlélteti.
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18. ábra: Arabinoxilánok és fehérjék közötti lehetséges kölcsönhatások (Stone, 2005)

A gluténmentes tésztamátrixok technológiai viselkedésére gyakorolt lehetséges
kedvező hatása mellett (Biliaderis et al., 1995; Buksa et al., 2013), az AX-oknak számos
egészségtámogató hatása van mint élelmi rost alkotó, illetve bioaktív komponens (Bagdi
et al., 2017; Mendis and Simsek, 2014; Sivam et al., 2010). Az AX-ok nagy
mennyiségben a rozsban fordulnak elő, hozzájárulva a kovászos technológiával előállított
rozskenyerek jellegzetes állomány tulajdonságaihoz. Ebből kifolyólag a rozs
korpafrakciójában feldúsuló AX-ok gluténmentes termékekben történő hasznosítása
lehetővé tehetné a minőségük javítását, de kizárólag a gluténmentes termékekre
vonatkozó hatályos szabályozásnak megfelelve (20 mg/kg alatti glutén tartalom), mivel
maga a rozs is tartalmaz a cöliákiát kiváltó fehérjefrakciókat. Enzimes kezelés és
megfelelő tisztítási lépések beiktatásával a gluténtartalom sikeresen az előírt határérték
alá csökkenthető félüzemi körülmények között előállított izolátumokban (Bender et al.,
2017b; Mansberger et al., 2014).
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Kísérletterv
Célkitűzéseimnek megfelelően a doktori munkám két fő részre tagolható,

melyekhez a felállított kísérlettervet a 19. ábra részletezi.

19. ábra: Doktori munka kísérlettervének sematikus ábrája
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Anyagok és módszerek

5.1 Felhasznált minták
5.1.1 Búzák és búzalisztek
Az előkísérletek és módszertani fejlesztések végrehajtásához és standard lisztként
kereskedelmi forgalomban levő BL 55-ös és BL80-as liszteket (Gyermelyi Zrt.)
használtunk, melyek jellemzőit a 6. táblázat tartalmazza.
6. táblázat: Búza standard lisztek beltartalami összetétele (száraz anyagra vonatkoztatva) és a
farinográfos paramétereik
Búza standard lisztek
Származás
Évjárat
Nedvesség (%)
Fehérje (%)
Hamu (%)
Farinográfos jellemzők
vízabszorpció (%)
tésztakialakulási idő (min)
stabilitás (min)
ellágyulás (FU)

BL 80
Gyermelyi Zrt.
2015
13,30
13,55
0,76

BL 55
Gyermelyi Zrt.
2016
15,28
13,22
0,50

64,50
5,00
10,1
16

60,00
6,50
15,30
13,00

A fajtaazonos búzamintákat (7. táblázat és 8. táblázat) szemes formában a martonvásári
MTA ATK Mezőgazdasági Kutatóintézet (Martonvásár) biztosította. A 7. táblázatban
szereplő minták lisztjének beltartalmi összetétele rendelkezésünkre állt, így ezek értékeit
ebben a fejezetben mutatom be, míg a 8. táblázatban felsorolt mintákból előállított lisztek
összetételét mi határoztuk meg, ezért azokat az eredmények (6.1.1.2 fejezet) ismertetése
során tárgyalom.
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7. táblázat: Mikro (10 g) és szabványos végtermékteszt elvégzéséhez használt fajták és lisztjeinek
szabványos módszerekkel meghatározott beltartalmi összetétele
Búzafajta

Évjárat

Nedvességtartalom Hamutartalom Fehérjetartalom Nedves sikér
(%)
(sz.a.%)
(sz.a.%)
(%)
10,72±0,15
0,59±0,026
19,65±0,02
52,15±0,36

Bánkúti-1201

2014

MV-Karéj

2014

11,83±0,08

0,48±0,010

16,96±0,11

38,07±0,73

MV-Karizma

2014

11,14±0,03

0,47±0,019

15,54±0,06

29,64±0,16

MV-Kokárda

2014

11,03±0,12

0,47±0,033

12,72±0,14

26,75±0,98

MV-Lepény

2014

10,85±0,03

0,56±0,018

13,52±0,01

24,69±1,72

MV-Magdaléna

2014

11,35±0,05

0,65±0,013

14,03±0,02

33,39±0,29

MV-Nádor

2014

11,83±0,08

0,61±0,009

10,98±0,01

39,90±0,85

MV-Nemere

2014

12,55±0,02

0,61±0,015

13,57±0,01

31,26±0,24

MV-Pántlika

2014

12,39±0,04

0,73±0,000

13,35±0,04

29,09±0,13

MV-Suba

2014

12,23±0,07

0,58±0,018

13,83±0,04

27,42±1,82

MV-Tallér

2014

12,09±0,06

0,59±0,019

13,60±0,02

47,55±0,70

8. táblázat: Műszeres makro és mikro, valamint szabványos végtermékteszt elvégzéséhez használt
búzafajták

Búzafajta
MV-Lepény
MV-Nemere
MV-Pántlika
MV-Tallér
Bánkúti-1201
MV-Karéj
MV-Magdaléna
MV-Suba
MV-Marsall
MV-Toborzó

Évjárat
2014
2014
2014
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016

5.1.2 Köles és hajdina minták
Az előkísérletek során köles és hajdina őrleményeket (fehér és teljes kiőrlésű liszt)
használtunk, melyeket a bécsi BOKU (University of Natural Resources and Life
Sciences) biztosította számunkra. Az őrlemények összetételét a 9. táblázat tartalmazza. A
végleges modellkísérletek elvégzéséhez a GK-Piroska fajtájú kölest szemes formában a
Gabonakutató Nonprofit Kft. (Szeged), míg a szemes hajdinát a Caj. Strobl Naturmühle
GmbH (Linz, Ausztria) biztosította.
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9. táblázat: Az előkísérletek során használt köles és hajdina őrlemények beltartalmi összetétele (%)
Lisztek
Származás
Nedvesség (%)
Fehérjetartalom (%)
Nyerszsír (%)
Hamu (%)
Oldhatatlan élelmi rost (%)
Oldható élelmi rost (%)
Összes élelmi rost (%)

Fehér
kölesliszt
BOKU
13,25
8,07
1,65
0,425
1,71
<LOD
1,71

Teljes kiőrlésű
kölesliszt
BOKU
11,00
13,73
3,735
1,25
3,8
<LOD
3,8

Fehér
hajdinaliszt
BOKU
13,48
3,965
0,2
0,29
0,21
0,92
0,25

Teljes kiőrlésű
hajdinaliszt
BOKU
11,19
13,095
2,74
2,075
6,63
0,04
7,55

5.2 Felhasznált vegyszerek és anyagok
Kísérleti AX koncentrátumok: AX-H2O (tisztaság: 35,4%, A/X arány=0,48) és
gluténmentes AX-Ca(OH)2 (tisztaság 63,82%, A/X=0,57) (BOKU, Bender et al. (2017a)
alapján előállítva).
Kísérleti piranóz-2-oxidáz enzim: Spadiut, Posch, Ludwig, Haltrich, & Peterbauer (2010)
eljárása alapján állították elő a BOKU egyetemen úgy, hogy Phanerochaete
chrysosporiumot rekombinánsan expresszálták Escherichia coli (B230) gazdasejtbe
laktózt használva szubsztrátként, majd tisztították az enzimpreparátumot. Az enzim
aktivitását Pisanelli et al. (2009) módszere alapján határozták meg (44,5 U/ml; T=35°C;
pH=5,5; ).
További vegyszerek: A használt vegyszerek részletes listája a M2.táblázatban érhetőek
el.
Egyéb anyagok: NaCl (tisztított, étkezési), szacharóz (étkezési), szárított élesztő
(dr.Oetker), gluténmentes quinoa kovászpor (Pural).

5.3 Alkalmazott módszerek
5.3.1 Lisztek és őrlemények előállítása
A búzákat (7. táblázat és 8. táblázat) kondícionálást követően laboratóriumi
körülmények között CD1 (Chopin, Villeneuve-la-Garenne, Franciaország) típusú
malommal az MSZ EN ISO 27971:2015 szabvány alapján lisztté őröltük.
A szemes köles és hajdina terményeket hántolás nélkül FQC-109 (Metefém,
Magyarország) labormalommal leőröltük, majd az így kapott őrleményt 250 µm-es
standard szitán (ISO 3310-1:2016) szitáltuk AS200 laboratóriumi szitarázógépet
használva (Retsch, Németország). A rázatást 70-es amplitúdón 20 percig végeztük. A
teljes őrlemények előállítását partnerintézményünkben a bécsi BOKU (University of
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Natural Resources and Life Sciences, Vienna) egyetemen végezték csapos malom (Fa.
Pallmann Maschinenfabrik, PXL 18, Germany) segítségével.
5.3.2 Összetétel meghatározása
5.3.2.1 Makrokomponens összetétel
A búzaszemek és búzalisztek beltartalmi paramétereit (nedvesség, hamu, fehérje)
és nedves sikér tartalmát közeli infravörös (NIR) spektroszkópiával mértük meg Infratec
1241 Gran Analyser (Foss Tecator, Höganäs, Svédország) készülék alkalmazásával. A
szemek és a lisztek vizsgálatát transzmittancia üzemmódban végeztük 850-1048 nm
hullámhosszokon. Az adatok rögzítése 2 nm-enként (spektrumonként 100 adatpont)
történt. Az adatok értékeléséhez a készülék beépített búza (WH196126, ASN 2039) és
búzaliszt (WF033754, ASN 2622) kalibrációs módszereit használtuk (Szoftver: ISW
3.10).
A köles és hajdina lisztek makrokomponens tartalmát szabványos módszerekkel
határoztuk meg. A nedvességtartalmat szárításos tömegméréses módszerrel (MSZ EN
ISO 712:2010), a hamutartalmat égetéses módszerrel (MSZ EN ISO 2171:2010)
gravimetriás elven határoztuk meg. A fehérjetartalmat Dumas-elv szerinti égetéses
eljárással (MSZ EN ISO 16634-2:2016) határoztuk meg FP-528 (Leco, Saint Joseph,
USA) típusú nitrogén analizárort alkalmazva. A fehérjetartalom számításához 6,25-ös
átváltási faktort használtunk. Az oldható, oldhatatlan és összes élelmi rost tartalmat az
AOAC 991.43 és AACC32-07 szabványok alapján Fibertec 1023 (Foss-Tecator, Sweden)
készülékkel Megazyme Total Dietary Fiber (Megazyme, Írország) enzim kit
használatával határoztuk meg. A nyerszsír tartalmat az ICC Standard Method Nr. 136
alapján Soxtec System HT-1043 és 1046 (Tecator, Svédország) készülékekkel
gravimetriás módszerrel mértük meg. A szabványos vizsgálatokat két technikai
párhuzamos méréssel végeztük el.
5.3.2.2 Arabinoxilán és monoszacharid összetétel
Az arabinoxilán tartalom (WEAX, TOTAX), arabinóz/xilóz arány (A/X) és
monoszacharid összetétel meghatározását gázkromatográfiás módszerrel, oszlop előtti
származékképzést alkalmazva Gebruers et al. (2009) módszerét adaptálva végeztük el. A
mérés során Elite-17 oszlopot (SN: 455178; 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm, Perkin Elmer,
USA) és automata mintaadagolóval és injektorral ellátott Clarus 500 típusú
gázkromatográfot (Perkin Elmer, USA) használtunk (injektált térfogat: 1 µl, split: 1:8;
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sebesség: normál, mintaadagoló pumpák: 6, hőmérséklet: 300 °C) ellátott. Az összetevők
elválasztását 250 °C-on (hőntartás: 14 perc) végeztük, a detektálás lángionizációs
detektorral (Flame Ionization Detector, FID) (attenuation: -1, offset: 5.0 mV, range: 1)
300 °C-on (vivőgáz: He, 1 ml/perc) történt. A használt segédgázok H2 (45 ml/perc) és
levegő (450 ml/perc) voltak. További beállítások az alábbiak: bunching factor (pts): 1,
noise threshold (µV): 100. A mérés során mintánként 2 párhuzamos injektálás történt.
A kromatogramok értékelését TotalChrom Navigator (Perkin Elmer, USA) szoftverrel
végeztük. A minták monoszacharid (MS) összetételét (arabinóz, xilóz) az allóz belső
standardhez (BS) viszonyítva és az előzetes kalibráció során meghatározott releváns
„válasz faktor” (response factor, RF) értékek alapján határoztuk meg az egyes korrekciós
faktorok (CF) ismeretében az alábbi képlet alapján:
RF= (MS bemért tömeg/BS bemért tömeg)/(MS csúcsterület/BS csúcsterület)*CF
A mért arabinóz és xilóz koncentrációkból a WEAX és TOTAX mennyiségeket az alábbi
egyenletek szerint határoztuk meg:
WEAX% = (m/m%arabinóz WEAX minta + m/m%xilóz WEAX minta) × 0,88;
TOTAX% = (m/m%arabinóz TOTAX minta + m/m%xilóz TOTAX minta) × 0,88
(m/m%: meghatározott cukor koncentráció száraz anyag tartalomra vonatkoztatva)
5.3.3 Reológiai tulajdonságok vizsgálata
5.3.3.1 Dagasztási tulajdonságok vizsgálata
A búzalisztek vízabszorpcióját (%) és dagasztási tulajdonságait farinográfos
módszerrel (ICC Standard Nr. 115/1) határoztuk meg 50g-os csészével ellátott
Farinograph-E készülék (Brabender, Duisburg, Németország) segítségével. A görbe
paramétereit a készülék szoftvere segítségével értékeltük ki (Brabender Farinograph, v.
2.3.3 (32 bit)). A vizsgált paraméterek a tésztakialakulási idő (perc), a stabilitás (perc) és
az ellágyulás (FU) voltak. A vizsgálat során két párhuzamos mérést végeztünk.
A köles és hajdinatészták dagasztási tulajdonságait micro-doughLAB (Newport
Scientific, Warriewood NSW, Ausztrália) készülékkel vizsgáltuk. A méréseket a
Standard Flour Testing Method (63 rpm; hőmérséklet: 30 °C; előkeverési idő: 1 perc,
analízis idő: 20 perc) alapján végeztük, melynek mérési idejét előkísérleteink alapján 30
percre módosítottunk. Az liszteket 1 percig, az AX tartalmú keverékeket (1 és 3 m/m%
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AX) 15 percig homogenizáltuk a készülék csészéjében mielőtt a folyadékot hozzáadtuk.
A vizet automata pipettával (5 ml) adagoltuk a száraz összetevőkhöz a mérés indításakor.
A enzimes kezelés esetén az enzimet (0,89 U, 22μl) közvetlenül a mérés indítása előtt
adtuk hozzá a pipettázandó vízhez, korrigálva az enzim mennyiségével. A görbe
paramétereit a készülék szoftvere (DLW v.1.4.1.234) segítségével határoztuk meg.
Előkísérleteink alapján (6.2.2) az alábbi paramétereket definiáltuk:


Maximális konzisztencia (FU): az a pont, ahol a legmagasabb a
konzisztencia értéke a mérés során.



Tészta kialakulási idő (perc): amelyik időpillanatban a konzisztencia eléri a
maximális értéket.



Ellágyulás (FU): a mérési program végén mért konzisztencia és a maximális
konzisztencia közti különbség.

5.3.3.2 Viszkózus tulajdonságok vizsgálata
A köles és hajdina alapú rendszerek viszkózus tulajdonságainak híg szuszpenzióban
történő vizsgálatát gyors viszkoanalizátoros (RVA) módszerrel az ICC Standard Method
Nr. 162 szabvány alapján, RVA-4SA (Newport Scientific Pty. Ltd., Warriewood NSW,
Ausztrália) készülékkel végeztük. A mérés során a liszteket vagy liszt-AX keverékeket
(1 és 3 m/m% AX) homogenizáltunk 25 ml desztillált vízzel a méréshez használt hengeres
mérő edényben szuszpenziót hozva létre.
Az enzimes kezelés során az enzimet (0,89 U, 22μl) közvetlenül a mérés előtt adtuk hozzá
a vízhez, korrigálva az enzim mennyiségével. A mérés során az alábbi
hőmérsékletprogram ment végbe: 0-1 min: 50°C, 1-4,75 min: 95°C-ra fűtés, 4,75-7,25
min 95°C-on hőntartás, 7,25-11 min: 50°C-ra hűtés, 11-13 min: 50°C-os hőntartás. A
görbe paramétereit az RVA szoftverével (Thermocline for Windows v2.2, Newport
Scientific Pty. Ltd., Warriewood NSW, Australia) értékeltük ki. A vizsgált jellemzők:


Csúcsviszkozitás (cP): A fűtési szakaszban mért maximális viszkozitás értéke.



Forró tészta viszkozitás (cP): A csúcsviszkozitás elérést követően, a
hőmérsékleten tartási szakasz alatt a gél viszkozitásának minimuma.



Végső viszkozitás (cP): Viszkozitás értéke a mérés végén.



Csirizesedési hőmérséklet (°C): az a hőmérséklet, melynél megkezdődik a
keményítőszemcsék erőteljes duzzadása (20 mp alatt 25 cP-szal nő a viszkozitás).



Csirizesedési idő (perc): A csúcsviszkozitás elérésének időpontja.

A vizsgálatot három párhuzamos méréssel végeztük el.
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5.3.3.3 Dagasztási és viszkózus viselkedés együttes vizsgálata tésztarendszerekben
A köles- és hajdinatészták hőmérséklet emelkedés függvényében történő dagasztási
és viszkózus tulajdonságainak vizsgálatát az MSZ EN ISO 17718:2015 szabványmódszer
szakirodalom és előkísérleteink eredménye alapján módosított változatával, Mixolab
(Chopin, Villeneuve-la-Garenne, France) készülékkel végeztük. Ennek megfelelően
megnöveltük a tészta tömeget 75 g-ról 90 g-ra. A méréshez a liszt-AX (1 és 3 m/m% AX)
keverékeket 50 g kapacitású Farinograph-E (Brabender, Duisburg, Germany) készülék
segítségével homogenizáltuk 30 percen keresztül, majd az elkészített keverékből mértük
be a megfelelő mennyiséget a Mixolab vizsgálathoz.
Enzimes kezelés esetén az enzimet (11,13 U, 285 μl) a mérés kezdete előtt feloldottuk 5
ml vízben, melynek mennyiségét előzetesen a program beállításánál levontunk, majd
pipettával (1-5 ml) hozzáadtuk a tésztadagasztás első percében, rögtön az automata
adagolás után. A mérés alatt a keverési sebesség mindvégig 80 min-1, míg a hőmérséklet
a következő profil szerint változott: 0-8 percen át 30°C, majd 8-22 min: 90°C-ig fűtés,
22-32 min: 90°C-on hőntartás, 32-40min 50°C-ra hűtés, 40-45min: 50°C-on hőntartás. A
folyamat során a műszer a forgatónyomatékot méri az idő függvényében. A görbe
paramétereinek meghatározását a Mixolab 3.2 szoftver (Chopin, Villeneuve-la-Garenne,
France) a mérés végén automatikusan elvégezte. A búzaliszt jellegzetes Mixolab görbéjét
a 20. ábra szemlélteti.

20. ábra: Jellegzetes Mixolab görbe (búzaliszt esetén) (Ozturk et al., 2008)

A vizsgált paramétereket a gluténmentes alapanyagok esetére részben átértelmeztük:
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C 1 idő (tészta kialakulási idő) (min): az az időpont, amikor a forgatónyomaték
eléri 30°C-on a maximális értéket (C1) vagy célértéket (standard mérés esetén
C1=1,1 ±0.05 Nm).



Vízabszorpció: A maximális (vagy cél) forgatónyomaték (C1) eléréséhez
szükséges vízmennyiség.



Stabilitás (min): az az időtartam, amíg a tésztában fellépő forgatónyomaték értéke
a maximális (vagy célérték) -11% felett marad.



C1 forgatónyomaték (Nm): Kezdeti maximum konzisztencia, a vízabszorpció
meghatározására szolgál.



C2 forgatónyomaték (Nm): A fűtés kezdeti szakaszában mérhető minimális
forgatónyomaték.



C3 forgatónyomaték (Nm): Maximális forgatónyomaték a fűtési szakasz alatt
(keményítő duzzadása és gélesedése).



C4 forgatónyomaték (Nm): Minimális forgatónyomaték értéke a hőntartási
szakasz (T=95°C) alatt (keményítő gél stabilitása).



C5 forgatónyomaték (Nm): az 50°C-ra történő hűtés végén elért forgatónyomaték
(keményítő retrogradációja).

A vizsgálatot három párhuzamos méréssel végeztük el.
5.3.4 Sütőipari végtermék tesztek
5.3.4.1 Szabványos próbasütés
A szabványos próbasütést a nemzetközi ICC Nr. 131 szabvány részleges
módosításával végeztük el. A felhasznált anyagok a liszt tömegére vonatkoztatva az
alábbiak: 1000 g (=100%) liszt (14%-os nedvességtartalom esetén); 0,7% szárított élesztő
(Dr. Oetker), 1,5% só, 1,86% cukor és 0,005% aszkorbinsav. A szükséges
vízmennyiséget a liszt farinográfos vízabszorpciója alapján határoztuk meg. Felhasznát
oldatok: cukor-só oldat: 15 ± 0,5 g só, 0,05 ±0,002 g aszkorbinsav és 15 ± 0,5 g cukor
feloldása 400 ml vízben; élesztő szuszpenzió: 3,6 g cukorból és 68,4 ml vízből cukoroldat
elkészítése, majd 7 g szárított élesztő szuszpendálása.
A tészta elkészítéséhez Kitchen Aid 5KPM5 (KitchenAid Europe, Inc. Brussels,
Belgium) típusú dagasztógépet alkalmaztunk. A dagasztást összesen 5 percig végeztük,
75 másodpercig 1-es, a maradék időben 2-es fokozaton homogenizáltuk az összetvőket.
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A kapott tésztát három egyenlő tömegű részre osztottuk (250 g lisztnek megfelelően, 14%
nedvességtartalomra korrigálva), majd gömbölyítettük és kelesztőedényekbe helyeztük.
A pihentetést és a kelesztést EKA KL 823 (Technoeka SRL, Padova, Italy) típusú
kelesztőszekrényben végeztük 30 ± 1°C-on és 85% relatív páratartalom mellett. A cipókat
30 perc pihentetés után formáztuk, amit a homogénebb bélzet kialakítása céljából részben
az ICC 131 szabvány, részben a Magyar Szabvány (MSZ 6369-8:1988) alapján végeztünk
el. Ezt követően vékonyan olajozott formákba (alap: 90x130 mm, felsőrész: 115x170
mm) helyeztük a próbacipókat és további 50 percet kelesztettük.
A cipók sütését Minimat 2 IS 500 (Wiesheu Wolfen GmbH, Affalterbach, Germany)
típusú kemencében végeztük 25 percig az alábbi beállítások mellett: előmelegítés: 220°C;
gőzmennyiség: 150 ml víz; gőzölési idő: 10 sec, behatási idő: 10 sec, sütési hőmérséklet:
200°C
A cipókat 5 perc elteltével szedtük ki a formából, majd 75 perc hűlést követően zárható
műanyag zacskóba helyeztük és másnap értékeltük. A mérés során három párhuzamos
sütést végeztünk.
5.3.4.2 Mikro sütési teszt
A módszer kidolgozásánál az ICC Nr. 131 és az AACC 10-10.03 szabványokat
vettük alapul (Németh, 2015). A mikro sütési teszt összetevői és azok arányai
megegyeznek az ICC Nr. 131 szabvány (5.3.4.1 fejezet) során használtakkal, a különbség,
hogy vizsgálatonként 50 g-ra csökkentettük a szükséges lisztmennyiséget, valamint ezzel
arányosan az oldatok mennyiségét.
A kenyértészták előállítását az 50 g-os csészével ellátott Farinograph-E készülékkel
végeztük az optimális (500 FU) konzisztencia eléréséig. A cukor-só oldatot bürettával, az
élesztő szuszpenziót és a maradék vízmennyiséget 5 ml-es pipettával adagoltuk a liszthez.
A kialakult tésztát négy egyenlő tömegű (10 g lisztnek megfelelő) darabra osztottuk. A
cipókat 30 percig 30 ± 1 °C-on pihentettük, megfelelően az 5.3.4.1 fejezetben leírtaknak.
A tészta nyújtását és formázását Shogren and Finney (1984), AACC 10-10.03
szabványban is elfogadott módszere alapján az általuk tervezett, és a Labintern Kft. által
rekonstruált formázó készülékkel végeztük (21. ábra).
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21. ábra: Formázókészülék 10 g lisztből készült próbacipóhoz ()A és mikro sütőforma (B) (Labintern Kft.)

Ehhez a tésztadarabokat egy 2,5 mm hengertávolságú tésztanyújtón kinyújtottuk, majd a
készülék sínjére (hosszú falemez) ráhelyezve a kinyújtott tésztát, feltekerve egy kicsit az
elejét, a formázóval egy mozdulattal cipó alakúra formáztuk. Saját fejlesztésű, arányosan
lecsökkentett méretű sütőformába helyeztük (méretei: 30x50x50 mm) (21. ábra) a
megformázott tésztát és 50 perc kelesztés után, 15 percig 220 °C-on sütöttük a cipókat.
Hűlés után (25 perc) zacskóba tettük, majd másnap végeztül el az értékelést. A mérés
során három párhuzamos sütést végeztünk.
5.3.4.3 Műszeres mikro és makro próbasütési módszer
A műszeres próbasütés módszertanának kidolgozása doktori munkám egyik fő
célkitűzései közé tartozik, ezért a mérés menetét, az eredmények ismertetése során
mutatom be.
5.3.4.4 Gluténmentes manuális és műszeres mikro próbasütési módszer
A módszerek kidolgozását eredményeim bemutatása során fejtem ki.
5.3.4.5 Próbacipók értékelése
Az értékeléskor lemértük a cipók tömegét táramérlegen a 250 g lisztből készült
cipók esetén két, a mikro cipók esetén három tizedes pontossággal. A kész cipó és a
bemért tészta tömege alapján meghatároztuk a sütési veszteséget ([tészta tömeg – kész
cipó tömege]/[tészta tömeg] × 100).
A térfogat mérését magkiszorításos módszerrel végeztük az AACCI Method 10-05.01
szabvány alapján. A manuális mikro cipók esetén ennek a méretcsökkentett változatát
végeztük el (Németh, 2015), valamint a későbbiek során a mérés pontosságának
javítására kifejlesztettünk egy vízkiszorítás elvén működő eljárást is, melyet az
eredmények között ismertetek (6.1.1.1 fejezet). A térfogatmérést három ismétléssel
végeztük el. A térfogat és a tömeg alapján meghatároztuk a cipók fajlagos térfogatát
(cm3/g).
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(elölnézetből,

oldalnézetből,

felülnézetből,

bélzet

keresztmetszet) lefényképeztük digitális fényképezőgéppel (FinePix S1000fd, Fujifilm,
Japan) 14 megapixel felbontással, macro üzemmódban. A további vizsgálatokhoz a
cipókat felszeleteltük. A műszeres mikro cipókat 10 mm, a szabványos/műszeres makro
cipókat 17 mm vastag szeletekre vágtuk elektromos szeletelőgéppel (CNAS11ST1,
Bosch, Németország).
A cipók bélzetének vizsgálatára a szeleteket (minden párhuzamos középső szeletét)
beszkenneltük (HP CN731AR#B1 Wireless Color Photo Printer with Scanner & Copier)
600 dpi felbontással, majd 16 bites képként elemeztük ImageJ digitális képelemző
szoftverrel (v. 1.41o, Wayne Rasband, National Institute of Health, USA) Phongthai et
al. (2016) alapján. A vizsgált paraméterek az átlagos pórusméret (mm), pórusok száma,
pórusméret uniformitás (az átlagos pórusméret szórásából értelmezett paraméter) és a
pórusok területe (%) voltak. A héj színének mérését a fotók alapján szintén az Image J
szoftverrel végeztük, mely során a cipók tetejét (22 x 22 mm) vizsgáltuk, mely nem
érintkezett a sütőformával. Az eredményt RGB színtérben kaptuk meg, melyet
átváltottunk CIE L*ab színtérre (colormine.org).
A bélzet keménységet műszeres állományvizsgálattal (Texture Profile Analysis, TPA)
határoztuk meg 5 kg-os mérőcellával ellátott TA-XT plus készülék használatával (Stable
Micro Systems, Godalming, Surray, UK) az AACCI Standard Method 74-10.02 módszer
módosításával. A szeletelt cipók bélzetéből kerek szaggatók segítségével 20 mm
(műszeres mikro) és 36 mm (szabványos és műszeres makro) átmérőjű korongokat
vágtunk ki. Ennek megfelelően a két ciklusos TPA tesztet 20 mm és 36 mm átmérőjű
hengeres próbatestekkel végeztük. A mérés beállításai a következők voltak: Pre-speed: 3
mm/s; Test-speed: 5 mm/s, Post-test-speed: 5 mm/s; Distance: szeletvastagság 60%-a;
Time: 0,1 s and Trigger force:10 g. A vizsgálatot a normál méretű cipók (szabványos,
műszeres makro) esetén öt, a méretcsökkentett próbacipók (manuális mikro és műszeres
mikro) esetén három párhuzamos méréssel végeztük el.
5.3.5 Makromolekulák vizsgálata
5.3.5.1 Mintaelőkészítés
A vizsgálatok elvégzéséhez tésztamintákat készítettünk a vizsgált köles és hajdina
rendszerekből a micro-doughLAB mérés során leírt protokoll (5.3.3.1 fejezet) alapján. A
dagasztást az előzetesen meghatározott maximális konzisztencia eléréséig végeztük, s így
az optimális szerkezet kialakítására standardizáltuk a módszert. A tésztamintákat

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

fagyasztóba tettük, egyrészt, hogy leállítsuk az enzimes folyamatokat, másrészt
előfagyasztást végeztünk a minták fagyasztva szárításához (Christ Alpha 1-4 LOC-1M,
Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH). A fagyasztva szárított mintákat
dörzsmozsárban elporítottuk.
5.3.5.2 Arabinoxilánok molekulaméret eloszlásának meghatározása
Az AX-ok méreteloszlásának vizsgálatát Bagdi et al. (2017) SE-HPLC módszere
alapján Flexar típusú HPLC (Perkin Elmer, USA) készülékkel refraktív index (RI)
detektort (T=38 °C) alkalmazva végeztük el. A 10-1000 kDa méretű szénhidrátok
elválasztásához Shodex, OH pak 10 mm SB-804HQ 200 A oszlopot (300 mm_ 8 mm),
és eluensként 0,3 g/L NaCl oldatot (0,3 ml/perc 38 °C-on) használtunk (injektálás: 30 µl,
kemence hőm.: 38°C).
A mintaelőkészítés az alábbi lépésekből állt: 1000 ± 50 mg minta bemérése 15 ml-es
centrifugacsőbe; 5 ml eluens oldat hozzáadása, majd homogenizálás vortexszel; a
szuszpenzió 4 °C-on tartása 60 percig közben 20 percenként vortex; centrifugálás 4000gn 5 percig; a felülúszóból 0,25 ml átpipettázása eppendorf csövekbe; 1 ml eluens oldat
hozzáadása a mintákhoz; 10 µl α-amiláz hozzáadása, majd vortex; rázatás 98 °C-on 300
rpm-en 30 percig; centrifugálás 4000g-n 5 percig; a felülúszó szűrése 0,45 µm-es RC
szűrőn HPLC vialokba.
A molekulaméretek meghatározásához a minta csúcsok retenciós idejét összevetettük az
5.900-708.000 kDa mérettartományú pullulán standardok (Shodex Standard Kit P-82,
Japan) molekulaméretének logaritmusából készített kalibrációs egyenessel. A mérést két
párhuzamos mintaelőkészítéssel és bemérésenként két injektálással végeztük.
5.3.5.3 Fehérjék molekulaméretének vizsgálata
A fehérjék molekulaméret szerinti vizsgálatát Larroque and Bekes (2000) SE-HPLC
módszere alapján HPLC Series 200 típusú (Perkin Elmer, USA) készülékkel UV/VIS
DAD (214 nm) detektort alkalmazva végeztük el. Az elválasztást BioSep-SEC-s 4000
(300mm_7,80 mm) oszloppal, 50 % MilliQ víz - 50 % ACN/0,1 % TFA eluens oldatot
alkalmazva, izokratikus körülmények között (1 ml/perc) végeztük (injektálás: 15 µl,
kemence hőm.: 25°C). A mintelőkészítés lépései az alábbiak voltak:
Oldható fehérjefrakció: 15±0,5 mg minta bemérése egy 1,5 ml-es Eppendorf-csőbe; 1 ml
eluens oldat hozzápipettázása, majd vortex; 30 perc rázatás 1500 rpm-en; centrifugálás
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15 percig 13000 rpm-en; felülúszó leszívása és szűrése 0,45 µm-es RC szűrőn HPLC
vialokba, maradék megtartása az oldhatatlan frakcióhoz.
Oldhatatlan fehérjefrakció: maradékhoz 1 ml eluens oldat hozzáadása; minta szonikálása
90-es ampitúdón, 1-es ciklusszámmal 40 másodpercig; minta rázatása 30 percig 1500
rpm-en; centrifugálás a csöveket 15 percig 13000 rpm-en; felülúszó leszívása és szűrése
0,45 µm-es RC szűrőn HPLC vialokba.
A kapott kromatogramok értékelésekor az oldható és oldhatatlan fehérjefrakciók teljes
csúcs alatti területeit határoztuk meg a kezelések hatásának összehasonlításához,
minőségi analízist nem végeztünk. A mérést két párhuzamos mintaelőkészítéssel és
bemérésenként két injektálással végeztük.
5.3.5.4 Keményítőmolekulák molekulaméretének vizsgálata
Az keményítőmolekulák méreteloszlásának vizsgálatát SE-HPLC (Simsek et al., 2013)
módszere alapján Flexar típusú HPLC (Perkin Elmer, USA) készülékkel refraktív index
(RI) detektort (T= 35°C) alkalmazva végeztük el. Az elválasztást Polysep GFC-P Linear
oszloppal, 0,05 M KCl eluens oldattal (1 ml/min) végeztük (injektálás: 30 μl, kemence
hőm.: 45 °C).
A mintaelőkészítés három napot vesz igénybe, melyek lépései a következők:
1. nap: 30 mg ±0,25 mg minta bemérése centrifuga csövekbe; 2,5 ml metanol hozzáadása;
lezárás majd vortex; rázatás 99 °C-on, 500 rpm-en 30 percig; centrifugálás
szobahőmérsékleten 5 percig 1200g-n; felülúszó leöntése; szárítás 40 °C-on egy éjszakán
keresztül
2. nap: 1 ml KOH-urea keverék hozzáadása a mintákhoz; rázatás 99 °C-on, 500 rpm-en
60 percig; minták kihűtése; 2 ml etanol hozzáadása, majd vortex; 4 ml etanol hozzáadása,
majd vortex; centrifugálás szobahőmérsékleten 5 percig 1200g-n; felülúszó leöntése;
szárítás 40 °C-on egy éjszakán keresztül.
3. nap: 2 ml KOH-urea keverék hozzáadása a mintákhoz; rázatás 99 °C-on, 500 rpm-en
90 percig; 2 ml próba vak oldat (KOH-urea keverék) semlegesítése 1 M sósavval, pH
ellenőrzésével; minták semlegesítése 1 M sósavval; szűrés 0,45 µm-es RC szűrőn HPLC
vialokba.
A molekulaméretek meghatározásához a minta csúcsok retenciós idejét összevetettük az
5.900-708.000 kDa mérettartományú pullulán standardok (Shodex Standard Kit P-82,
Japan) molekulaméretének logaritmusából készített kalibrációs egyenessel.
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5.3.6 Szabad ferulasav tartalom meghatározása
A szabad ferulasav tartalmat spektrofotometriás elven Buksa et al. (2012) alapján
határoztuk meg Spekol UV/VIS (Zeiss, Németország) spektrofotométerrel 320 nm-en,
kvarcküvettát használva. A mérés során az 5.3.5.1 fejezet alapján előállított minták
vizsgálatát végeztük el. A mintaelőkészítés az alábbi lépéseket tartalmazza: 50 mg minta
bemérése centrifugacsőbe; 0,2 ml etil-acetát és 1 ml ionmentes víz hozzáadása;
ultrahangos vízfürdős kezelés 25 °C-on 60 percig; 1 M-os HCl-val pH=2-re savanyítás;
csapadék extrahálása 1,5 ml etil-acetáttal háromszor, közte centrifugálás 3500 rpm-en 10
percig; extraktumok egyesítése; vízmentes Na2SO4-tal a maradék víz eltávolítása; redős
szűrőn szűrés; 5 ml-re történő kiegészítés etil-acetáttal. A minták ferulasavtartalmának
meghatározásához ferulasav standard oldatokkal (10-3; 4*10-3; 7,5*10-3; 0,01 mg/ml)
készült kalibrációt használtuk. A vizsgálatot három párhuzamos méréssel végeztük el.
5.3.7 Mikromorfológiai tulajdonságok vizsgálata
A mikromorfológiai tulajdonságokat Marcela et al. (2017) nyomán pásztázó
elektronmikroszkópos (SEM) technikával vizsgáltuk JSM-5500LV (JEOL Ltd., Tokyo,
Japan)

típusú

elektronmikroszkópot

használva.

Az

analízis

során

liofilezett

tésztamintákat (5.3.5.1 fejezet), illetve gélmintákat vizsgáltuk. Ez utóbbikhoz az RVA
mérés során kapott géleket lefagyasztottuk, majd a tésztamintákhoz hasonlóan fagyasztva
szárítottuk és mozsárban porítottuk. A mintákat a mérés előtt Au/Pd fémbevonattal
vontuk be Polaron SC7620 (Quorum Technologies Ltd., Kent, UK) típusú vákuumgőzölő
segítségével. A SEM képeket 20 kV-os gyorsítófeszültség mellett készítettük.

5.4 Eredmények statisztikai értékelése
Az eredmények statisztikai elemzését variancianalízissel (ANOVA) végeztük el,
tartalmazva a Fisher LSD tesztet és az egyszerű lineáris regressziót (Pearson r), melyhez
a TIBCO Statistica™ 13.5.0 (TIBCO Software Inc., USA) szoftvert használtuk. A
statisztikai teszteket α=0,05 szignifikancia szinten végeztük.
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Eredmények és értékelésük

6.1 Sütőipari végtermékteszt műszer- és módszerfejlesztése
6.1.1 Alapanyagok jellemzése
6.1.1.1 Sütőipari végtermékteszt méretcsökkentési lehetőségeinek vizsgálata során
(manuális mikro teszt) használt minták jellemzése
A sütőipari végtermékteszt méretcsökkentési lehetőségeinek és korlátainak
vizsgálata során használt lisztek beltartalmi összetételét a 7. táblázat, vízabszorpcióját és
a többi farinográfos jellemzőjét 10. táblázat és a 22. ábra foglalja össze. A liszteket
előzetesen úgy szelektáltuk, hogy nyersfehérje és nedves sikértartalom tekintetében
viszonylag széles tartományt fedjenek le. Ennek megfelelően a nyersfehérje tartalom
10,98% (MV-Nádor) és 19,65% (Bánkúti-1201) között, a sikértartalom 24,69 % (MVLepény) és 52,15 % (MV-Bánkúti) között alakult.
10. táblázat: A végtermék tesztek során használt lisztek farinográfos értékei (átlag ± szórás)
Vízabszorpció Tésztakialakulás
Stabilitás Ellágyulás
(%)
(perc)
(perc)
(FU)
Bánkúti-1201
70,0
5.8±0.71
5.5±1.06
29.5±7.78
MV-Karéj
67,0
6.1±0.85
12.0±0.00
12.2±0.42*
MV-Karizma
63,0
6.9±0.85
10.0±5.66
17.2±1.13*
MV-Kokárda
57,4
3.9±0.14
5.1±0.21
50.0±0.00
MV-Lepény
59,4
4.8±0.00
6.4±0.07
50.0±0.00
MV-Magdaléna
69,4
4.4±0.21
3.2±0.14
82.0±7.07
MV-Nádor
66,0
4.2±0.07
78.0±1.40
2.6±0.28*
MV-Nemere
64,4
3.9±0.14
6.5±0.35
32.5±2.12
MV-Pántlika
62,0
5.3±0.07
6.6±0.07
42.0±0.00
MV-Suba
66,0
5.5±0.00
18.5±4.95
10.3±0.99*
MV-Tallér
67,0
4.5±0.35
8.0±0.92
26.5±3.54
*Szignifikánsan különböznek egymástól a Fisher-féle LSD teszt alapján (α=0,05)
Fajta

A farinográfos értékek alapján a lisztek többsége prémium, valamint átlagos sütőipari
minőséggel rendelkeztek. A minták közül az MV-Lepény, mint speciális minőségű
célliszt (kekszliszt) képviselte a gyenge sütőipari minőséget. A lisztek vízabszorpciója
57,4% (MV-Kokárda) és 70,0% (Bánkúti-1201) között alakult. A minták közül a
prémium minőségű MV-Karizma rendelkezik a leghosszabb tésztakialakulási idővel (6,9
perc), tésztastabilitással (17,2 perc) és a legkisebb mértékű ellágyulással (10 FU). A
tésztakialakulás az MV-Nádor esetén volt a leggyorsabb, mindössze 2,6 perc alatt stabil
tésztaszerkezet alakult ki. A Bánkútihoz hasonlóan magas vízabszorpciója ellenére az
MV-Magdaléna esetén mértük a legrövidebb tésztastabilitást (3,2 perc), valamint a
legnagyobb mértékű ellágyulást (82 FU).
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22. ábra: Mikrosütés során vizsgált lisztek farinogramjai (két mérés átlaggörbéje)

6.1.1.2 Műszeres makro és mikro végtermékteszt során alkalmazott mintasorozat
jellemzése
A műszeres tesztekre a méretcsökkentés lehetőségeinek manuális vizsgálatához
képest közel két évvel később került sor. Ezért ezekhez a vizsgálatokhoz új
mintasorozatot kellett összeállítanunk, melyek összetételét, valamint farinográfos értékeit
a 11. táblázat foglalja össze, a farinogramok a 23. ábra láthatók.

23. ábra: A műszeres makro és mikro végtermék teszt során használt lisztek farinogramjai (két mérés
átlaggörbéje)

.
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11. táblázat: Műszeres sütőipari végtermék teszt során használt lisztek összetétele és farinográfos paraméterei

Fajta

Nedvességtartalom (%)

Bánkuti-1201
MV-Karéj
MV-Lepény
MV-Magdaléna
MV-Nemere
MV-Pántlika
MV-Suba
MV-Tallér
MV-Marsall
MV-Toborzó

12,20
12,05
11,93
12,13
12,05
11,43
11,88
11,90
11,70
11,60

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,06
0,06
0,06
0,06
0,10
0,00
0,00
0,10
0,10
0,15

Kémiai összetétel a
Fehérjetartalom
Nedves sikér (%)
(sz.a.%)
13,25
14,40
12,23
12,38
12,05
11,93
12,98
12,17
12,50
13,70

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,06
0,00*
0,06
0,06
0,06
0,06*
0,06*
0,06
0,00
0,00

34,48
38,15
29,88
32,40
31,13
29,13
34,18
31,20
32,00
36,55

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,55
0,85*
2,06
0,38
1,08
0,61
0,87
0,46
0,40
0,87

Hamutartalom
(sz.a.%)

Vízabszorpció
(%)

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

65,0
67,0
58,9
69,4
63,8
60,0
66,6
66,0
67,5
72,6

0,63
0,61
0,58
0,65
0,60
0,59
0,65
0,57
0,65
0,64

0,00
0,01
0,01
0,01
0,02*
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

*Szignifikánsan különböznek egymástól a Fisher-féle LSD teszt alapján (α=0.05)
aHárom párhutzamos mérés átlaga
bKét párhuzamos mérés átlaga
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Farinográfos tulajdonságokb
Tésztakialkulási
Stabilitás
idő (min)
(min)
4,35
6,25
1,60
4,25
3,05
2,25
4,80
2,40
3,65
5,90

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,49
6,55 ± 0,07
0,21 14,85 ± 3,75*
0,14* 6,80 ± 0,42
0,07
4,90 ± 0,42
0,35
9,30 ± 0,00
0,07
7,15 ± 0,78
0,57
8,45 ± 0,49
0,14
5,65 ± 0,07
0,21
3,10 ± 0,28
0,14
7,90 ± 0,14

Ellágyulás (FU)
36,50
12,00
43,50
49,50
22,50
41,00
28,00
41,75
80,50
22,50

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,71*
0,00*
3,54
3,54*
0,71
1,41*
2,83
1,77
0,71*
0,71
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A lisztek fehérjetartalma 11,93% (MV-Nemere) és 14,40% (MV-Karéj) között alakult,
míg a nedves sikér becsült mennyisége 29,13% (MV-Pántlika) és 38,15% (MV-Karéj)
között változott. A lisztek hamutartalma igen hasonló, 0,57-0,65% volt, ami az őrlési
eljárás azonos feltételek mellett történő elvégzését támasztja alá. A lisztek
vízabszorpciója viszonylag széles tartományt fed le, mely 58,9% (MV-Lepény) és 72,6%
(MV-Toborzó) között alakult. A minták közül az MV-Lepény rendelkezett a legrövidebb
tésztakialakulási idővel (1,60 perc), míg az MV-Karéj esetén mértük a leghosszabbat
(6,25 perc). A tészták stabilitása 3,10 perc (MV-Marsall) és 14,85 perc (MV-Karéj) között
változott, míg az ellágyulás mértéke 12,00 FU (MV-Karéj) és 80,50 FU (MV-Marsall)
között alakult. A farinogramok alapján a lisztek kevésbé különülnek el, mint a 6.1.1.1
fejezetben vizsgált lisztek, és elsősorban az ellágyulás mértékében mutatnak nagyobb
változatosságot. Az eredmények alapján a minták közül az MV-Karéj bizonyult a
legerősebb lisztnek, míg az MV-Lepény és az MV-Marsall képviselték a leggyengébb
lisztminőséget.
6.1.2 A sütéspróba mintaszükségletének csökkentésére irányuló kísérletek
eredményei
Célunk annak felderítése volt, hogy milyen mértékben csökkenthető a szükséges
mintamennyiség, hogy a kapott próbacipó tulajdonságai (pl. bélzet) még alkalmasak
legyenek a minősítő módszerek elvégzésére, valamint reprezentálják a hagyományos
léptékben végzett tesztek eredményeit. A kapott eredményeket a műszerfejlesztési
kutatásunk során kívántuk felhasználni, mivel célul tűztük ki, hogy a fejlesztés alatt álló
laboratóriumi sütőgép alkalmas legyen kis mintaigényű „mikro” végtermék teszt
elvégzésére is.
Először egy általunk tervezett állítható méretű sütőforma segítségével a szükséges
lisztmennyiséget több lépésben 5 g-ig csökkentettük (24. ábra) (Németh, 2012).
Előkísérleteink alapján a kis méretű (5 g mintaigényű) próbacipó fajlagos térfogat
tekintetében a szabványos próbacipóhoz közeli eredményt szolgáltatott, azonban a
kisméretű bélzet, a fokozott száradás és a kedvezőtlen héj-bélzet arány nem tette volna
lehetővé pl.: az állományvizsgálatok elvégzését. Így végül köztes megoldásként 10 g
lisztigényű próbacipó mellett döntöttünk, melynél az AACC 10-10.03 szabvány
protokollját vettük alapul a 5.3.4.2. fejezetben ismertetett módszertan kidolgozása során.
A sütési kísérletek elvégzéséhez a 6.1.1.1 fejezetben bemutatott mintasorozatot
használtuk. A továbbiakban ennek fontosabb eredményeit összegzem.
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24. ábra: Próbasütés mintaigényének csökkentése (balról jobbra 140 g, 70 g, 35 g, 17 g és 5g lisztből
készült próbacipók)

A mikro cipók AACC 10-10.03 szabvány által jóváhagyott, Shogren and Finney (1984)
által tervezett formázó készülékkel (21. ábra) való készítése során azt tapasztaltuk, hogy
a legtöbb esetben (kivéve az MV-Magdalénát, az MV-Nádort és az MV-Tallért) a
késztermékben a cipók tetején elvált a héj a bélzettől jelentős méretű buborékot hozva
létre. Mindez gátolta a térfogat és magasság megbízható meghatározását. Ezért a mérések
folytatásában változtattunk a kísérletterven és a sütésenként készült négy mikro
próbacipóból kettőt kézzel, kettőt pedig a formázóval alakítottunk ki. Így összesen a
három párhuzamos sütés során 2-2 mikrocipót állítottunk elő a kétféle formázási
technikával. Így a két formázási módszert is összevetettük egymással. A formázási
technika hatását a mikro cipók szerkezetére a 25. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy pl. az
MV-Pántlika esetén a formázóval készült cipó (A2) héja jelentősen megemelkedett, míg
az MV-Nádor esetén (B2) nem képződött buborék a cipó tetején. A módszer feljesztése
során használt liszt esetén nem tapasztaltunk hasonló problémát, így állíthatjuk, hogy a
fajtákra jellemző liszt illetve tésztatulajdonságok is befolyásolhatták a buborékos
héjképződés kialakulását.

» 76 «

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

25. ábra: A formázási módszer hatása a bélzet szerkezetére: A1 és B1 mutatja a kézi, míg az A2 és B2 a
formázóval történt formázást. Az ’A ’ az MV-Pántlikát, a ’B’ az MV-Nádort jelöli

Az MV-Pántlika manuálisan formázott cipója esetén nem következett be a buborékos
héjképződés, így magának a formázásnak döntő szerepe volt a jelenség kialakulásában.
A készülékkel történő formázás ugyanis alapvetően egy-egy mozdulattal történő
feltekerése és kis mértékű összenyomása a kinyújtott tésztadaraboknak. Amennyiben a
feltekert rétegek nem tapadnak össze, vagy levegő marad a rétegek között, kialakulhat a
buborékos héj a cipók tetején, valamint a bélzetben örvényszerű mintázat is megjelenhet.
A készülékkel való formázás hatására jól láthatóan kisebb pórusátmérőjű buborékok
képződnek, mint a kézi formázás esetén. Az MV-Nádor esetén a kézzel történő formázás
során (B1) nagyobb cipótérfogat alakult ki, valamint nagyobb méretű buborékok
képződése figyelhető meg, hasonlóan az MV-Pántlikához (A1). Mindez a tésztanyújtás
hiányának tudható be, mely során eltávolítjuk a nagyméretű buborékokat, ezáltal
homogénebb póruseloszlású bélzet érhető el.
A szabványos (ICC Nr. 131. alapján) és a kétféle módszerrel formázott mikro próbacipók
számszerű eredményeit a M3.táblázat tartalmazza. Mivel a fajlagos térfogat objektívabb
értékelést tesz lehetővé, így ennek eredményeit mutatnám be részletesen. A cipók fajlagos
térfogatát a 26. ábra mutatja be.
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26. ábra: Szabványos (A), formázó készülékes mikro- (B) és kézzel formázott mikro- (C) módszerekkel
készített próbacipók fajlagos térfogata

Ez alapján látható, hogy a szabványos cipók közül a Bánkúti-1201 esetén kaptuk a
legnagyobb fajlagos térfogat értéket (2,64 cm3/g) és az MV-Lepény esetén a legkisebbet
(2,25 cm3/g). A Fisher LSD teszt alapján a minták közül nyolc szignifikánsan
megkülönböztethető egymástól, míg az MV-Karéj, az MV-Kokárda és az MVMagdaléna rendelkeznek közel azonos fajlagos térfogattal és ezért egy homogén
csoportot alkotnak. A mikro cipók esetén, a formázási technikától függetlenül az MVKokárda lisztjéből készült a legnagyobb fajlagos térfogatú próbacipó (2,89 cm3/g
manuális formázás és 2,91 cm3/g a formázóval történő alakítás során). A formázó
készülékkel készült cipók közül az MV-Nádor lisztjéből készültek érték el a
legalacsonyabb fajlagos térfogatot, átlagosan 1,74 cm3/g-ot. Ezzel szemben a kézzel
formázott cipók közül a szabványos méréshez hasonlóan az MV-Lepény fajlagos
térfogata lett a legkisebb (1,90 cm3/g).
A mikro cipók esetén a fajlagos térfogatok szélesebb tartománya figyelhető meg, mint a
szabványos módszertannal kapott termékek esetén, azonban a magasabb szórás
következtében kevésbé lehetséges a minták szignifikáns megkülönböztetése. Mindkét
mikro formázási módszer esetén mindössze az MV-Kokárda és az MV-Nádor bizonyult
szignifikánsan eltérőnek a többi mintától. Ennek oka a magkiszorításos elven történő
térfogatmérés mikro változatának nagyobb mértékű pontatlanságából, valamint a
méretcsökkentésből adódóan megváltozott anyagi rendszer kisebb robosztusságából
vezethető le. Ezen megfigyelésünket támasztja alá a varianciakomponensek becslése is,
mely során három hatást vizsgáltunk a fajlagos térfogat alakulására: az egyes sütési
kísérletek időpontját az adott fajtán belül, az adott sütési kísérleten belül a próbacipókat
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és adott próbacipó térfogatmérésének ismétlését. Az eredményeket a 12. táblázat
tartalmazza. Jól látható, hogy a szabványos cipók esetén mindhárom komponens ugyan
olyan nagyságrendben járult hozzá a fajlagos térfogat ingadozásához. A mikro cipók
esetén a varianciakomponensek nagysága jellemzően egy vagy két nagyságrenddel is
nagyobbnak adódott. A hiba csökkentésére megoldást nyújthat a térfogatmérés
megbízhatóságának javítása, valamint a mérés műszeres és részlegesen automatizált
változatának alkalmazása, mely fejlesztés a dolgozat születésének időpontjában valósult
meg.
12. táblázat:Sütési módszerek varianciakomponenseinek becslése
Hatás

Szabványos

Mikro
manuálisan

formázóval

sütés(fajta)

0.002

0.001

0.146

cipó(fajta, sütés)

0.003

0.014

0.038

hiba

0.001

0.028

0.025

A nagyobb szórások ellenére a manuálisan formázott mikro cipók és a szabványos
módszerrel készült cipók fajlagos térfogata között szignifikáns lineáris összefüggést
találtunk a Pearson féle korrelációanalízis elvégzése során (r=0,712), melyet a 27. ábra
szemléltet. Ez alapján a módosított (manuális formázást alkalmazó) mikromódszer
alkalmasnak tűnik a minőségi sorrend meghatározására, illetve a szabványos méréssel
kapott eredmények becslésére. Látható azonban, hogy két minta (MV-Kokárda és MVNádor) kívül esik a 95%-os konfidencia tartományon, és esetükben eltérő tendencia
alakult ki a manuális mikro és szabványos teszt során. Ennek hátterében az eltérő
dagasztási módszertan állhat: míg a szabványos teszt során minden esetben 5 percig, a
mikro teszt esetén optimális konzisztencia eléréséig történt a dagasztás. Ennek
köszönhetően a viszonylag rövid tésztakialakulási idővel rendelkező MV-Nádor (2,6
perc) és MV-Kokárda (3,9 perc) jobb tulajdonságokat érhettek el a mikro módszer esetén.
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27. ábra: A manuálisan formázott mikro cipók és a szabványos cipók fajlagos térfogata közötti lineáris
összefüggés vizsgálata

Mivel a mikro cipók magkiszorításos elven történő térfogatmérése jelentős hibával terhelt
volt, ezért kidolgoztunk egy vízkiszorítás elvén működő eljárást a későbbi értékelések
elvégzéséhez. Ennek megvalósítására a BME Üvegtechnikán legyártattunk egy
túlfolyóval ellátott edényt, mely esetén a cipó térfogatával egyenértékű kifolyó víz
tömegét mértük le.

28. ábra: Saját fejlesztésű vízkiszorítás elvén működő térfogatmérési módszer

A módszert három eltérő minőségű liszt felhasználásával készült próbacipóval teszteltük,
mely során háromszor mértük le az egyes cipókat előbb a magkiszorításos, majd pedig a
vízkiszorításos módszerrel (29. ábra).
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45
40

Térfogat (cm3)

35
30
25
20

magkiszorításos

15

vízkiszorításos

10
5
0

Minta azonosító
29. ábra: Magkiszorításos és vízkiszorításos térfogatmérés összehasonlítása

Látható, hogy a vízkiszorításos módszerrel szignifikánsan magasabb térfogatot mértünk,
mint a magkiszorításos módszerrel, valamint a párhuzamos mérésekből számolt szórás
értéke is jelentősen kisebb. Így a továbbiakban ezt az eljárást alkalmaztuk a
méretcsökkentett próbacipók összehasonlító vizsgálatára.
Eredményeink alapján a méretcsökkentés megfelelően alkalmazhatónak bizonyult
végterméktesztek elvégzésére. Mindezen tapasztalatok felhasználásával alakítottuk ki a
műszeres sütéstesztek makro és mikor változatainak eszközrendszerét és módszerét.
6.1.3 A műszerfejlesztés mérföldkövei
A fejlesztésben már szakdolgozatom és diplomamunkám készítése alatt is részt
vettem. Doktori munkám során feladataim közé tartozott többek között a műszer és a
szoftver egyes elemeinek (sütőformák, készülék felépítés, szoftver kezelőfelület)
tervezése,

folyamatos

konzultáció

és

kapcsolattartás

partnercégünkkel

és

munkatársaimmal, a módszerfejlesztés, valamint az ehhez tartozó próbasütések, illetve
szabványos tesztek elvégzése és értékelése. A fejlesztéseket ipari partnerünkkel, a
Labintern Kft-vel együttműködve valósítottuk meg. A műszerfejlesztési folyamat első
tervei szerint kialakított készülék prototípus három, az ICC Nr. 131. szabványnak
megfelelő méretű “makro” próbacipó egyidejű kelesztését, illetve sütését végezte el. A
készülék vezérlése számítógéppel, az általunk kiépített számítógépes szoftver
segítségével valósult meg. A szoftver lehetővé tette sütési programok létrehozását az idő
és a hőmérséklet paraméterek megadásával. A kelesztő/sütőtérben kialakuló
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hőmérsékletet valós időben követhettük nyomon diagramon, illetve táblázatos formában.
Azonban a készülék túlméretezett fűtésrendszere és nagy hőtehetetlensége miatt a cipók
rendre túlsültek, a belső tér hőmérsékletének pontos szabályozása nem volt biztosítható.
Ezért koncepcióváltást kellett végrehajtanunk, mely során jelentősen megváltoztattuk a
műszer felépítését: csökkentettük a méretét, valamint a fűtőszálak teljesítményét.
Továbbá kémlelő ablakkal is elláttuk, hogy nyomonkövethessük a folyamatokat a fedő
kinyitása nélkül. Az így kialakított műszer egy darab makro próbacipó elkészítésére volt
alkalmas. A két készüléket a 30. ábra mutatja be.

30. ábra: A készülék első változata és az újratervezett prototípus

Azonban szerettük volna megtartani a párhuzamos mérések egyidejű elvégzésének
lehetőségét is, melyet moduláris, egymás mellé helyezhető készülékelemekkel kívántuk
megvalósítani. A kísérleti prototípust úgy alakítottuk ki, hogy a fűtőszálak cserélhetők és
azok pozíciója a sütőtéren belül szabadon változtatható legyen, illetve tetszőlegesen kiés bekapcsolhatók, így lehetővé vált a megfelelő fűtőkapacitás, felfűtési idő és elhelyezés
optimálása. Ennek köszönhetően az újabb készülékkel előállított próbacipók minősége és
a hőmérséklet szabályozás is jelentősen javult. Mivel a korábbi munkáim (Németh, 2015,
2012) során elkészített prototípus további fejlesztésére volt szükség, doktori munkám
meghatározó részében a készülék továbbfejlesztésével, tesztelésével és a műszeres mérési
módszerek kidolgozásával foglalkoztam.
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6.1.3.1 A hardver további fejlesztésének folyamata
A készülék prototípus egyik legfőbb megoldandó hiányossága a készülék felszínének
nagyfokú melegedése, illetve a hőveszteség volt. A fejlesztés első lépéseként kívülről
hőszigetelő borítással láttuk el a készüléket, mely egyrészt csökkentette a hőveszteséget,
másrészt a felhasználó szempontjából is biztonságosabb használatot eredményezett. Az
így kialakított, végleges formájú műszert a 31. ábra mutatja.

31. ábra: Laboratóriumi sütési teszt végrehajtására alkalmas prototípus

A kísérletek elvégzéséhez új eszközökre is szükségünk volt. Problémát jelentett többek
között a cipók sütőformából történő kivétele a zsiradék használata mellett is, mely
egyébként szintén hozzájárult az erőteljes barnulási és égési folyamatokhoz. Ezért a régi
formát leváltottuk egy Teflon bevonattal ellátott sütőformára (32. ábra). Az új forma
elhelyezését a sütőtérben a forma két oldalán levő, szilikongumival bevont tartórudak
teszik lehetővé, melyek a sütőtér hátulján és elején erre a célra kialakított vályatba
könnyedén bepattinthatók. Ennek köszönhetően az edény biztosabban rögzíthető, mint az
előző forma esetén.

32. ábra: A: régi forma, B: új, teflonozott sütőforma
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A műszeres mikro sütés elvégzéséhez a manuális mikro teszthez kialakított kisméretű
sütőformákat használtuk, azonban a készülékbe történő behelyezésük még nem volt
megoldva. Ezért terveztünk egy olyan tartókeretet, amire három kis sütőformát tudunk
helyezni, és csavarok segítségével szabadon állítható a magassága (33. ábra).

33. ábra: Állítható magasságú mikro sütőforma keret terve (bal) és a megvalósult eszköz (jobb)

A következő fő fejlesztési lépés a fűtőszálak végleges pozíciójának beállítása és
kialakításának megvalósítása volt, mely során makro léptékben sütéseket végeztünk el, a
kísérletekhez pedig a BL80-as standard lisztet használtuk (6. táblázat). A kenyértésztát a
szabványos

módszernek

(5.3.4.1

fejezet)

megfelelően

készítettük,

egyetlen

módosításként a liszt mennyiségét 300 g-ra csökkentettük. A készülék három fűtőszállal
rendelkezett, melyekkel

előzetes eredményeink alapján 150°C-on

az

összes

fűtőszálkombinációval végeztünk próbasütéseket, az alábbi, szabvány protokollnak
megfelelő programbeállítások mellett (13. táblázat):
13. táblázat: Három fűtőszál kombinációinak tesztelése során alkalmazott program

Művelet
Pihentetés
Kelesztés
Sütés

t (sec)
1800
3000
3600*

T (°C)
30
30
150

*A sütési idő a cipók tetejének pirultságának megfelelően változhatott

Az eredmények alapján a legjobbnak tekinthető beállítás esetén is, amikor csak a középső
fűtőszál működött (34. ábra), a cipók héja egyenlőtlen színezetű maradt, továbbá a
kelesztési hőmérséklet egy fűtőszál használata mellett elérte az 50°C-ot, két fűtőszál
esetén a 70°C-ot, ami károsan hat a kelesztés folyamatára. A mérések részletes
eredményeit a M4.táblázat tartalmazza.
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34. ábra: Középső fűtőszál használata során kapott próbacipó és a sütőtérben detektált hőmérséklet profil

A tapasztalt hőmérséklet túllendülések a nagy leadott hőmennyiségnek volt köszönhető,
ezért csökkentettük a fűtőszálak számát kettőre, valamint

módosítottuk az

elhelyezkedésüket, így végül alulra és felülre került egy-egy fűtőszál, melyek a
hidegpontnál keresztezik egymást, így a hő teljes hosszában ugyan úgy érheti a sütőedény
körüli légteret (35. ábra).

35. ábra: Fűtőszál végleges kialakítása

Ennek megfelelően elkezdtük tesztelni az új fűtőszál kialakítással is a makro cipók
tulajdonságait, melynek részletesebb eredményeit a 6.1.4.1 fejezetben ismertetem.
Általános probléma volt, hogy a cipók teteje nem sült meg megfelelően, míg az oldalaik
sötétbarnára pirultak. Kísérleteink alapján megállapítottuk, hogy a nem egyenletes
héjszín a sugárzó hő hiányából adódhat, így a készülék fedelét belülről egy fényes felületű
fémkupolával láttuk el (36. ábra).
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36. ábra: A sütő eredeti fedele (A) és a hővisszaverő fémkupolával ellátott fedél (B)

Az így létrejövő sugárzó hő hatására a cipók teteje kellően megpirult, teteje jellegzetesen
boltozatos lett, valamint a színük is jelentősen homogénebbé vált (37. ábra).

37. ábra: Fémkupola nélkül sült cipó és fémkupolával készült cipó teteje

A módszerek kidolgozását már az így kialakított műszerrel végeztük el (6.1.4 fejezet).
6.1.3.2 A szoftverfejlesztés folyamata
A készülék vezérlése számítógéppel, az általunk megtervezett számítógépes szoftver
segítségével történik. A szoftver funkcióinak tervezésekor számos elképzelést illetve
követelményt állítottunk fel, melyek az alábbiak voltak:


Lehetőség mikro és makro üzemmód kiválasztására



Lehetőség receptek bevitelére



Új program létrehozásakor lehetőség legyen az alábbiakra:
o Program név megadása
o Pihentetés, kelesztés körülményeinek beállítása (idő és hőmérséklet)
o Sütés körülményeinek megadása (idő és hőmérséklet)
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A mérés indítása előtt kiválasztható legyen tehát az üzemmód (mikro/makro), a
recept és a program.



Meg lehessen adni a minta azonosítóját, a mérést végző személy nevét, a mérés
dátumát (ez lehetne automatikus is), valamint a mérés azonosítóját, amilyen néven
elmentjük.



A mérés indításakor jelenjen meg a hőmérséklet-idő grafikusan, illetve táblázatos
formában.



Legyen lehetőség a mérés közbeni megjegyzések felírásához.



Adatfeldolgozás során elvárt funkciók:
o Legyen lehetőség adatok külső bevitelére (mért adatok, képek) és
statisztikai értékelésére (tömeg, térfogat és magasság megadható legyen,
ezekből átlag és szórás értékek számolása lehetséges legyen).
o Mérési adatokat lehessen exportálni Excel vagy más fájlformátumban
o Az eddig megadott információkból generálható egy mérési adatlap
(jegyzőkönyv), amit nyomtatni is lehet.

A készülék szoftverének első verziója esetén még nem valósult meg az összes elképzelés,
de már alkalmas volt a műszer különböző változatainak tesztelésére.
A szoftver új verzióját úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen egy érvényesített
(validált) módszer rutinszerű alkalmazásához szükséges valamennyi feltételnek. Ennek
megfelelően az új szoftver a legtöbb korábban feltett elvárásunkat tartalmazza, valamint
a kísérletek alapján új funkciókkal is bővült. Például lehetővé vált a fűtőszálak elkülönült
szabályozása, valamint a reprodukálhatóság javítása céljából a szoftverbe beépítettünk
egy előmelegítés funkciót is. A hőmérséklet túllendülésének elkerülése végett
szoftveresen csökkenthető a fűtőszálak teljesítménye, melyet 50-50%-ra állítottunk be.
Továbbá a program alkalmas a vizsgálati lisztminták jellemzőinek (nedvességtartalom,
valamint farinográfos vízabszorpció, tésztakialakulási idő, stabilitás, ellágyulás)
rögzítésére is. A szoftver kijelzi a mérés hátralévő idejét, valamint hangjelzéssel jelzi a
mérés befejeztét. A szoftver legújabb verziójának kezelőfelületét a 38. ábra szemlélteti.
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38. ábra: Szoftver legújabb verziójának kezelőfelülete

Tervezzük még a bevitt adatok alapján a jegyzőkönyv készítésének és nyomtatásának is
lehetővé tételét, mely segítheti dokumentációkezelést és a mérési jegyzőkönyvek gyors
elkészítését.
6.1.4 Műszeres próbasütés makro és mikro módszertanának kidolgozása
A módszerfejlesztés magába foglalta a kenyértészta készítés folyamatának
kidolgozását, valamint a megfelelő programbeállítás kikísérletezését makro és mikro
üzemmódban az új készüléktulajdonságok mellett.
6.1.4.1 Makro módszer
Az optimális kelesztési és sütési paraméterek beállításához kísérlettervet állítottunk
össze. Ennek során a hőmérsékletet és a hőntartás időtartamát, valamint a fűtőszálak
ki/bekapcsolt állapotát változtattuk. A hőmérséklet program esetén továbbra is rögzítettük
a pihentetés, illetve kelesztés hőmérsékletét 30°C-ra, az időtartamot pedig 30 és 50
percre, ami megfelel a szabványos próbasütés körülményeinek. A sütési hőmérsékletet
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három hőfoknál vizsgáltuk, a sütés idejét pedig empírikus „végpontjelzéssel”, a megfelelő
barnulás eléréséig végeztük (14. táblázat).
14. táblázat: Hőmérséklet és idő beállításai

Művelet
Pihentetés P
Kelesztés K
Sütés S

Hőmérséklet (°C)
30
30
150, 170, 190

Időtartam (min)
30
50
60*

* A sütés idejét a cipók pirulásának függvényében határoztuk meg

A fűtőszálak működését az összes lehetséges kombinációban kipróbáltuk és rögzítettük
az így kialakult hőmérsékletprofilokat (15. táblázat).
15. táblázat: Fűtőszálkombinációk az egyes folyamatok során

Fűtőszál
Alsó A
Felső F

Pihentetés+kelesztés
1.
2.
3.
+
+
+
+

1.
+
+

Sütés
2.
+
-

3.
+

+: fűtőszál üzemel
-: fűtőszál nem üzemel

A mérési eredmények alapján (M5.táblázat, M6.táblázat és M7.táblázat) megállapítottuk,
hogy a kelesztés során két fűtőszál alkalmazása nem előnyös, mivel könnyen túlfűtheti a
rendszert, ami nem kedvez az élesztőgombáknak. Így az alsó fűtőszál egyedüli működése
mellett döntöttünk. Amennyiben a sütés során egy fűtőszál üzemelt, viszonylag hosszú
ideig tartott a sütési hőmérséklet elérése, viszont nem lendült túl nagyon a hőmérséklet.
A két fűtőszál együttes alkalmazása során gyorsabb volt a sütőtér felmelegedése, viszont
jelentősen nagyobb hőmérsékletingadozás is jelentkezett, ami jellemzően túlsült
cipókhoz vezetett, főként azok oldalain.
Ezért a beállítások finomhangolása mellett döntöttünk. Ez alapján a sütési hőmérséklet
alakulását lépcsőzetessé tettük úgy, hogy a fűtési szakasz elején adott ideig és
hőmérséklet elérésig mindkét fűtőszál működött, így felgyorsítva a kezdeti felfűtési
szakaszt, majd átkapcsoltuk a rendszert csak a felső fűtőszál működtetésére a végleges
hőmérséklet eléréséhez. Ezáltal szignifikánsan csökkent az ingadozás a sütési
hőmérséklet körül, s a próbacipó felülete is homogénebb lett.
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39. ábra: 150°C-on végzett kísérletek hőmérsékletprofiljai és cipóképei A:Egy fűtőszálas B: Két
fűtőszálas C: Lépcsőzetes fűtés esetén

A sütési hőmérsékletet a további kísérletek során 150 °C alá kellett csökkentenünk a
beépített hővisszaverő kupola végett, mely során intenzívebb barnulást értünk el. Az így
optimalizált programbeállításokat a (16. táblázat) foglalja össze.
16. táblázat: Végső programbeállítások makro üzemmódban
Folyamat

Fázis

Kelesztés

1.

Paraméterek
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)
Fűtőszál
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)
Fűtőszál
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)
Fűtőszál
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)
Fűtőszál

2.

Sütés

3.

4.
Összes idő (perc)

Beállítások
30
80
alsó
80
5
mindkettő
120
5
felső
140
20
felső
110

A fényes bevonat miatt javult a gép belső hőeloszlása, ezért alacsonyabb, 140°C-os
hőmérséklet is elegendő volt a megfelelő héjszínezet kialakításához, a sütési időt pedig
30 percre rögzítettük. Ezen beállítások alkalmasságának vizsgálatára 3 párhuzamos
mérést végeztünk a BL55 standard liszttel (6. táblázat). A cipók magkiszorításos
módszerrel mért térfogatának és magasságának párhuzamos mérési eredményeit a 17.
táblázat tartalmazza.
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17. táblázat: Párhuzamos próbacipók térfogatainak átlaga és szórása, magasságuk
Párhuzamos
cipók
1

Térfogat*
(cm3)
813,3

2

836,7

3

826,6

Átlag

Szórás

Rel. szórás
(%)

Magasság
(cm)
8,6

825,5

11,74

1,42

8,5

Átlag Szórás

8,6

0,06

Rel. szórás
(%)
0,7%

8,6

*Cipónként 3 párhuzamos méréssel határoztuk meg
A cipók tetejéről és bélzetéről készült képeket a 40. ábra foglalja össze.

40. ábra Makro üzemmódban készült cipók ismétléseinek fotói

Eredményeink alapján a kialakított programbeállítások mellet kellően megkeltek a cipók,
a héj viszonylag egyenletes, barna színezetet kapott. A párhuzamos mérések
ismételhetősége is megfelelőlenk bizonyult, a térfogat relatív szórás értéke mindössze
1,42%-nak adódott (17. táblázat). Ez alapján a kialakított módszertant alkalmasnak ítéltük
a továbbiakban minősítő vizsgálatok elvégzésére.
6.1.4.2 Mikro módszer kialakítása
A műszeres próbasütés mikro üzemmódban történő elvégzése során három darab
10 g lisztnek megfelelő próbacipó készíthető. A sütőforma tartókeret magasságát úgy
pozícionáltuk, hogy a készülék felső fűtőszála az edények közepe mentén helyezkedjen
el, hogy egyenletesen érje a meleg alulról és felülről is. A mikro cipókat az 5.3.4.2
fejezetben leírt protokolnak megfelelően készítettük elő némi változtatással. Dagasztást
követően kézzel gömbölyítettük a tésztát, sütőformába tettük, majd a három cipót a
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tartókeret segítségével a sütőgépbe helyeztük. A cipók térfogatának mérésére az általunk
kifejlesztett vízkiszorítás elvén működő eljárást alkalmaztuk (6.1.2 fejezet).
A mikro program esetén a makro módszernél kialakított végső programbeállítást vettük
alapul. A mikrocipók kis méretükből és így kisebb hőkapacitásukból adódóan könnyeben
átmelegedtek, így a kelesztésnél túllendülő hőmérséklet károsan hatott a kelesztési
folyamatokra. Ezt alátámasztotta azon vizsgálatunk is, mely során a kelesztést a
sütőgépen kívül, egy kelesztőszekrényben végeztük el, majd a sütést a készülékben. A
cipók minősége jelentősen javult, ami arra utalt, hogy a készülékben kialakuló 40-50°C
körüli hőmérséklet nem megfelelő. Ezt végül a már említett előmelegítés oldotta meg,
melyet a szoftver első verziójánál úgy végeztük el, hogy elindítottuk a mérést cipó nélkül,
majd mikor elérte a rendszer a 30°C-ot, lekapcsoltuk és újraindítottuk a programot, így
nem kezdte el erőteljesen fűteni a teret. Az előmelegítést a szoftver legújabb verziója már
lehetővé tette, ami jelentősen javított a cipók minőségén, beleértve a fűtőszálak
teljesítményének

csökkentését

is.

Ennek

megfelelően

véglegesíthettük

a

programbeállításokat, melyet a 18. táblázat tartalmaz.
18. táblázat: Sütőgép optimális programbeállításai mikro üzemmódban
Folyamat

Fázis

Kelesztés

1.

2.

Sütés

3.

4.

Paraméterek
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)

Beállítások
30
80

Fűtőszál
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)
Fűtőszál
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)
Fűtőszál
Hőmérséklet (°C)
Időtartam (min)
Fűtőszál

alsó
80
5
mindkettő
120
15
felső
100

Összes idő (perc)

A mérési protokoll tesztelése során három különböző minőségű fajtaazonos lisztet
használtunk (jó: MV-Karéj, átlagos: MV-Nádor és gyenge: MV-Pántlika, 7. táblázat),
hogy megvizsgáljuk a mérések ismételhetőségét, és a beállítások alkalmasságát.
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41. ábra: Mikro próbacipók keresztmetszeti képe

A cipók képei alapján (41. ábra) szemmel látható, hogy a jó és az átlagos minőségű
lisztekből készült cipó térfogata jelentősen nagyobb, mint a gyenge minőségű lisztből
készülté. A jó és a közepes minőségű lisztből készült cipók között jelentős különbség nem
érzékelhető. Ezeknek a cipóknak a bélzetében a pórusok nagyobb méretűek, lazább
szerkezetűek, mint a gyenge lisztből készült cipóé, amelyen jól látható, hogy mennyivel
tömörebb a bélzet, a pórusok jóval kisebbek. A térfogtmérés összefoglaló eredményeit a
19. táblázat tartalmazza. A részletes térfogatmérési adatokat a M8.táblázat, M9.táblázat
és a M10.táblázat tartalmazzák.
19. táblázat: Fajtaazonos lisztek fajlagos térfogatának átlagai és szórása és relatív szórása

Fajtaazonos lisztek
MV-Karéj
MV-Nádor
MV-Pántlika

Fajlagos térfogat (cm3/g)
1.
2.
3.
3,28
3,26
3,37
3,13
3,03
3,10
1,94
1,88
1,93

Átlag

Szórás

3,30
3,09
1,92

0,06
0,05
0,03

Rel. szórás
(%)
1,77
1,66
1,68

A mérési eredmények alapján látható, hogy a három alapanyag esetén közel azonos
bizonytalansággal, a mérés típusához viszonyítva alacsony relatív szórással tudtuk
megvalósítani a mérést. A párhuzamos mérések során kapott fajlagos térfogat átlagait
grafikusan ábrázolva látható (42. ábra), hogy az így kialakított mikro módszer is alkalmas
lehet

eltérő

minőségű

lisztek

végtermék

megkülönböztetésére.

» 93 «

tulajdonságok

alapján

történő

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

4,00

Fajlagos térfogatok átlaga (cm3/g)

3,50
3,00
2,50

MV-Karéj

2,00

MV-Nádor

1,50

MV-Pántlika

1,00

0,50
0,00
1

2

3

Mérések
42. ábra: Fajtaazonos lisztekből készült cipók fajlagos térfogatának ábrázolása (átlag±1,96*szórás)

Összességében a végleges program és módszer használatával egyenletes színezetű,
bélzetminőségű mikro cipókat tudtunk előállítani, a méréseket viszonylag alacsony
relatív szórással végeztük el, így a műszeres mikro módszert alkalmasnak találtuk a
későbbi vizsgálatok elvégzésére.
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6.1.5 Műszeres makro és mikro sütésteszt alkalmazása a búzaminősítés során
A

véglegesített

műszeres

makro

és

műszeres

mikro

módszertan

alkalmazhatóságának vizsgálatára tíz fajtaazonos búza lisztjét (6.1.1.2 fejezet) használva
próbasütéseket végeztünk, melyek eredményeit összevetettük az ICC Nr. 131. szabvány
alapján készített próbatermékek tulajdonságaival. Mindez az analitikai gyakorlatban a
mérés pontosságának és ismételhetőségének meghatározását, vagyis az új műszeres
makro és mikro módszerek részleges validálását jelenti. Az alkalmazott módszerek
lépéseinek összehasonlítását a 43. ábra segíti.

43. ábra: Szabványos (ICC Nr. 131.) és műszeres makro/mikro végterméktesztek összehasonlítása

A szabványos és a műszeres módszerek között szükségszerűen alkalmazott eltérések
értelemszerűen befolyásolják a cipók tulajdonságait. Kérdés, hogy mindez milyen
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eltéréseket okoz a szabványos teszt eredményekhez viszonyítva, illetve tudunk-e
hasonlóságokat, illetve összefüggést találni a vizsgált tulajdonságokban.
6.1.5.1 Sütési veszteség
A tészta nedvesség, illetve víztartalma jelentősen befolyásolhatja a sütés során
lejátszódó fizikai változásokat, például a pórusok tágulását, valamint például a keményítő
gélesedését. Mivel a laboratóriumi sütőberendezés műszaki kialakítása és a hőközlés
módja eltér a hagyományos sütőkétől, ezek a folyamatok eltérőek lehetnek. Ezért
vizsgáltuk a kenyerek sütési veszteségét (44. ábra), ami a víz transzportjának és a sütés
során történő távozásának általános indikátora. A szabvány cipók sütési vesztesége
12,22% (MV-Lepény) és 14,09% (MV-Magdaléna) között változott, míg a műszeres
makro cipók esetén a nedvességveszteség valamivel alacsonyabb volt (11,62-13,81%),
de ez az eltérés nem volt szignifikáns. Ezzel ellentétben a műszeres mikro cipók
körülbelül kétszer akkora sütési veszteséget mutattak (27,48-30,28%).
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44. ábra:Szabvány és műszeres makro/mikro cipók sütési vesztesége (átlag±1,96*szórás)

Doǧan et al. (2012) által vizsgált kereskedelmi forgalomban kapható kenyérsütő gépek
esetén jelentősen csökkent a kenyerek sütési vesztesége a hagyományos sütési eljáráshoz
képest. Esetünkben a makro kenyerek vízvesztesége hasonló volt a szabvány
kenyerekéhez, ami annak a jele, hogy a laboratóriumi műszer a víztranszfer tekintetében
közel azonos sütési körülményeket képes biztosítani. A mikro cipók esetén mért jelentős
mértékű vízveszteség magyarázható a jelentősen kisebb tésztatömeggel, valamint a
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nagyobb fajlagos felülettel, ami gyorsabb és hatékonyabb hőátadást, ezáltal fokozottabb
párolgást eredményez. A nagy különbség ellenére pozitív lineáris korrelációt találtunk a
mikro- és a szabvány cipók sütési veszteségei között (r = 0.492), ami a minták hasonló
jellegű vízvesztési tulajdonságaira utal.
6.1.5.2 Fajlagos térfogat
A szabvány cipók közül a legkisebb fajlagos térfogatot (45. ábra) az MV-Lepény
(2,38 cm3/g) érte el, míg a legnagyobb fajlagos térfogattal a Bánkúti-1201 lisztből készült
cipók rendelkeztek (2,93 cm3/g). A műszeres makro kenyerek esetében az MV-Suba
fajlagos térfogata lett a legkisebb (2,52 cm3/g), valamint hasonlóan az előbbihez a
Bánkuti-1201 lisztjéből készített cipók érték el a legnagyobb fajlagos térfogatot (3,06
cm3/g) volt. A mikro cipók fajlagos térfogata 3,08 cm3 / g és 3,68 cm3 / g között alakult,
ahol az MV-Karéj lisztje szolgáltatta a legkisebb, míg az MV-Tallér a legnagyobb
fajlagos térfogatú cipókat.
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45. ábra: Szabvány és műszeres makro/mikro cipók fajlagos térfogata (átlag±1,96*szórás)

Az eredmények alapján elmonható, hogy a szabvány és a makro cipók fajlagos térfogatai
egy-két esetet kivéve közel hasonlóak, szignifikánsan nem különböznek. Az esetleges
eltérések adódhatnak az eltérő keverőtípustól, valamint dagasztási időtől. Ugyanis, míg a
szabványos próbasütés során minden esetben 5 perces dagasztást végeztünk, addig a
műszeres próbasütés során az optimális konzisztencia eléréséig történt a tészták
előállítása. Ezzel szemben a mikro cipók fajlagos térfogatai minden esetben magasabbnak

» 97 «

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

adódtak, mint a megfelelő szabvány és a makro cipók. Ennek oka valószínűleg, a sütési
veszteséghez hasonlóan, a kis tésztatömegre vezethető vissza. A gyorsabb hőátadás
következtében a mikrobiológiai folyamatok fokozottabb lejátszódása mellett a buborékok
tágulása is nagyobb mértékű lehetett, mind a kelesztés, mind pedig a sütés során. A fajták
összehasonlításának tekintetében azt vehetjük észre, hogy a fajlagos térfogatok közel
helyezkednek el egymáshoz és nem tehető szignifikáns különbség közöttük, melyet a
Fisher-féle LSD teszt is alátámasztott. Ennek oka lehet, hogy a minták többsége
alapvetően alkalmas kenyérsütésre a farinográfos eredmények alapján is, így viszonylag
kis különbségek lehetnek közöttük, másrészt a mérések ingadozása is hozzájárulhat a
kisebb megkülönböztethetőséghez. A sütési módszerek között nem találtunk lineáris
összefüggést a fajlagos térfogatok tekintetében, melynek okai szintén a minták kis
különbsége, valamint a viszonylag alacsony mintaelemszám lehetnek.
6.1.5.3 Szín és bélzet tulajdonságok vizsgálata digitális képelemzéssel
Az élelmiszerek külső megjelenése és színe fogyasztói szempontból a
leglényegesebb jellemzők közé tartoznak (Purlis and Salvadori, 2009). Már a vizuális
értékelés során (46. ábra) is jól látható, hogy a szabvány cipók esetén jelentősen sötétebb
héj alakult ki, mint a műszeres módszerrel készített cipóknál. A próbacipók héjának
színét, CIE L*ab színtér paraméterek alkalmazásával számszerűsítettük is (M12.táblázat),
ezek az eredmények is alátámasztják a fenti megállapítást. A héj barnulása számos kémiai
folyamat eredménye, melyekre hatással van az összetétel, a hőmérséklet és a hőközlés
sebessége, valamint a vízaktivitás is (Purlis, 2010). Mivel a hagyományos sütőknél
általában a sütés kezdetén gőzölést alkalmaznak, ezáltal a barnulás intenzívebb, mint a
laboratóriumi sütőgép esetében, amely jelenleg nem képes a gőz injektálására.
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46. ábra: Szabvány és műszeres makro/mikro cipók külső megjelenése és bélzetkeresztmetszete

A másik lehetséges ok, hogy a műszeres módszerek esetében az alkalmazott sütési
hőmérséklet alacsonyabb volt a szabvány módszerhez képest, hogy elkerüljük a cipók
égését. A műszer esetében a sütőforma és a fűtőszálak közötti távolság meglehetősen
kicsi, ezért a kibocsátott hő közvetlenül juthat el sütőforma falához. A hőmérsékletérzékelő hőtehetetlensége miatt a tényleges hőmérséklet magasabb lehet a sütőkamrában,
de a programokat a készülék által észlelt névleges hőmérséklet figyelembevételével
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hoztuk létre. Mindazonáltal a mikro- és makro cipók héjának a színe nem különbözött
szignifikánsan, ami a két műszeres módszer hasonló sütési körülményeire utal.
A bélzetfotók (46. ábra) alapján megállapítható, hogy a makro kenyerek bélzete
tűnik a leginkább homogénebbnek, itt csupán egy-két nagyobb pórus fordul
véletlenszerűen elő. A mikro cipók esetén jelentősebb inhomogenitások figyelhetők meg
néhány mintánál, amelyek a bélzetszerkezetben szakadások formájában jelent meg.
Ennek oka lehet a gázcellák falának hirtelen tágulása a viszonylag kis tésztatömegben,
valamint a végtermékben lejátszódó gyorsabb vízvesztés és retrogradációs folyamat. Ez
a jelenség megnehezítette az állományvizsgálatot és a digitális képelemzést. A digitális
képelemzés eredményei nem mutattak szignifikáns különbséget a pórusszám és a méret,
a pórus uniformitás és a pórusok területe között a különböző sütéstesztek között. Ezt a
módszer viszonylag magas szórása okozhatja. Bár a makro kenyerek átlagos pórusmérete
a legtöbb esetben nagyobb volt, mint a szabvány kenyereké, addig a mikro kenyerek
morzsás porozitása változatosabb viselkedést mutatott. Nevezetesen, egyes fajták (MVLepény, MV-Pántlika és MV-Toborzó) kisebb átlagos pórusmérettel rendelkeztek, mint
a megfelelő szabvány és a makro cipók. A porózus bélzetszerkezet kialakulása többek
között a tészta összetevőitől, a feldolgozási körülményektől, az élesztőaktivitástól, a
fermentációs hőmérséklettől és a gázbuborékképződéstől függ (Rathnayake et al., 2018).
Ebben az esetben a különböző feldolgozási körülmények, mint például a tésztadagasztás,
formázás és a sütési körülmények lehetnek felelősek a bélzet porozitás esetleges
különbségeiért. Ugyanakkor megállapítható, hogy a szabvány cipók többnyire magasabb
átlagos pórus uniformitással rendelkeztek, mint a makro és mikro cipók. A nagyobb
pórusméret-eloszlás érdekes jelenség, mivel a formázási lépésnek homogénebb
bélzetszerkezetet kellene biztosítania. Ugyanakkor a szabvány kenyerek formázása
részben kézi eljárás (nyújtás, hajtogatás és tekerés), mely során néhány nagyobb
buborékot is kialakíthatunk a kisebbek mellett, ami hozzájárul az pórusméret nagyobb
szórásához. A bélzet tulajdonságainak korrelációs analízise nem mutatott szignifikáns
lineáris kapcsolatot a módszerek között a kis különbségek és a képelemzés nagy
bizonytalansága miatt.
6.1.5.4 Bélzetkeménység vizsgálata
A próbacipók műszeres állománymérővel meghatározott bélzetkeménységét a 47.
ábra szemlélteti. A szabvány cipók bélzetének keménysége 376,8 g (MV-Toborzó) és
914,5 g (MV-Lepény) között változott. A makro kenyerek ennél kissé alacsonyabb, 248,0
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g (Bánkúti-1201) és 786,8 g (MV-Suba) közötti bélzetkeménységgel rendelkeztek. A
mikro cipók esetén az MV-Toborzónál mértük a legalacsonyabb (190,0 g), míg az MVLepény (1155,1 g) esetén a legmagasabb bélzetkeménységet, hasonlóan a szabvány
módszerhez. A bélzet szilárdságát nagymértékben befolyásolja a bélzet pósusainak
mérete és szerkezete. A finomabb, vékonyfalú, egyenletes méretű pórusokkal rendelkező
bélzet általában puhább és rugalmasabb állományt eredményez, mint a durva és
vastagfalú pórusszerkezet (Rathnayake et al., 2018). A legtöbb esetben a makro cipók
keménysége kisebb volt, mint a szabvány cipóké, ami összhangban van a digitális
képelemzés során kapott eredményekkel.
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47. ábra: Szabvány és műszeres, makro/mikro próbacipók bélzetének keménysége (átlag ± 1,96*szórás)

A makro és a szabvány (r = 0,450), valamint a mikro- és a szabvány kenyér (r = 0,652)
bélzet keménysége között szignifikáns korrelációt találtunk a mérés nagy bizonytalansága
ellenére. A szabvány és a makro cipók bélzet keménysége továbbá szignifikáns
összefüggést mutatott a fajlagos térfogattal (rs = -0,832 és rm = -0,470) és a sütési
veszteséggel (rs = -0,825 és rm = -0,485). A mikro cipók esetén nem találtunk szignifikáns
lineáris összefüggést ezzel a két paraméterrel, valószínűleg a cipók bélzetének
inhomogenitása miatt.
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6.1.6 Következtetések
Az eredmények alapján a fejlesztett mérőrendszerek – néhány módszertani
módosítást követően - alkalmasak lehetnek a sütési tesztek automatizált kivitelezésére.
Az

összehasonlító

kísérletek

alapján

elmondható,

hogy

az

egyes

fajták

megkülönböztetése a szabványos próbasütéshez hasonló eredményeket adott. A bélzet
keménységek alapján szignifikáns korreláció mutatkozik a szabványos és a makro/mikro
cipók között, és a porozitásban is figyelhetőek meg hasonlóságok.
Későbbi munkánk célja, hogy további összehasonlító kísérletek elvégzésével
pontosabban meghatározzuk a sütőgép teljesítményjellemzőit, kiszélesítve ezzel az
alkalmazhatóság minőségi tartományát, majd elvégezni a teljes validálást. Emellett
további célunk a dagasztási módszer integrálásának megvalósítása, majd a sütési teszt
teljes automatizálása.
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6.2 Gluténmentes tészta modell rendszerek táplálkozási és technológiai
tulajdonságainak módosítása rostadagolás és enzimkezelés
alkalmazásával
6.2.1 Alapanyagok kiválasztása
Doktori munkám kapcsolódik a bécsi BOKU (University of Natural Resources and
Life Sciences) egyetemmel közös együttműködés a „PentoGlu” projekt szakmai
célkitűzésének megvalósításához. Ennek egyik kulcsfontosságú lépése volt különböző
gluténmentes alapanyagok (gabonák: köles, cirok; álgabonák: hajdina, amaránt és
quinoa) jellemzése, majd ezek közül egy gabona és egy álgabona kiválasztása a
modellkísérletek elvégzéséhez. Az alapanyagok jellemzésére elvégzett kísérletek még a
projektbe történő csatlakozásom előtt lezajlottak, így nem részei a doktori munkámnak,
azonban magyarázatul szolgálhatnak az alapanyagok kiválasztásáre, ezért röviden
bemutatom a vizsgálatok munkám szempontjából releváns eredményeit.
Szelekciós szempontként az alapanyagok több fajtájának tésztaképzési, illetőleg
dagasztási tulajdonságait hasonlítottuk össze, kis mintaigényű (4 g), dagasztási elven
működő mérőműszer (micro Z-arm mixer, Metefém) segítségével (48. ábra).

48. ábra: Gluténmentes alapanyagok dagasztási görbéi

A cirok vizsgálata során nem alakult ki egyenletes tésztaszerkezet, a hidratáció csak
részlegesen játszódott le, a dagasztás végén a tészta morzsalékos és nedves tapintású
maradt. A köles esetén a hidratáció és a tésztakialakulás viszonylag hosszú időt vett
igénybe, de végül stabil tésztaszerkezet alakult ki, így alkalmasnak találtuk, mint
potenciális modell alapanyag. Az álgabonák profiljai mindhárom esetben gyors
hidratációval és ennek következtében kialakuló hidratációs csúccsal volt jellemezhető,
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azonban míg a quinoa és az amaránt esetén a tészta a dagasztás hatására erősen ellágyult,
addig a hajdina esetén a kezdeti csúcs után stabil szerkezet jött létre. Így az álgabonák
közül a hajdinára esett a választásunk, melyet a linzi Caj. Strobl Naturmühle GmbH
szolgáltatott.
A köles esetén több magyar fajta (GK Alba, GK Piroska, Fertődi-2, Maxi Karcag,
Lovászpatonai pirosmagvú) is rendelkezésünkre állt, melyeket a szegedi Gabonakutató
Nonprofit Zrt. és a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Kutatóintézete
biztosított számunkra. Előkísérletek alapján a GK-Albára és GK-Piroskára szűkítettük le
a választás lehetőségét (49. ábra).

49. ábra: Köleslisztek (GK-Alba és GK-Piroska) dagasztási görbéi

A két alapanyag nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezett, azonban a GK-Piroska
esetén gyorsabb hidratációval rendelkező, kezelhetőbb tészta alakult ki, ezért végül ezt a
fajtát választottuk ki a további modellkísérletekhez.
6.2.2 GM tészta modellrendszerek jellemzéséhez szükséges módszertani
fejlesztések
6.2.2.1 AX adagolási és enzimes kezelési kísérletek módszertanának kidolgozása
A modellkísérletek módszertanának összállításához előkísérleteket végeztünk el
köles (BOKU) és hajdina (BOKU) őrlemények (fehér és teljes kiőrlésű liszt) (9. táblázat)
valamint, a kezdetben rendelkezésünkre álló vizes extrakcióval előállított AX
koncentrátum (5.2 fejezet) felhasználásával. A kísérleti körülmények kidolgozását kis
léptékben, micro-doughLAB műszerrel végeztük, majd ezt adaptáltuk a többi vizsgálati
módszerhez (RVA, Mixolab, próbasütés).
6.2.2.1.1 Kísérleti paraméterek optimalizálása
Sikér hiányában a köles- és hajdinatészták kialakulása során a búzáétól alapvetően
eltérő anyagi rendszerek jönek létre. Ezért a búzaminősítésnél alkalmazott vizsgálati
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eljárások módosítása szükséges, mivel esetükben egyes paraméterek (pl. optimális
tésztakonzisztencia) sem értelmezhetők. Ezért olyan mérési módszereket kellett
kidolgoznunk, melyek segítségével standardizálható a mérési eljárás és így
azonosíthatóvá válnak az alkalmazott kezelések tésztatulajdonságokra gyakorolt hatásai.
Ennek megfelelően a micro-doughLAB-os mérés során meghatároztuk a maximálisan
elérhető konzisztenciát (FU) és az annak eléréséhez szükséges vízmennyiséget, a
vízabszorpciót (%), melyet a búzaliszthez hasonlóan 14%-os nedvességtartalomra
korrigálva adtunk meg (50. ábra). A köles esetén a maximális konzisztencia 350 FU körül
alakult, a hajdina esetén a célérték a búzához hasonlóan az 500 FU volt. Ezekhez az
értékekhez határoztuk meg a vízabszorpciót. Ezen kívül definiáltuk a maximális
konzisztencia eléréséhez szükséges tésztakialakulási időt (min), valamint a mérés végén
az ellágyulás mértékét (FU), melyek gyakorlatilag megegyeznek a búzaprotokoll
paramétereivel.

50. ábra: Micro-doughLAB-os mérés során vizsgált dagasztási paraméterek

Az adagolási és az enzimkezelési kísérleteket a micro-doughLAB módszerre dolgoztuk
ki és ezt alkalmaztuk a többi vizsgálatnál is. A kezelések módszertani fejlesztésének
legfontosabb eredményeit az alábbiakban, a köles modellrendszerek példáján mutatom
be. Az előkísérletek során alkalmazott beállításokat a 20. táblázat tartalmazza, a kapott
eredményeket az 51. ábra foglalja össze. A hajdina esetében teljesen hasonló logika és
módszertan

alkalmazása

mellett

jutottunk

eredményre.

Az

egyes

mátrixok

tulajdonságainak összehasonlíthatósága érdekében a vízadagolást az alaptészta szintjén
rögzítettük, ami a teljes kiőrlésű köles esetében 58% volt.
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20. táblázat: Előkísérletek során vizsgált paraméterek és szintjeik
Paraméterek
Enzim (POx; 44,3 U/ml)
Hőmérséklet (°C)
AX (%)

Szintek
0U; 0,44 U (10 μl); 0,89 U (20 μl); 2,22 U (50 μl)
30; 35
0, 1, 3

51. ábra: Előkísérletek elvégzése a modellkísérletek paramétereinek optimalizálásához micro-doughLAB
alkalmazásával teljes kiőrlésű köles rendszerekben

Először megvizsgáltuk az AX koncentrátum több szinten (0, 1 és 3%) történő
adagolásának hatását (51. ábra/A). Látható, hogy míg az 1% AX adagolás javította a
tészta tulajdonságait, addig 3%-os mennyiségben adagolva jelentősen csökkentette a
tészta ellenállását.
Következő lépésként a gyengébb tulajdonságú, 3% AX tartalmú rendszerben vizsgáltuk
az enzim működését kétféle közegben (puffer, desztillált víz) (51. ábra/B). A kiindulási
enzimmennyiség megállapítására Decamps et al. (2014) által, búzatészták esetén
alkalmazott mennyiségeket vettük alapul (0,03-0,3 U/g liszt). Az enzimkatalizálta
oxidációs reakció optimális körülmények közötti vizsgálatához a dagasztócsésze
hőmérsékletét 35°C-ra állítottuk, valamint a tésztakészítéshez 0,05 M citrát-foszfát
puffert (pH=5,5) alkalmaztunk. Előkísérleteink alapján 0,11 U/g liszt (összesen 0,44 U)
POx készítmény már kimutatható javulást eredményezett a tészta konzisztenciájában.
Mivel a végtermék esetén sem alkalmazunk pufferoldatot a tésztakészítés során, ezért a
mérést desztillált vízzel is elvégeztük. Ez esetben is, bár kisebb mértékben, javult a
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konzisztencia, mely alapján arra következtettünk, hogy az enzim ilyen körülmények
között is aktív maradt, így folytathattuk a kísérletet a végtermék szempontjából reálisabb
rendszerben.
Mivel a tésztaérlelés hőmérséklete jellemzően 30°C, ezért a tészta tulajdonságokat ezen
a hőmérsékleten is megvizsgáltuk és összehasonlítottuk az enzim hőmérséklet
optimumán mért konzisztenciával (51. ábra/C). Az alacsonyabb hőmérsékleten magasabb
tészta konzisztenciát mértünk, megközelítve a pufferrel 35°C-on elért értékeket. Az
optimális enzimmennyiség beállításához így már ezen beállításokat alkalmaztuk.
A különböző enzimmennyiségek hatását a 51. ábra/D összegzi. A leglátványosabb
eredményeket a 0,89 és 2,22 U enzim hozzáadásával értük el. Mivel a kettő között a
kezdeti hidratációs csúcsot leszámítva nem volt különbség az elérhető maximális
konzisztenciában, ezért végül a 0,89 U, illetve a többi módszerre és modellrendszerre
vonatkoztatva általánosan 0,22 U/g alapanyag enzimaktivitást használtunk a
továbbiakban. Az egyes vizsgálatok során bemért pontos enzimmennyiségeket az
Anyagok és módszerek 5.3.3 fejezetében ismertetem.
Az analízisek idejét kezdetben 60 percre állítottuk be, de mivel nem történt jelentős
változás a 30. perc után, ezért végül 30 perces vizsgálati időt alkalmaztunk a
továbbiakban. A végső kísérleti beállításokat a 21. táblázat tartalmazza.
21. táblázat: Végső kísérleti beállítások az alkalmazott módszerekhez (micro-doughLAB, RVA, Mixolab)
Paraméterek
Enzim (POx; 44,3 U/ml)
Hőmérséklet (°C)
Oldószer
AX
Vízabszorpció

Szintek
0U; 0,22 U/ g alapanyag
30 (50-95°C)
desztillált víz
0%, 1%, 3%
alapanyagtól függően változó

A jobb érthetőség kedvéért az egyes beállításokhoz rögzítettük a nevezéktant, melyet a
22. táblázat foglal össze.
22. táblázat: A köles és hajdina alapú modellrendszerek beállításai és nevezéktana
Nevezéktan
Kontrol
POx
1% AX
3% AX
1% AX + POx
3% AX + POx

1% AX
+
+
-

3% AX
+
+

enzimkezelés
+
+
+

A többi vizsgálati módszer esetén is szükség volt a módszerek részleges módosítására.
Ezekhez a micro-doughLAB-os tapasztalatokat jól tudtuk alkalmazni.
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Az RVA mérés standard (búza) protokollja (52. ábra/A) 50°C-on indítja a mérést, ami
károsan hathat az enzim működésére. Ezért összehasonlítás céljából beiktattunk egy 5
perces 30°C-os inkubálási szakaszt a hőmérsékletprogramba (1%AX és 1%AX+POx)
(52. ábra/B). Az eredmények alapján nem volt szignifikáns változás az enzim hatásában,
így arra a feltételezésre jutottunk, hogy az enzimes reakció lejátszódik magasabb
hőmérsékleten

is.

Ennek

megfelelően

nem

változtattuk

meg

az

RVA

hőmérsékletprogramját (5.3.3.2 fejezet).

52. ábra: Teljes kiőrlésű köles alapú szuszpenziók RVA analízise standard protokoll (A) és 5 perc
inkubálási idővel kiegészített program (B) alkalmazásával

A Mixolab analízis során meg kellett növelnünk a köles (53. ábra/A) és hajdina (53.
ábra/B) lisztekből készült tészták tömegét 75 g-ról 90 g-ra, az alapanyagok eltérő
hidratációs tulajdonságai miatt (Dubat and Boinot, 2012; Torbica et al., 2010).

53. ábra: Tésztatömeg optimalizálása Mixolabos vizsgálathoz köles (A) és hajdina (B) esetén

Ezen kívül a hajdina esetén a készülék szoftvere a mérés első percében keletkező
hidratációs csúcsot jelölte ki a mérés C1-es pontjának, melynek következtében a többi
paraméter értékelése elcsúszott és nem a valós értékeket adta meg. A vízabszorpciót a
görbe valós (hidratációs csúcsot követő) kialakulásához állítottuk be, illetve a
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paramétereket az adatok manuális értékelésével határoztuk meg a szoftver
értékelőprogramjának megfelelően lokális minimum és maximum értékek keresésével. A
Mixolab mérési protokoll részletes leírását a 5.3.3.3 fejezet tartalmazza.
6.2.2.2 Méretcsökkentett sütőipari végtermék teszt fejlesztése gluténmentes
próbatermékek előállítására
A búzaminősítéshez és -kutatáshoz hasonlóan a gluténmentes termékek esetében is
célszerűnek tűnik a tészta modellrendszerek vizsgálata mellett végterméktesztek
kidolgozása és alkalmazása is. Ez egyben a kutatómunkám keretét is megadja, hiszen adja
magát a lehetőség, a búzaminősítésre kidolgozott módszerek alkalmazhatóságának
vizsgálata GM modellekben. Mivel az AX izolátum és az enzim is korlátozott
mennyiségben állt rendelkezésünkre, olyan módszer kidolgozása vált szükségessé,
melynek segítségével kis mintaigényű próbasütéseket tudunk végrehajtani. Ennek
alapjául az általunk korábban búzalisztre kifejlesztett mikro sütési eljárás (5.3.4.2 fejezet)
és annak műszeres megoldása (6.1.4.2 fejezet) szolgált. Mivel a szakirodalomban
sikeresen alkalmaztak kovászos technológiát GM kenyerek minőségének javítására,
valamint számos tanulmány ír a kovászos technológiával készült rozskenyérben
hemicellulóz hálózat kialalkulásáról, ezért az élesztős technológia mellett kovászos
eljárást is kidolgoztunk.
Elsősorban a tésztakészítés során kellett változtatásokat végeznünk. Mivel a cipók a
vártnak megfelelően kisebb mértékben keltek meg, mint a búzalisztből készült cipók,
ezért szükségessé vált a cipónkénti lisztszükséglet növelése 10 g-ról 15 g-ra (54. ábra),
hogy értékelhető méretű bélzetfelület alakulhasson ki.

54. ábra: Fehér köleslisztből készült próbacipó 10 és 15 g lisztből

A száraz összetevőket (liszt, szárított élesztő és/vagy AX (1 vagy 3%)) az 50 g-os
csészével ellátott farinográffal 10 percig kevertetve homogenizáltuk. Kovászos eljárás
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esetén 2,5 g (a termék leírásának megfelelő arányban) Pural quinoa liszt alapú kovászport
adtunk a keverékhez, korrigálva a lisztmennyiséget. A cukor-só oldat hozzáadása után
pipettával

adagoltuk

a

maradék

szükséges

vízmennyiséget

(vízabszorpciónak

megfelelően). Enzimes kezelés esetén ez utóbbiban oldottuk fel az enzimet (240 μl). A
dagasztást a maximális konzisztencia eléréséig végeztük. A kelesztési időt az élesztős
módszer esetén 50, a kovászos módszer esetén 60 percre csökkentettük, mivel nem nőtt
nagyobbra a cipók térfogata a hosszabb (80 perc) kelesztési idő alkalmazásával. A sütést
hagyományos sütőben 220 °C-on, illetve egyes esetekben a műszeres mikro módszert
alkalmazva végeztük el. A cipók értékelését a gyorsabb száradás miatt a hűlést követően
(25 perc), három óra múlva végeztük el. Az így kapott eredményeket a 6.2.6 fejezetben
ismertetem.
6.2.3 Alapanyagok jellemzése
6.2.3.1 Köles és hajdina őrlemények kémiai összetétele
A kölesből és hajdinából előállított fehér lisztek és teljes őrlemények kémiai
összetételét a 23. táblázat foglalja össze. Az eredmények alapján elmondható, hogy mind
a köles és hajdina, mind pedig az egyes őrleménytípusok között jelentős eltérések
találhatók.
23. táblázat: A köles és hajdina őrleményeinek (fehér és teljes kiőrlésű liszt) kémiai összetétele (sz.a.%)
Köles

Hajdina

Fehérliszt

Teljes kiőrlésű
liszt

Fehérliszt

Teljes kiőrlésű
liszt

Nedvesség tartalom (%)

12.5±0.04

11.05±0.01

14,49 ±0,01

11,39 ± 0,08

Fehérje tartalom (%)

10.71±0.07

11.95±0.00

6,03 ± 0,1

12,81 ± 0,02

Zsírtartalom (%)

3,07±0,01

4,22±0,01

0,80 ± 0,02

2,54 ± 0,01

Hamutartalom (%)

1,12±0,09

3,19±0,07

0,84 ± 0,02

2,02 ± 0,03

Oldható rosttartalom (%)

4,97±0,25

4,19±0,21

0,15±0,01

0,46±0,02

Oldhatatlan rosttartalom (%)

2,26±0,11

15,50±0,56

1,51±0,06

5,42±0,22

Összes rosttartalom (%)

7,23±0,36

19,70±0,77

1,66±0,06

5,87±0,23

77,87

60,94

90,67

70,76

L-arabinóz

0,47±0,03

1,01±0,04

0,44±0,03

0,85±0,05

D-xilóz

0,37±0,02

3,42±0,13

<LOD

0,26±0,02

TOTAX (%)

1,03±0,06

4,83±0,17

<LOD

<LOD

WEAX (%)

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

2,00±1,06

0,42±0,06

n.d.

n.d.

Számított keményítő tartalom (%)
Szénhidrátösszetétel (%)

A/X

» 110 «

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

A legszembetűnőbb különbség a hajdina fehérjetartalmának a kétféle liszttípusban
való megoszlásában jelentkezett. Míg a hajdina teljes őrleményének fehérjetartalma a
köleséhez hasonló, addig a fehérlisztjének fehérjetartalma mindössze ennek a fele.
Mindez a szemek felépítésének és az egyes szöveti részek tulajdonságainak eltéréseiből
adódhat. A többi makrokomponens esetén általánosan megfigyelhető, hogy a köles
őrlemények zsír, hamu- és élelmi rost tartalma magasabb, keményítőtartalma pedig
alacsonyabb, mint a hajdina őrleményeké. Összességében az egyes őrleménytípusok
esetén, ahogy az várható is volt, a teljes kiőrlésű lisztek magasabb nyersfehérje, zsír-,
hamu- és élelmi rosttartalommal rendelkeztek, mint a fehérlisztek, ami a héjrészek, a csíra
és az aleuron jelenlétéből származik. Az egyes összetevők mennyisége közti különbségek
a hajdina őrleményeknél voltak nagyobb mértékűek.
A szénhidrát összetétel tekintetében is találtunk eltéréseket a köles és hajdina között. Míg
az egyes alapanyagok őrleményeinek arabinóz tartalma között nem volt jelentős eltérés,
addig xilóz tartalmukban igen. Arabinoxilán tartalomban is különbözött a kétféle növényi
alapanyag: míg a hajdinaőrlemények nem, addig a köles őrlemények számottevő
mennyiségben tartalmaztak AX-at: a fehér kölesliszt TOTAX tartalma 1%, míg a teljes
kiőrlésű kölesliszté körülbelül 5% volt, amit főként WU-AX-ok alkottak (WEAX nem
volt kimutatható). Az eltérő A/X arány az AX molekulák elérő szerkezeti felépítésére
utal.
Látható, hogy a fehér lisztek kémiai szempontból egyszerűbb anyagi rendszerek,
amelyek főleg a magas keményítőtartalmú endospermet tartalmazzák. Ennek
köszönhetően jelentősen alacsonyabb rost- és/vagy AX-tartalommal jellemezhetők, így
kevesebb a reaktív csoportok mennyisége, mint a teljes kiőrlésű lisztekben. Ezekben a
rendszerekben tehát a kutatómunkánk fő célját jelentő AX adagolás és enzimkezelés
hatása valószínűsíthetően jobban azonosítható, mint a teljes kiőrlésű őrleményeknél. Az
utóbbiak viszont közelebb állnak a reális mátrixokhoz. Ezért a továbbikban mindkét
őrleménytípus tulajdonágait vizsgáltuk.
6.2.3.2 Az alapanyagok reológiai tulajdonságai
A különféle őrlemények reológiai tulajdonságaiban (dagasztási és viszkózus) is
számos eltérést tapasztaltunk. Viszonyítási alapként egy átlagos sütőipari minőségű
búzaliszt profilját is feltüntettem az ábrákon.
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A köles őrlemények dagasztási tulajdonságai nagyban eltértek mind a búzáétól mind a
hajdináétól (55. ábra, 24. táblázat), mely összhangban van a szakirodalomban
tapasztaltakkal (3.2.1.4 fejezet).

55. ábra: Fehér és teljes kiőrlésű kölesliszt (F és TK Köles) valamint fehér és teljes kiőrlésű hajdinaliszt
(F és TK Hajdina) micro-doughLAB-bal mért dagasztási görbéje összevetve a búzaliszt profiljával

A kölesnél jellemzően hosszabb tésztakialakulási idő figyelhető meg, ami az összetevők
lassabb hidratációja okozhat, többek között a zártabb, fehérjetestekbe tömörödő, részben
hidrofób fehérjéi miatt. A kapott tészta törékeny, viszkoelasztikus tulajdonságokkal nem
rendelkező, gyorsan száradó volt.
A fehér hajdinaliszt a búzához hasonló profillal rendelkezett, viszont hosszabb
tésztakialakulással és kismértékű ellágyulással jellemezhető. A tészta nem rendelkezett
viszkoelasztikus tulajdonságokkal, könnyen tört. Mivel főként albuminok és globulinok
alkotják a hajdina tartalékfehérjéit, ezért nem valószínű, hogy a fehérjékhez köthető a
tapasztalt reológiai viselkedés. Valószínűbb, hogy a kisméretű keményítőszemcsék
állnak a háttérben, melyek feltételezéseink szerint nagy fajlagos felületük révén jelentős
mennyiségű vizet köthetnek meg, ezáltal a kialakult keményítő szuszpenzió a mechanikai
munka következtében, mint pszeudoplasztikus rendszer, ellenállást válthat ki a
keverőkaron.
A teljes őrlemények a magasabb (főként oldhatatlan) rosttartalomnak köszönhetően
gyengébb tésztaszerkezettel (alacsonyabb konzisztenciával) rendelkeztek, mint a
fehérlisztek. A teljes őrleményeknél egy kezdeti hidratációs csúcs is kialakult, mely a
keményítőszemcsék, fehérjék és a rostkomponensek hidratációs versengése válthatott ki,
és hosszabb tésztakialakulási időt is eredményezett.
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24. táblázat: Fehér és teljes kiőrlésű köles és hajdinaliszt micro-doughLAB-os dagasztási tulajdonságai
összevetve a búzáéval

Vízabszorpció (%)
Tésztakialakulási
idő (perc)
Maximális
konzisztencia (FU)
Ellágyulás

Fehér
kölesliszt
55,9

Teljes kiőrlésű
kölesliszt
56,0

Fehér
hajdinaliszt
64,4

Teljes kiőrlésű
hajdinaliszt
54,6

14,3±4,7

21,6±7,4

12,6±1,25

21,5±4,07

2,1

255,0±15,0

148,3±2,9

587,5±27,54

525,0±20,00

500

55,0±8,7

13,3±14,4

50,0±7,07

18,3±5,77

50,0

Búza
56,4

Az RVA mérés során viszgált viszkózus tulajdonságokban (keményítő csirízesedés és
retrogradáció) is jelentős különbségek tapasztalhatók az alapanyagok között (56. ábra, 25.
táblázat).
A fehér kölesliszt szuszpenziója rövidebb csúcsidővel, valamint alacsonyabb
csúcsviszkozitással rendelkezett, mint a búza és a hajdina. A hőntartási szakaszban (4
min:42 s-7 min:12 s, 95°C) a gélszerkezet lágyulása elnyúltabb, mint a búza esetén. A
hűtési szakasz végén kialakuló végső viszkozitás végül a búzáéhoz hasonló értéket vett
fel. A teljes őrlemény esetén jelentősen alacsonyabb csúcsviszkozitást mértünk, ami
szintén a magasabb rosttartalom és a viszonylag alacsonyabb keményítőtartalomnak
tudható be, viszont a görbe közel azonos végső viszkozitással jellemezhető, mint a
fehérliszt profilja.

56. ábra: Fehér és teljes kiőrlésű kölesliszt (F és TK Köles) valamint fehér és teljes kiőrlésű hajdinaliszt
(F és TK Hajdina) RVA profilja összevetve a búzaliszt RVA profiljával

A hajdina gélek viszkozitása jelentősen nagyobb, mint a kölesé, valamint a búzáé.
Alacsonyabb csirízesedési hőmérséklettel, valamint magasabb csúcsviszkozitással, forró
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tészta viszkozitással és végső viszkozitással rendelkezett, mint a valódi gabonák gélje,
mely a hűtési szakasz végén erőteljesen megszilárdult. Ezt a fajta viselkedést a
szakirodalom

is

alátámasztja,

melynek

oka

lehet

egyrészt

a

hajdina

keményítőszemcséinek viszonylag apró mérete (2-14 μm), valamint az α-amilázokkal
szembeni nagy ellenállóképessége (Kletke et al., 2013).
25. táblázat: Fehér és teljes kiőrlésű köles és hajdinaliszt RVA módszerrel mért viszkózus tulajdonságai
összevetve a búzáéval

Csúcsviszkozitás
(cP)
Forró tészta
viszkozitás (cP)
Végső viszkozitás
(cP)
Csirizesedési idő
(min)
Csirizesedési
hőmérséklet (°C)

Fehér
kölesliszt

Teljes kiőrlésű
kölesliszt

Fehér
hajdinaliszt

Teljes kiőrlésű
hajdinaliszt

Búza

2253±20

1164±11

5413±70.9

3633±82,5

2116

1227±12

760±1

4996±28,6

3334±158,6

1150

3365±74

3196±42

9104±453,0

6087±59,9

2205

5,04±0,04

5.38±0,04

5,73±0,29

6,28±0,15

6,13

76,65±0,80

80,18±3,98

72,1±0,48

72,7±0,87

67,8

A dagasztási és viszkózus tulajdonságok tésztarendszerben történő együttes vizsgálata a
mixolabos módszerrel lehetséges (57. ábra, 26. táblázat).

57. ábra: Fehér és teljes kiőrlésű kölesliszt (F és TK Köles) valamint fehér és teljes kiőrlésű hajdinaliszt
(F és TK Hajdina) Mixolab profilja összevetve a búzaliszt Mixolab profiljával
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A kapott tendenciák a dagasztási fázisban többnyire megegyeznek a micro-doughLABbal kapott eredményekkel. A dagasztási görbe viszkózus tulajdonságokat jellemző
második szakaszában azonban jelentős eltérések figyelhetők meg.
26. táblázat: Fehér és teljes kiőrlésű köles és hajdinaliszt Mixolab módszerrel mért reológiai
tulajdonságai összevetve a búzáéval

Vízabszorpció (%)
C1 forgatónyomaték
(Nm)
C1 idő (min)
C2 forgatónyomaték
(Nm)
C3 forgatónyomaték
(Nm)
C4 forgatónyomaték
(Nm)
C5 forgatónyomaték
(Nm)

Fehér
kölesliszt
54

Teljes kiőrlésű
kölesliszt
56

Fehér
hajdinaliszt
66,8

Teljes kiőrlésű
hajdinaliszt
54,6

0,685±0,007

0,396±0,000

1,087±0,011

1,060±0,0177

1,12

6,1±1,6

7,8±0,0

7,7±0,08

9,1±0,53

2,27

0,185±0,021

0,140±0,000

0,421±0,01

0,567±0,033

0,63

2,585±0,049

2,220±0,042

2,420±0,036

2,252±0,012

1,92

2,495±0,106

1,900±0,057

1,991±0,037

2,226±0,011

1,85

4,340±0,226

3,075±0,134

2,782±0,008

3,527±0,041

2,95

Búza
59

Ez elsősorban a hajdinánál szembetűnő, melynél a fehér lisztből készült tészta
alacsonyabb végső forgatónyomatékot ért el, mint a teljes kiőrlésű tészta, továbbá
alacsonyabb értékeket ért el, mint a köles, mely ellentmond az RVA során mért
eredményekkel. Ennek magyarázata a kétféle mátrix eltérő elérhető víztartalmának
tudható be. Míg a híg vizes szuszenzióban a keményítőszemcsék könnyen és
nagymennyiségű vízhez tudnak hozzáférni, addig a tészta esetén limitált vízmennyiség
van csak jelen, ami a keményítőszemcsék részleges csirízesedését, ezáltal kevésbé erős
gél kialakulását eredményezheti.
A búzalisztnél általánosan alkalmazott reológiai módszerekkel tehát jellemezni tudtuk a
kétféle gluténmentes alapanyag őrleményeit, illetve különbségeket tudtunk tenni
közöttük. Ez további bizonyítékául szolgál arra, hogy ezek a módszerek alkalmasak
lehetnek az AX adagolás és enzimes kezelés hatásának nyomonkövetésére.
6.2.4 Arabinoxilán adagolás és enzimkezelés hatása a reológiai tulajdonságokra
6.2.4.1 Dagasztási tulajdonságok vizsgálata
A fehér és a teljes kiőrlésű köles tésztarendszerek micro-doughLAB-bal regisztrált
dagasztási görbéi az 58. ábra láthatók. A vizsgált görbe paraméterek számszerű értékeit a
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fehér kölesliszt esetén a M13.táblázat, a teljes kiőrlésű kölesliszt esetén a M14.táblázat
foglalja össze.

58. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása a micro-doughLAB-bal mért dagasztási
tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölesliszt esetén

A fehér kölesliszt kontroll tésztájának tésztakialakulási ideje 14 percnek, maximális
konzisztenciája 255 FU-nak, ellágyulása pedig 55 FU-nak adódott. Az AX 1%-os és 3%os adagolása az AX növekvő mennyiségének függvényében rontotta a fehérliszt alapú
tészták dagasztási tulajdonságait, a kontrollhoz képest folyósabb (viszkózus) állagú
tésztákat eredményezve. Ennek megfelelően a maximális konzisztencia érték csökkenését
(193 és 160 FU), valamint a tésztakialakulási idő növekedését (19 és 25 perc) figyeltük
meg. Az AX-koncentrátumot tartalmazó tészták dagasztási tulajdonsága az enzimkezelés
hatására szignifikánsan javult (p<<0,05). AX(1%) + POx esetén a maximális
konzisztencia értéke (283 FU) meghaladta a kontroll tésztáét is, valamint a
tésztakialakulási idő is jelentősen csökkent (14,6 perc). AX(3%) + POx esetén a
maximális konzisztencia elérte a 245 FU-t, ami nem különbözött szignifikánsan a
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kontrolltól (p=0,51). Az enzimkezelés az AX-t nem tartalmazó tészta esetén (POx) is
magasabb (bár nem szignifikánsan) maximális konzisztencia értéket (287 FU, p=0,06)
eredményezett, mint a kontroll tésztáé. A 3% AX tartalmú kölestészta enzimkezelés
hatására bekövetkezett konzisztenciaváltozását az 59. ábra szemlélteti. Az enzimes
kezelés a tészta láthatóan a folyós állagából egy könnyebben formázható, nyúlékony, bár
könnyen szakadó, elasztikus tulajdonsággal

nem rendelkező tésztaszerkezetet

eredményezett.

59. ábra: 3% AX tartalmú fehér kölestészta konzisztenciájának változása enzimkezelés hatására. A:3%
AX enzimkezelés nélkül, B:3% AX enzimkezeléssel

A teljes kiőrlésű modelltészták esetén az AX hozzáadása (AX(1%): 157 FU, AX(3%):
150 FU) nem befolyásolta szignifikánsan a maximálisan elérhető konziszteciaértéket a
teljes kiőrlésű köles kontroll tésztához (148 FU) viszonyítva, csupán a kezdeti hidratáció
során fedezhető föl egy lokális maximum csúcsérték, amit feltehetően az AX molekulák
és egyéb rostkomponensek, fehérjék vízért történő versengése váltott ki. Az enzim
hatására (AX(1%/3%) + POx) ez esetben is jelentős javulás figyelhető meg a dagasztási
tulajdonságokban a kezeletlen AX tartalmú (AX(1%), AX(3%)) tésztákhoz viszonyítva.
Az enzimes kezelés (POx) hatása a tészta konzisztenciájára szignifikánsnak adódott a
kontroll tésztához viszonyítva .
A hajdinamodelltészták dagasztási tulajdonságait a 60. ábra szemlélteti, a paraméterek
számszerű eredményeit pedig a fehér hajdinaliszt esetén a M15.táblázat, a teljes kiőrlésű
hajdna esetén a M16.táblázat tartalmazza.
A fehér hajdina kontroll tészta átlagosan 588 FU maximális konzisztenciával, 12,6 perc
tésztakialakulási idővel és 50 FU ellágyulással jellemezhető. Az AX adagolás a köles
tésztáknál is megfigyelt módon jelentősen (p<<0,05) csökkentette a tészta
konzisztenciáját (AX(1%): 462 FU, AX(3%): 233 FU). POx enzim hatására az AX
tartalmú tészták (AX(1%/3%) + POx) dagasztási tulajdonságai és konzisztenciája
szignifikánsan javult, maximális értékük elérte az 533 és 323 FU-t. Az enzimes kezelés
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hatására szignifikánsan nőtt (p=0,044) a fehér hajdinatészta dagasztással szembeni
ellenállása (637 FU) a kontrollhoz képest.

60. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása a micro-doughLAB-bal mért dagasztási
tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinaliszt esetén

A teljes kiőrlésű hajdina kontroll tésztája 525 FU maximális konzisztenciát ért el az mérés
21,5 percénél. Ez esetben is az AX 1 és 3%-ban történő adagolása jelentősen (p<<0,05)
csökkentette a tészták ellenállását (418 és 377 FU-ra). Az enzimkezelés (AX(1%/3%) +
POx, POx) mind az AX tartalmú tésztákhoz (602 és 453 FU), mind pedig a kontrollhoz
képest (615 FU) növelte a maximális konzisztencia értékét.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy hasonló tendenciával mind az AX, mind a
POx hozzáadása, valamint ezek kombinációja befolyásolta a köles és hajdina tészták
reológiai viselkedését. Mindez arra utalhat, hogy a két eltérő alapanyag esetén hasonló
folyamatok játszódhatnak le.
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A kétféle őrleményből (fehér, teljes kiőrlésű) készült rendszerek tulajdonságait
összevetve kisebb különbségek észlelhetők, melyek a lisztek kémiai összetételében
mutatkozó eltéréseknek, illetve az ebből eredő, eltérő folyamatoknak tulajdonítható. Míg
a fehér lisztrendszerekben az AX hozzáadás jelentősen csökkentette a tészta ellenállását
a kontroll tésztákhoz képest, addig a teljes kiőrlésű kontrollok és az AX-t tartalmazó
tészták között nem vagy kisebb mértékben figyelhető meg különbség.
Az enzimes kezelés önmagában alkalmazva a fehér kölestészta esetén nem okozott
jelentős változást, azonban szignifikánsan javította mind a teljes kiőrlésű köles tészta,
mind pedig a fehér és teljes kiőrlésű hajdinatészta konzisztenciáját az adott kontroll
tésztához képest.
6.2.4.2 Viszkózus tulajdonságok változásának vizsgálata híg szuszpenziókban
Az AX adagolás, illetve az enzimkezelés folyási (viszkózus) tulajdonságokra
gyakorolt hatását híg szuszpenziós rendszerben is vizsgáltuk rotációs viszkoziméter
(gyors viszkoanalizátor, RVA) alkalmazásával, változó hőmérséklet mellett.
A fehér és a teljes kiőrlésű köles lisztből készült híg vizes szuszpenziók RVA
módszerrel meghatározott viszkózus tulajdonságait az 61. ábra mutatja be. A görbék
jellegzetes paramétereit a M13.táblázat és a M14.táblázat foglalja össze.
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61. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az RVA-ral mért viszkózus tulajdonságokra
fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölesliszt esetén

A fehér kölesliszt alapú kontroll esetében a csúcsviszkozitás 2253 cP, a forró tészta
viszkozitás 1227 cP, a végső viszkozitás 3365 cP értékeket ért el. Jól látható, hogy a
hozzáadott AX mennyisége szignifikánsan befolyásolta (p<<0,05) valamennyi
viszkozitás jellemzőt. Az AX mennyiségének függvényében a csúcsviszkozitások
jelentősen (felére, harmadára) a forró tészta viszkozitás harmadára (1%AX) és negyedére
(3%AX), míg a végső viszkozitás harmadára (1%AX), illetve kb. ötödére (3%AX)
csökkent. Enzim kezelés hatására az AX tartalmú szuszpenziók viszkozitása
szignifikánsan (p<<0,05) nőtt, mely a retrogradáció folyamata során volt a
legjelentősebb, ugyanis a végső viszkozitás közel kétszeres értéket ért el. Az
enzimkezelés

önmagában

is

jelentősen

(p<<0,05)

befolyásolta

a

viszkózus

tulajdonságokat, mely során növelte a végső viszkozitást közel 1100 cP-szal a kontrollhoz
képest.
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A teljes kiőrlésű kölesrendszer a fehér lisztnél alacsonyabb viszkozitással jellemezhető,
de a tapasztalt hatások közel azonos tendenciát mutattak, mint a fehér liszt esetén. A teljes
kiőrlésű köles kontroll 1164 cP csúcsviszkozitást, 760 cP forró tészta viszkozitást és 3196
cP végső viszkozitást ért el. Az AX adagolás a fehér köleshez hasonló tendenciában, csak
kisebb mértékben csökkentette valamennyi viszkozitási paraméter értékét. Az
enzimkezelés ez esetben is viszkozitásnövekedést eredményezett, de a relatív változás
kisebb mértékű volt, mint a fehér kölesrendszer esetén. Az AX adagolás nélküli enzimes
kezelés (POx) a kontrollhoz képest a végső viszkozitás érték kezdeti növekedéséhez,
majd hirtelen eséséhez vezetett.
A hajdina őrleményekből készített vizes szuszpenziók viszkózus tulajdonságait és az AX
adagolás és/vagy enzimes kezelés hatására bekövetkező változásait az 62. ábra
szemlélteti, a mérési adatokat a M15.táblázat, és a M16.táblázat tartalmazza.
A fehér hajdinalisztből készült kontroll csúcsviszkozitása 5413 cP-t, forró tészta
viszkozitása 4996 cP-t, végső viszkozitása 9104 cP-t ért el. Az AX adagolás ez esetben
is szignifikánsan (p<<0,05) csökkentette a viszkozitás értékeket, 3% AX esetén közel
felére. Az enzimkezelés azonban itt, az eddig tapasztaltakkal ellentétben, nem volt
szignifikáns hatással az AX tartalmú szuszpenziók viszkozitására. A POx önmagában
történő alkalmazása viszont szignifikánsan (p=0,02) növelte a végső viszkozitás értékét
9694 cP-ra a kontroll szuszpenzióhoz képest.
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62. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az RVA-ral mért viszkózus tulajdonságokra
fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinaliszt esetén

A teljeskiőrlésű hajdina rendszer kontrolljának csúcsviszkozitása 3633 cP, forró tészta
viszkozitása 3334 CP, végső viszkozitása 6087 cP volt. Hasonlóan az előbbiekhez, az AX
hatása ez esetben is jelentős volt, míg az enzim nem okozott változást a rendszerek
viszkozitásában. Egyedül csak a végső viszkozitásra volt szignifikáns hatással (POx:
6488 cP, p=0,02).
6.2.4.3 Dagasztási és viszkózus tulajdonságok együttes jellemzése
A kölesalapú tésztamátrixok mixolabos görbéinek alakulását a 63. ábra mutatja,
míg a legfontosabb görbe paramétereket a M13.táblázat és a M14.táblázatok foglalják
össze.
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63. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az Mixolabbal mért dagasztási és viszkózus
tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölesliszt esetén

A fehér köles kontrolltésztához (C1=0,685 Nm) képest az AX hozzáadás jelentősen
(1%AX: 0,640 Nm (p=0,04); 3%AX: 0,551 Nm (p<<0,05)) csökkentette a tészta
ellenállását a dagasztás során (C1-C2) és a viszkózus tulajdonságok értékeit a fűtésihűtési fázis alatt (C3-C5), ami összhangban van a micro-doughLAB (6.2.4.1 fejezet) és
az RVA (6.2.4.2 fejezet) eredményeivel. Az enzimkezelés jellegét tekintve hasonló
változásokat okozott a dagasztási tulajdonságokban, mint a micro-doughLAB esetén,
azonban a hatás többnyire nem volt szignifikáns a számszerű paraméterek vizsgálata
során. Viszont az enzimkezelés jelentősen befolyásolta az AX-t tartalmazó tészták
viszkózus viselkedését, hasonlóan az RVA mérésnél tapasztaltakkal.
A teljes kiőrlésű köles kontroll tésztához képest a dagasztási tulajdonságokat (C1= 0,396
Nm) az 1% -os AX adagolás (C1= 0,432 (p= 0,07)) gyakorlatilag nem változtatta meg,
míg a nagyobb, 3% -os AX adagolás már kedvezőtlenül befolyásolta (C1= 0,329 Nm
(p=0,006)). A mérés második részében mérhető viszkózus tulajdonságokat az
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előbbiekhez hasonlóan az AX hozzáadás általában negatívan befolyásolta. Amikor a
teljes kiőrlésű köles modellekhez enzimet adtunk (AX-koncentrátummal és anélkül), a
tészta konzisztenciája és a viszkózus tulajdonságai jelentősen javultak, amit a tészta
láthatóan magasabb forgatónyomatéka is jelez. Az AX (1%) és az AX (1%) + POx esetén
a mért nyomaték éles csökkenése figyelhető meg a C2 és a C3 csúcs forgatónyomaték
között. Ennek oka, hogy a tészta rátapadt a dagasztókarokra, így az azokra ható ellenállás
lecsökkent. A tészta egy adott hőmérséklet elérése után azonban jelentősen megduzzadt,
és ismét mérhetővé vált a forgatónyomaték. Ez a viselkedés ezen két tésztarendszer
minden ismétlésében megjelent.
A hajdina tésztarendszerek Mixolab módszerrel mért dagasztási és viszkozitásbeli
tulajdonságait a 64. ábra szemlélteti. A görbe jellegzetes paramétereit a M15.táblázat és
a M16.táblázat foglalja össze.

64. ábra: AX adagolás (1 és 3%) és/vagy enzimkezelés hatása az Mixolabbal mért dagasztási és viszkózus
tulajdonságokra fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinaliszt esetén
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Az AX adagolás a fehér hajdina kontroll tésztánál (C1: 1,09 Nm) alacsonyabb kezdeti
tésztakonzisztencia (C1) értéket eredményezett, mely 0,61 Nm-nek adódott az 1% AX és
0,30 Nm-nek a 3% AX tartalmú tészta esetében. A C3, C4 és C5 paraméterek által jelzett
viszkózus tulajdonságok is szignifikánsan változtak az AX hozzáadás hatására, mely a
forgatónyomaték csökkenésében nyilvánult meg. Az enzimkezelés a kölestésztánál
hasonló módon növelte a tészta konzisztenciát (C1), azonban ez a hatás itt sem volt
szignifikáns a paraméterek értékei alapján. Ugyan ez mondható el a viszkózus
tulajdonságok vizsgálata esetén is.
A teljes kiőrlésű hajdinaliszt alapú tészták többnyire a fehér liszt alapú
tésztarendszerekhez hasonlóan viselkedtek. Fő eltérés, hogy a forgatónyomaték POx
hatására csökkent a C3-C5 szakaszban a kontrollhoz képest, míg a fehér tészta esetén nem
okozott változást a POx hozzáadása. A 3% AX tartalmú tészta enzimes kezelés hatására
jelentős javulást mutatott a viszkózus tulajdonságokban, bár ugyan ez nem mondható el
az 1% AX tartalom esetén. Az eltérés oka a két anyagi rendszer összetételi különbségeiből
adódhat.
6.2.4.4 A reológiai vizsgálatok eredményeinek komplex értékelése
A micro-doughLAB-bal és Mixolabbal vizsgált dagasztási tulajdonságok
valamennyi vizsgált modellrendszer esetén ugyan olyan tendenciában (csak nem azonos
mértékben) változtak az AX adagolás és az oxidatív enzimes kezelés hatására, így
feltételezzük, hogy a köles és hajdina alapú rendszerekben hasonló folyamatok
játszódhattak le. Az AX adagolás jellemzően nagyobb mértékben volt hatással a fehér
lisztek tulajdonságaira, mint a teljes kiőrlésűekére, ami azzal magyarázható, hogy a
hozzáadott AX mennyisége a teljes őrlemények saját rosttartalmához képest viszonylag
kis változást eredményezett. Az enzimes kezelés hatására a hozzáadott AX-t tartalmazó
rendszerek konzisztenciájának növekedésést figyeltük meg. Ez utalhat az AX-ok közötti
keresztkötések kialakítására. Megfigyeltük azonban, hogy az oxidatív közeg létrehozása
AX hozzáadása nélkül is változást okozott a tészta tulajdonságaiban. Ez a teljes kiőrlésű
őrlemények esetén magyarázható a natív AX tartalommal (teljes kiőrlésű köles esetén),
azonban az AX-t nem vagy csak kis mennyiségben tartalmazó fehér lisztek esetén ez a
jelenség más okokra vezethető vissza. Az enzimtevékenység alatt keletkező H2O2 nem
specifikusan hat az egyes lisztalkotókra, így indukálhatja például a fehérjék között
ditirozin vagy diszulfid hidak kialakulását, de nem kizárható az AX-fehérje
kölcsönhatások létrejötte sem az AX molekula ferulasav és fehérjék tirozil csoportjai
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között. Ezen folyamatok valószínűsíthető lejátszódására példát a szakirodalomban
búzatészta esetén találhatunk (Decamps et al., 2014, 2013). A tapasztalt változások a
micro-doughLAB-os mérés esetén egyértelműbbek voltak, mint a Mixolabnál. Ez a két
műszer felépítésének és ebből kifolyólag az érzékenységének különbségeiből, valamint a
mérési protokoll eltéréseiből adódhat. Ugyanis míg a micro-doughLAB esetén a
dagasztási tulajdonságok 30 percig lettek vizsgálva, addig a Mixolab csak 8 percig végzi
a tészta dagasztását 30°C-on.
Az RVA és Mixolab módszerekkel vizsgált viszkózus tulajdonságokban is jelentős
változások játszódtak le a kísérletek során. Az AX-koncentrátum 1 és 3%-ban történő
hozzáadásának hatására jelentősen alacsonyabb lett mind a tészta, mind a híg
szuszpenziók viszkozitása az adott kontrollokhoz viszonyítva. Az AX-ok hozzáadása
hasonló tendenciát mutatott Ayala-Soto, Serna-Saldívar, & Welti-Chanes (2017) által
végzett kutatás során is, amikor is kukoricából kivont AX-t gluténmentes kompozit
lisztekhez adagoltak. Az enzimhatás tekintetében a köles és a hajdina rendszerek a
legtöbb esetben eltérést mutattak. Míg az enzimkezelés jelentősen növelte az AXtartalmú szuszpenziók és tészták viszkozitását a köles esetén, addig az AX tartalmú
hajdina rendszerek esetén nem, vagy a kölesnél kisebb mértékben okozott változást. Az
enzim önmagában történő alkalmazása gyakorolt szignifikáns hatást a hajdina esetén is,
de ez kevésbé volt jelentős, mint a köles esetén. Mindez a kétféle anyag eltérő
keményítőtulajdonságaira vezethető vissza, melyet jól mutat az RVA profil esetén a
hajdinaszuszpenzió

esetén

kialakuló

jelentősen

(kb.

kétszer)

magasabb

viszkozitásértékek, ami a már korábban is említett kis méretű és ellenálló
keményítőszemcséknek tudható be. Így ez esetben a relatív változást nehezebb lehet
kimutatni. A POx önmagában alkalmazva is a legtöbb esetben hatással volt a viszkózus
viselkedésre. Teljes kiőrlésű köles esetében ez magyarázható a saját AX molekulák
közötti keresztkötéssel (Decamps et al., 2013; Piber and Koehler, 2005). A fehér köles
lisztrendszerekben és a saját AX-t nem tartalmazó hajdinában az enzim hatása kevésbé
volt nyilvánvaló. Mivel ezen lisztek főleg keményítőt tartalmaznak, a viszkozitás
változása esetlegesen a keményítő oxidációjának is tulajdonítható. Erre Pereira et al.
(2017) munkájából következtethetünk, akik tanulmányozták a hidrogén-peroxid által
oxidált zab keményítő termikus és gélesedési tulajdonságait. A natív keményítő
oxidációja a gél keménységének, tapadósságának és ragacsosságának növekedéséhez
vezetett, amit a karbonil- és karboxilcsoportok kialakulásának köszönhetően
megnövekedett hidrogénkötések számával magyarázható. Hasonló eredményeket
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közöltek más kutatók is (Dias et al., 2011; Sandhu and Singh, 2007). A keményítő
kölcsönhatásba léphet az AX-ek fenolos csoportjaival (pl. ferulasav-csoportokkal) is,
vagy fehérjékkel is, amely gátolt keményítő-retrogradációt válthat ki (Karunaratne and
Zhu, 2016; Siriamornpun et al., 2016).
A Mixolabbal mért eredmények többnyire összhangban voltak az RVA-nál tapasztalt
jelenségekkel. A kisebb különbségek okai a modellrendszerek alapvető különbségeiből
adódhattak. Hiszen míg az RVA esetén híg vizes szuszpenziót vizsgálunk, addig a
Mixolab a valós mátrixokhoz közelebb álló tésztarendszerek tulajdonságait vizsgálja,
melyekben a víz hozzáférhetősége limitáltabb a keményítőszemcsék és AX molekulák
(illetve egyéb rostalkotók) számára.
A reológiai vizsgálatok eredménye alapján következtethetünk az AX molekulák között
esetlegesen kialakuló keresztkötések létrejöttére. Azonban ennek alátámasztására további
vizsgálatokat végeztünk el, hogy kiderítsük a jelenségek hátterében lezajló molekuláris
változásokat. Eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az enzim
működése során felszabaduló H2O2 által kialakuló oxidatív közeg nem specifikusan csak
az AX molekulákra hathat. Ennek megfelelően vizsgáltuk a kísérleti körülmények hatását
az AX molekulák, fehérjék és a keményítő méreteloszlására, a szabad ferulasav
tartalomra, valamint a tészta és gél rendszerek mikromorfológiájára.
6.2.5 Molekuláris és mikromorfológiai változások vizsgálata
6.2.5.1 Arabinoxilánok méreteloszlásának vizsgálata
Az adagoláshoz használt AX koncentrátum és a kölesalapú tésztaminták SE-HPLCmérésének eredményeit a 65. ábra mutatja be, a csúcsok mérettartományát a M17.táblázat
tartalmazza. Az AX koncentrátum esetén két jellegzetes csúcsot tudtunk elválasztani,
melyek 724 kDa (tartomány: 561-1040 kDa) és 53 kDa (tartomány: 6,2-700 kDa)
molekulaméretekhez tartoztak. Az 1% AX adagolás mellett az AX-csúcsjel gyenge volt
(az adatokat nem ábrázoltuk), és az enzimkezelés hatása sem volt kimutatható. Ezért a
továbbbiakban csak a 3% AX tartalmú tésztarendszereket vizsgáltuk. Látható, hogy az
AX (3%) esetén az AX koncentrátum két jellemző csúcsát észleltük mindkét rendszerben
(fehér és teljes kiőrlésű). Az AX (3%) + POx esetében egy harmadik csúcs jelent meg a
nagyobb molekulatömeg-tartományban. Az enzimkezelés (POx) nem okozott
szignifikáns különbséget a molekulatömegben. Ez tovább erősíti a gyanúnkat, hogy az
enzim által kialakított oxidatív közeg más jellegű molekuláris változások színtere is lehet.
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Ugyanakkor egyértelműen kimutatható, hogy enzimkezelés hatására az AX molekulák
mérete a nagyobb tartomány felé mozdul el, ami a molekulák közötti keresztkötések
kialakulásával kapcsolatos hipotézisünket erősíti.

65. ábra: 3%-ban adagolt AX molekulák enzimkezelés hatására bekövetkező méreteloszlás változásának
SE-HPLC kromatogramjai fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) kölestészta esetén

A hajdina tésztarendszerek SE-HPLC eredményeit a 66. ábra szemlélteti, a
mérettartományokat a M18.táblázat tartalmazza. A kontroll és a POx kezelt fehér hajdina
tészta minta kromatogramján 16,2 perc környékén jól definiálható csúcs látható. Mivel
korábbi vizsgálataink során (6.2.3.1 fejezet) nem tudtuk kimutatni AX-ok jelenlétét az
alapanyagban, így ez a csúcs valószínűleg más típusú makromolekulára utalhat, melynek
azonosításához további vizsgálatok lennének szükségesek. Azonban mivel célunk
elsősorban az adagolt AX koncentrátum változásának vizsgálata volt, jelen dolgozat
keretében ettől eltekintettünk.
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66. ábra: 3%-ban adagolt AX molekulák enzimkezelés hatására bekövetkező méreteloszlás változásának
SE-HPLC kromatogramjai fehér (A) és teljes kiőrlésű (B) hajdinatészta esetén

A 3% AX tartalmú tészta kromatogramján jól láthatók az adagolt AX jellegzetes csúcsai.
Az enzim hatására az AX csúcsai egybefolytak, kevésbé voltak elszeparálhatók
egymástól, ami jelentős molekulaméret átrendeződésre utalhat, mely során a
mérettartomány a kisebb molekulatömegek felé szűkült, azonban nem zárható ki a
molekulaméret növekedés sem a két csúcs közötti tartományban.
6.2.5.2 Szabad ferulasavtartalom vizsgálata
A szabad ferulasavtartalom változásából indirekt módon következtethetünk az AX
molekulák közötti keresztkötések kialakítására. A köles és hajdinaalapú modelltészták és
az AX koncentrátum ferulasavtartalmát a 27. táblázat foglalja össze.
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Látható, hogy a köles őrlemények és kontroll tészták esetén is mérhető szabad ferulasav
tartalom, mely a kölesben natív formában előforduló AX-okból származhat. Enzim
hatására csökkent ugyan a mennyiségük, azonban nem szignifikáns mértékben.
27. táblázat: Köles és hajdina lisztek és modelltésztáik szabad ferulasavtartalma (átlag ± szórás)
Szabad ferulasav tartalom mg/100g
Teljes kiőrlésű
Fehér
Teljeskiőrlésű
kölesliszt
hajdinaliszt
hajdinaliszt
10,23±0,26
5,06±1,02
12,09±0,93

Liszt

Fehér
kölesliszt
4,55±0,77

Kontroll

4,59±0,46

8,34±0,05

5,82±0,57

14,29±1,72

POx

4,12±0,94

6,71±0,83

6,08±0,76

14,21±1,045

3%AX

9,10±0,71

21,46±2,47

19,96±1,13

26,30±1,16

9,33±1,21*

15,48±1,02*

24,15±2,61

3,25±0,08*
3%AX+POx
*Enzimhatás szignifikáns (α=0,05)

AX
koncentrátum

146,61±2,54

Az AX(3%) hozzáadása már jól kimutatható volt. Enzim hatására közel harmadára
csökkent a szabad ferulasav mennyisége mindkét őrleménytípus esetén, ami tovább
valószínűsíti a keresztkötések kialakulását.
A hajdina őrlemények és tészták esetén is detektáltunk szabad ferulasav tartalmat a
kölesnél magasabb mennyiségben. Az enzim hatására a fehér hajdinaliszt esetén
szignifikánsan csökkent (p=0,007) az AX adagolt tészta szabad ferulasav tartalma, a teljes
őrlemény esetén is csökkenést tapasztaltunk, azonban kisebb mértében (p=0,263).
6.2.5.3 Fehérjék molekulaméret változásának vizsgálata
A fehérjék oxidatív közegben képesek lehetnek egymással diszulfid, illetve
ditirozin kötések létrehozására vagy esetlegesen az AX molekulákkal is tirozil-ferulát
keresztkötéseket létesíteni. A vizsgálatot ezért az egyszerűbb felépítésű, fehérliszt alapú
rendszerekben vizsgáltuk. A hajdina esetén a mérés ismétlése szükséges, így jelenleg a
köles (67. ábra) esetén állnak rendelkezésre eredményeink. A köles oldható és oldhatatlan
fehérjefrakcióinak csúcs alatti területeit a M19.táblázat tartalmazza.
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67. ábra: Fehér kölesliszt alapú modelltészták oldható és oldhatatlan fehérjéinek SE-HPLC
kromatogramjai

Látható, hogy az AX hozzáadása önmagában nem befolyásolta a fehérjék kinyerhetőségét
a tésztamátrixból, így jelentős kölcsönhatást nem feltételezhetünk. Azonban
enzimkezelés (POx, AX(3%) + POx) hatására az oldható fehérjefrakció csúcsterülete
szignifikánsan lecsökkent. Az oldható frakciók mennyiségének csökkenésével
párhuzamosan várható lenne, hogy az oldhatatlan fehérjék mennyisége növekedjen. Ez
azonban az oldhatatlan fehérjék kromatogramján nem jelenik meg. Ennek egy lehetséges
magyarázata, hogy az itt alkalmazott mintaelőkészítési módszert alapvetően lisztek
vizsgálatára dolgozták ki, nem tésztákra. Mivel célunk a kezelt és kezeletlen minták
fehérjeprofiljának összehasonlítása volt, nem végeztünk külön módszerfejlesztést pl. a
fehérjeoldás hatékonyságának vizsgálatára. Elképzelhető, hogy az oldhatatlan frakció
előkészítése során alkalmazott ultrahangos kezelés az oxidatív közegben módosult és
esetlegesen az AX vagy keményítőmolekulákkal is kölcsönhatásba lépő fehérjéket nem
képes oldatba juttatni.
6.2.5.4 Keményítő méreteloszlásának vizsgálata
A keményítő molekulák SE-HPLC mérését is a fehérlisztek esetén végeztük el,
hogy kevesebb zavaró összetevő befolyásolja az eredményeket. A köles esetén mért
eredmények (68. ábra, M20.táblázat) alapján elmondható, hogy az AX hozzáadása
befolyásolta a keményítő molekulák méreteloszlásának mérhetőségét. Az enzimkezelés

» 131 «

Németh Renáta - Doktori értekezés

2019

hatására azonban a molekulák mérete a nagyobb mérettartományba tolódott el: 1147 kDaról a POx esetén 2814 kDa-ra, és az AX(3%) + POx esetén 3057 kDa-ra. Mindez a már
említett keményítő oxidációval magyarázható.

68. ábra: Fehér kölesliszt alapú modelltészták keményítőinek SE-HPLC kromatogramjai

A fehér hajdinatészta (69. ábra, M21.táblázat) keményítő SE-HPLC vizsgálatának
eredménye alapján megállapítható, hogy az enzimkezelés hatására a molekulaméret
eloszlás

a

nagyobb

mérettartomány

felé

tolódott,

ami

szintén

utalhat

a

keményítőmolekulák módosulására, oxidálódására. AX hozzáadással, valamint ezzel
egyidejű enzimes kezeléssel a mérettartomány jelentősen szélesedett mind a kisebb, mind
a nagyobb méretek felé. A vizsgálati eredmények megerősítésére több párhuzamos
elvégzésével már nem volt lehetőségünk. Ugyanakkor mindkét mintamátrix (köles- és
hajdinatészták) esetében hasonló eredményeket kaptunk, ami megerősíti a fent
megfogalmazott állítások valószínűségét.
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69. ábra: Fehér hajdinaliszt alapú modelltészták keményítőinek SE-HPLC kromatogramjai

6.2.5.5 Tészták és gélek mikromorfológiai vizsgálata
Az eredmények molekuláris hátterének további felderítésére megvizsgáltuk a fehér
köleslisztből (70. ábra és 71. ábra) és hajdinalisztből (72. ábra 73. ábra) készült tészta és
gél modellrendszerek elektronmikroszkópos felvételeit.

70. ábra: Fehér kölesliszt alapú modelltészták SEM képei
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A köles kontroll és a POx kezelt tészta esetén hasonló szerkezet figyelhető meg, a tészta
összetevői (főként keményítőszemcsék) lazán kapcsolódtak egymáshoz. Az AX (3%)
adagolás esetén az AX jelenléte kimutatható a keményítőszemcsék között, azonban nem
figyelhető meg jelentős kölcsönhatás, és az AX főként semleges töltőanyag szerepét
töltheti be a szemcsék közötti hézagokban. Az AX tartalmú tészta esetén az enzimkezelés
hatására) jelentős változások mutatkoztak a tészta mikrostruktúrájában. A keményítő
részecskék morfológiája kissé eltért és kevésbé voltak szabályos (gömb alakú) alakúak.
Feltételezzük, hogy a keményítőszemcsék esetleg beágyazódtak az AX-molekulák által
kialakított mátrixba, azonban a fehérjék ezen struktúrába való beépülése sem zárható ki.
Jelentős különbségek fedezhetők fel a gélesedett keményítő mikroszerkezetében is (71.
ábra).

71. ábra: Fehér kölesliszt alapú gélek SEM képei

A kontroll és az enzimmel kezelt gélek esetében az olvadt és átkristályosodott
keményítőszemcsék lamelláris szerkezettel jellemezhetők. A POx kezelés esetében az
olvadt keményítő lamellák szorosabb összekapcsolódása figyelhető meg a kontrollhoz
képest, ami magyarázattal szolgálhat az RVA-val mért magasabb viszkozitásra és az
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esetleges keményítő oxidációra. Az AX adagolás esetében a mikroszerkezet amorfabb és
kevésbé szervezett felépítésű, ami megerősíti az AX molekulák által kiváltott kisebb
mértékű keményítő retrogradációt. Ha enzimkezelést is alkalmaztunk, akkor egy
szervezettebb, összefüggőbb szivacsos szerkezet alakult ki, ami alátámaszthatja az RVA
és a Mixolab vizsgálatok során mért magasabb viszkozitást illetve forgatónyomatékot.
Továbbá láthattuk, hogy a gélképződés és a retrogradáció során a viszkozitás a
kontrollhoz képest alacsonyabb maradt, ami a gélszerkezet kisebb mértékű
kristályosodásával magyarázható. Azonban a keményítő kisebb mértékű retrogradációja
még előnyös is lehet a bélzet állománytulajdonságai és a későbbi kenyér öregedés
szempontjából (Ayala-Soto et al., 2017).
A hajdinatészták SEM képeit a 72. ábra szemlélteti. Látható, hogy kontroll és a POx
kezelt tészta szerkezete a kölesnél tapasztaltakhoz hasonlóan nem különböznek
jelentősen. Az AX(3%) és AX(3%) + POx esetén a kölesnél kevésbé látványos módon,
de láthatók a szemcsék között az AX jelenléte.

72. ábra: Fehér hajdinaliszt alapú modelltészták SEM képei
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A hajdina gélek mikroszerkezetét a 73. ábra mutatja. Látható, hogy a szemcsék teljesen
elveszítették eredeti alakjukat és egy láthatóan hálózatos gélszerkezetet hoztak létre
minden esetben, jelentős különbség nem fedezhető föl a képek között. AX hatására
mintha jobban elfolyósodott volna a struktúra, ami alátámasztja az alacsonyabb gél
viszkozitást.

73. ábra: Fehér hajdinaliszt alapú gélek SEM képei

Összességében a köles esetén a SEM képek jól kiegészítik a többi vizsgálat eredményeit,
míg a hajdinánál nem ennyire egyértelműek a kapott eredmények.
A molekuláris szinten elvégzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy
mind a köles, mind pedig a hajdina rendszerek esetén jelentős változás zajlott le az adagolt
AX molekulák méretében, melyet a szabad ferulasav tartalom enzimkezelés hatására
bekövetkező csökkenése is alátámasztott. Az enzimkezelés hatására a vizsgált
fehérjefrakciók mennyisége szignifikánsan csökkent, mely a fehérjék extrakciójának
csökkenésére és ezáltal aggregátumok képződésére utalhat. A keményítőmolekulák
méretében

is

jelentős

változások

(méretnövekedés)
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keményítőmolekulák oxidációjára utal. Mindezek alapján nagy valószínűséggel állítható,
hogy az AX-ok keresztkötése (térhálósodása) lejátszódott a vizsgált gluténmentes
rendszerekben. Vizsgálatainkkal azt is alátámasztottuk, hogy a fehérjék és a keményítő
molekulák módosulása, valamint azok AX molekulákkal esetlegesen kialakított
kölcsönhatása is szerepet játszhatott a reológiai tualjdonságokban tapasztalt
változásokban.
6.2.6 Gluténmentes mikro próbasütés előzetes eredményei
Célkitűzéseink végső állomása a bemutatott hatások végtermék tulajdonságaiban
való megnyilvánulásának vizsgálata, sütőipari végtermék teszt elvégzésével.
Az élesztős és kovászos eljárással, hagyományos sütőben készült mikro cipók sütési
veszteségét a 74. ábra szemlélteti. Látható, hogy a sütési veszteségek a kovászos cipók
esetén valamennyivel alacsonyabbak, főként a kontrollok esetén nagyobb az eltérés. Az
élesztős cipóknál a 3% AX tartalom esetén csökkent jelentősebben a sütési veszteség, ami
az AX molekulák vízkötő képességére vezethető vissza.

74. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók sütési veszteségei

Nagyobb különbség figyelhető meg a fajlagos térfogatok esetén (75. ábra). A kovászos
technikával készült cipók kisebb térfogattal rendelkeztek, mint a csak élesztőt
tartalmazók. Azonban láthatóan kisebb bizonytalansággal lehet elkészíteni a kovászos
cipókat, amit a kisebb szórásértékek mutatnak. Az adagolások tekintetében az élesztős
cipók fajlagos térfogatai nem különböztek szignifikánsan, míg a kovászos cipó esetén a
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kontroll érte el a legmagasabb értéket. A többi ehhez képest alacsonyabb, közel azonos
fajlagos térfogatokat értek el.

75. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók fajlagos térfogatai

A cipók bélzetéről készült fotókat a 76. ábra szemlélteti. Észrevehető, hogy az élesztős
eljárással készült cipók bélzete jóval hajlamosabb a töredezésre, száradásra, mint a
kovászos cipók.

76. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók bélzet keresztmetszetei

Mindezt a Texture Anayserrel végzett bélzetkeménység mérés is igazol. A mérés során a
bélzetek kivágásánál az élesztős cipók gyakran eltörtek, megnehezítve az analízist,
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valamint növelve a mérés bizonytalanságát. A kovászos technika hatására a cipóbélzetek
sokkal kezelhetőbbé, kevésbé morzsálódóvá váltak.

77. ábra: Fehér kölesliszt alapú élesztős és kovászos eljárással készült próbacipók keménysége

A kovászos eljárást adaptáltuk a műszeres mikro sütés végrehajtásához, melyet
próbaképpen a kontroll és az 1% AX adagolással végeztünk el. Látható, hogy a
műszerben a cipók teteje kevésbé pirult meg. Ez korábban a búzakenyér esetén is
problémát jelentett. Érdemes lehet megnedvesíteni a tészták felületét, hogy
megakadályozzuk a száradást, illetve elősegítsük a barnulást.
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78. ábra: A sajátfejlesztésű készülékkel és hagyományos sütő használatával készült fehér kölesliszt alapú
kovászos mikro cipók külsejének összehasonlítása(kontroll és 1% AX)

A cipók bélzetfotói alapján látható, hogy a műszeres módszerrel elkészített cipók bélzetei
kissé tömörebbek, viszont homogénebbnek tűnnek (kevésbé repedezett). Ez a sütőgépben
lassabban kialakuló sütési hőmérsékletnek is köszönhető lehet.

79. ábra: A sajátfejlesztésű készülékkel és hagyományos sütő használatával készült fehér kölesliszt alapú
kovászos mikro cipók bélzetének összehasonlítása(kontroll és 1% AX)

A cipók sütési paramétereit a 80. ábra foglalja össze. Ez alapján nincs különbség a kétféle
módszer között a sütési veszteség tekintetében. Ezzel szemben a műszeres módszerrel
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sült cipók fajlagos térfogata alacsonyabb, mint a hagyományos sütőben sültek. Azonban
bélzete jellemzően puhább, bár nem szignifikánsan.

80. ábra: A sajátfejlesztésű készülékkel és hagyományos sütő használatával készült fehér kölesliszt alapú
kovászos mikro cipók sütési tulajdonságainak (sütési veszteség, fajlagos térfogat, bélzetkeménység)
összehasonlítása (kontroll és 1% AX)

Eredményeink alapján a műszer alkalmas lehet gluténmentes próbacipók készítésére is,
azonban a módszertan végleges kidolgozása munkám további célkitűzései közé tartozik.
Összességében bizonyítást nyert, hogy az AX és enzimkezelés hatása a végtermékek
minőségének alakulásában is megjelenik: Az AX hatására többnyire csökkent a sütési
veszteség, mely az oldható AX molekulák vízmegkötő képességének köszönhető. Ezzel
párhuzamosan a cipók bélzete is jellemzően puhább lett. A kovászos rendszerekben a
fajlagos térfogat általában csökkent az AX hatására, míg az élesztős cipók esetén nem,
vagy csak kis mértékben változott.
Másrészt úgy tűnik, hogy a búzaminősítésre fejlesztett műszeres sütési teszt alapvetően
alkalmas lehet gluténmentes termékek végtermékminőségének összehasonlítására is. A
mikromódszer pedig kifejezetten jó szolgálatott tesz az általunk is művelt kutatási
területen, ahol mind a mintából, mind a kezeléseknél alkalmazott anyagokból (AX,
enzim) csak igen korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.
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Összefoglalás
A búza minősítésére és technológiai tulajdonságainak vizsgálatára számos módszer

áll rendelkezésre. A búzaliszt tulajdonságai közül kiemelt szerepe van a sütőipari
minőségnek, melynek közvetlen vizsgálatára a sütőipari végterméktesztek alkalmasak.
Ezek az eljárások nagy idő-, munka- és mintaigényűek, az eredmények megbízhatóságát
befolyásolja a mérést végző személy tapasztalata és a mérés körülményei. Az analitikai
teljesítményjellemzők javításának egyik lehetősége a módszertan műszeres támogatása.
Ennek megfelelően célunk egy olyan mérőműszer és módszertan kifejlesztése volt, mely
alkalmas sütőipari végtermék tesztek félig automatizált elvégzésére makro és mikro
üzemmódban. A makro üzemmód inkább a szabványos rutinmérések alternatívája lehet,
míg a mikro módszer a mintaigény csökkentésével többek között a kutatás és nemesítés
területén válhatna hasznossá. A mintaszükséglet csökkentését célzó kísérleteinkben
megállapítottam, hogy a mintaigény 10 g lisztmennyiségig csökkenthető, az ebből készült
próbacipók méret, érzékszervi és bélzettulajdonságai még alkalmasak a végtermékek
jellemzésére. A laboratóriumi félautomata sütőkészülék fejlesztése magába foglalta mind
a hardver, mind a szoftver megvalósítását. Ezt követően módszereket dolgoztam ki a
makro és a mikro sütéstesztek elvégzésére, melyek részleges validálását is elvégeztem.
Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a műszeres makro és mikro módszerek a
szabványos próbasütéshez hasonló mértékben képesek a minták megkülönböztetésére. A
készülék és módszerek továbbfejlesztésével, a vezérlés finomításával a sütőgép alkalmas
lehet félautomatizált laboratóriumi végterméktesztek rutinszerű elvégzésére.
A búza, valamint néhány egyéb kalászos gabona (pl.: rozs, árpa) fogyasztása egyes
személyek számára lisztérzékenység, vagy más túlérzékenység (pl. allergia) miatt nem
lehetséges. Esetükben jelenleg az egyetlen létező terápia a szigorú gluténmentes étrend.
A gluténmentes, ezen belül is a sütőipari termékek táplálkozástani értéke és érzékszervi
tulajdonságai jelentősen elmaradhatnak a hasonló jellegű búzaalapú termékekétől.
Munkám második részében gluténmentes modelltermékek táplálkozástani értékének és
technológiai tulajdonságainak együttes javítását tűztük ki célul. A kutatás alaphipotézise,
hogy élelmi rostként funkcionáló pentozánok (arabinoxilánok) enzimes kezeléssel
létrehozott oxidatív közegben képesek lehetnek olyan térhálós szerkezet kialakítására,
mely legalább részlegesen helyettesítheti a sikérfehérjék szerkezetalakító szerepét. A
modellkísérletek elvégzéséhez előkísérletek alapján két eltérő összetételű alapanyagot,
egy valódi gabonát - a kölest - és egy álgabonát - a hajdinát - választottunk ki. A reológiai
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tulajdonságok vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy az AX adagolás jelentősen
befolyásolta mind a dagasztási, mind pedig a viszkózus tulajdonságokat, többnyire
alacsonyabb konzisztencia, illetve viszkozitás értékeket eredményezve. Az enzimes
(POx) kezelés a legtöbb esetben az alaptészták és az AX tartalmú rendszerek reológiai
viselkedésének javulását eredményezték. A változások megértése érdekében elvégzett
vizsgálatok (AX, fehérje és keményítő molekulák vizsgálata SE-HPLC-vel; szabad
ferulasavtartalom követése, szerkezetvizsgálat SEM alkalmazásáva) többségében
alátámasztották az AX hálózat kialakulását. Ugyanakkor az AX adagolás nélküli
enzimkezelés is okozott reológiai változásokat a tésztákban, emellett a kétféle
alapanyagból készült tészták tulajdonságainak változása sem minden esetben volt azonos
mértékű vagy irányú. Ebből adódóan feltételezhető, hogy a reológiai viselkedést
befolyásoló egyéb makromolekulák (fehérjék, keményítő) között is kölcsönhatások
alakulnak ki az oxidatív közegben és ezek aránya, jelentősége az oxidációs közegben
nagymértékben függ az alapmátrix összetételét és a makromolekulák tulajdonságaitól.
Utolsó lépésben vizsgáltam, hogy a tészta modellmátrixokban tapasztalt változások
milyen mértékben jelennek meg a sütőipari végtermék (próbacipó) tulajdonságaiban.
Ehhez a búzaminősítésre a munkám első részében kifejlesztett manuális és műszeres
mikromódszer alkalmazása – a rendelkezésre álló kis enzim és izolált AX mennyisége
miatt- nagyon előnyösnek bizonyult. A sütési teszteket élesztővel illetve gluténmentes
kovásszal készült tésztákkal is elvégeztük. Az élesztős cipók magasabb térfogatot értek
el, azonban a kovászos cipók bélzetszerkezete homogénebb és kevésbé morzsalékos volt.
A

közeljövőben

célunk

a

műszeres

sütési

teszt

készülék

hátterének

továbbfejlesztése a munkám során tapasztaltak alapján, illetve a dagasztási művelet
beépítésével. Ezt követően szükségessé válik a hardverfejlesztés miatt az eddig
kidolgozott módszerek módosítása és ezek érvényesítése mind búzaalapú, mind
gluténmentes termék minősítésére. Szintén céljaim közé tartozik a gluténmentes
termékfejlesztés során lejátszódó molekuláris folyamatok további tisztázása, a különböző
makromolekulák között kialakuló kapcsolatok vizsgálatával.
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1.

Előkísérleteimben megállapítottam, hogy a 10 g lisztből készülő próbacipók még
alkalmasak a részletes értékelő vizsgálatok elvégzésére. Ez alapján mikro sütési
módszert dolgoztam ki, melynek szabványos módszerrel történő összehasonlító
vizsgálatát is elvégeztem. Egyértelmű összefüggést találtam a mikro és a
szabványos cipók fajlagos térfogatai között, mely alapján a mikro sütési módszert
alkalmasnak találtam a szabványos teszt eredményeinek reprezentálására. (I.
közlemény)

2.

Munkatársaimmal kidolgoztam egy laboratóriumi makro és mikro sütési teszt
kivitelezésére alkalmas műszert és hozzátartozó módszereket. (IV. közlemény)

3.

Összehasonlító vizsgálatokkal igazoltam, hogy a műszeres sütőipari végtermék
tesztek a szabványos módszerhez hasonlóan képesek a vizsgálati minták
megkülönböztetésére. (IV. közlemény)

4.

Reológiai vizsgálati módszerekkel kapott eredményekkel igazoltam, hogy AX
adagolással és piranóz-oxidáz enzimmel kialakított oxidatív közeg alkalmazásával
a

gluténmentes

tésztarendszerek

reológiai

tulajdonságai

jelentősen

befolyásolhatók. (II-III. közlemények)
5.

Elválasztástechnikai és szerkezetvizsgálati módszerekekel igazoltam az AX hálózat
kialakulását. Ugyanakkor bizonyítást nyert, hogy más makromolekulák (fehérjék,
keményítő) szerkezetének változása is szerepet játszhat a tészták reológiai
viselkedésének alakításában. (III. közlemény)

6.

Igazoltam, hogy a búzára kifejlesztett mikro sütési módszerek alkalmasak
gluténmentes élesztős és kovászos tésztából készült próbacipók előállítására és
minősítésére. Megállapítottam, hogy a tésztákban lezajló változások a végtermék
minőségében is egyértelműen kimutathatók.
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10 Mellékletek
M1.táblázat: Próbasütési szabványok összehasonlítása (AACC, 1999a, 1999b, 1999c;
MSZ:6369/8, 1988)
M2.táblázat: Mérések során használt vegyszerek listája
M3.táblázat: Szabványos (ICC Nr. 131) és mikro végtermék teszt eredményei
M4.táblázat: Új sütőgép prototípus tesztelése háromféle fűtőszál kombináció esetén
M5.táblázat:Különböző fűtőszál kombinációk beállítási paraméterei a makro műszeres
módszertan fejlesztése során az új, két fűtőszálas sütőtér esetén
M6.táblázat: Különböző fűtőszál kombinációkhoz (M4.táblázat) tartozó hőmérséklet diagramok
(P :pihentetés, K: kelesztés, S: sütés, A:alsó fűtőszál, F: felső fűtőszál)
M7.táblázat: A mérések (M4.táblázat) során készült makro cipók képei
M8.táblázat: Műszeres mikro protokoll ismételhetőségének részeredményei MV-Karéj liszt
használata során
M9.táblázat: Műszeres mikro protokoll ismételhetőségének részeredményei MV-Nádor liszt
használata során
M10.táblázat: Műszeres mikro protokoll ismételhetőségének részeredményei MV-Pántlika liszt
használata során
M11.táblázat: Szabványos és műszeres (makro és mikro) sütéstesztek eredményei (három
párhuzamos mérés átlaga ± szórás)
M12.táblázat: Szabványos és műszeres makro és mikro próbacipók CIE-L*ab színmérésének
eredményei (három párhuzamos mérés átlaga ± szórás)
M13.táblázat: Fehér kölesliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési módszerekkel
meghatározott paraméterei (három párhuzamos mérés átlaga ± szórás)
M14.táblázat: Teljes kiőrlésű kölesliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési módszerekkel
meghatározott paraméterei (három párhuzamos mérés átlaga ± szórás)
M15.táblázat: Fehér hajdinaliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési módszerekkel
meghatározott paraméterei (három párhuzamos mérés átlaga ± szórás)
M16.táblázat: Teljes kiőrlésű hajdinaliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési
módszerekkel meghatározott paraméterei (három párhuzamos mérés átlaga ± szórás)
M17.táblázat: Az AX izolátum valamint a fehér és teljes kiőrlésű köles modellrendszerek SEHPLC módszerrel meghatározott AX méreteloszlása (2x2 injektálás átlaga ± szórás)
M18.táblázat: Fehér és teljes kiőrlésű hajdina modellrendszerek SE-HPLC módszerrel
meghatározott AX méreteloszlása (egy mérés eredménye)
M19.táblázat: Fehér köles modelltészták oldható és oldhatatlan fehérjéinek csúcs alatti területei
(2x2 injektálás átlaga ± szórás)
M20.táblázat: A fehér köles modellrendszerek SE-HPLC módszerrel meghatározott keményítő
méreteloszlása (2x2 injektálás átlaga ± szórás)
M21.táblázat: A fehér hajdina modellrendszerek SE-HPLC módszerrel meghatározott
keményítő méreteloszlása (egy mérés eredménye)
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M1.táblázat

Próbasütési szabványok összehasonlítása (AACC, 1999a, 1999b, 1999c; MSZ:6369/8, 1988)

MSZ 6369/8-1988

ICC No. 131

idő
(min)

Lisztmennyiség

liszt,
élesztő,
cukor, só,
víz
300g*, 900g

Dagasztás

5 perc

Összetevők

AACC
idő
(min)

liszt, élesztő, cukor, só,
víz, maláta, káliumbromát, ammóniumfoszfát
100g, 200g

liszt, élesztő,
cukor, só, víz,
aszkorbinsav
600g**, 1000g

5

5 perc (lassúgyors fokozat)

10-09

idő
(min)

5

optimumig
tűs mixer

10-10.03

idő
(min)

liszt, élesztő, cukor, só,
víz, növényi zsiradék,
maláta, aszkorbinsav,
kálium-bromát
10g, 100g

?

optimumig
tűs mixer

180

51 perc
átgyúrás
25 perc
átgyúrás
13 perc

10-11

idő
(min)

liszt, élesztő, cukor, só,
víz, növényi zsiradék
280g
kovász készítés
?

optimumig (lassú,
gyors fokozat)

?

osztás (2)-3dbra

Pihentetés

30 perc
(31°C)

30 perc
35

Formázás

Kelesztés

Sütés

osztás 3dbra
(szabadon
vetett cipó)
30, 40, 50
perc (31°C)
legjobb
kiválasztása
260°C,
32perc

35
(2)-3 db
formacipó

105 perc
átgyúrás
50 perc
átgyúrás
25 perc

1 db formacipó

30 perc
osztás 2db-ra
12-15 perc
89

1 db formacipó

42-45

2 db formacipó

65,
75, 85

50 perc

85

55 perc (30°C)

235

33 perc

122

megfelelő méretig,
35,5°C

?

97,
107,
117

210°C, 30 perc

115

220°C, 25 perc

260

100g: 215°C, 24 perc
10g: 232°C, 13 perc

146,
135

218°C, 25 perc

?

*A dagasztócsésze méretétől függően 1 vagy 3 cipónyi tészta dagasztása
** Limitált mennyiségű liszt esetén 3 cipó helyett 2 készítése

» 160 «

Németh Renáta - Doktori értekezés

M2.táblázat

2019

Mérések során használt vegyszerek listája

Vegyszer neve, gyártó, azonosítószám

































1-Metil-imidazol,

Sigma-Aldrich [336092-1L]
Absz. Etanol, Molar Chemicals [02910-101-340]
Acetonitril (ACN) Sigma-Aldrich [34851-2.5L-M]
Ammónia oldat 25%, Molar Chemicals [00890-101-384]
Brómfenol-kék, Sigma-Aldrich [B016-25G]
Diklórmetán, Promochem [SO-4879-B010]
Ecetsav 96%, Molar Chemicals [02791-101-341];
Ecetsavanhidrid, Sigma-Aldrich [33214-1L]
Etanol, 96 %, Molar Chemicals [02911-203-340]
Kálium-hidroxid lemezes, Molar Chemicals [04300-101-190]
Kálium-klorid (KCl), Molar Chemicals [04350-101-190];
Kénsav, 96 %, Molar Chemicals [04650-101-340]
MilliQ ioncserélt víz
Nátrium-borohidrát, Aldrich Chemistry [452882-25G]
Nátrium-klorid (NaCl), Molar Chemicals [07220-101-190]
Nátrium-szulfát vízmentes, Molar Chemicals [07420-101-190]
Sósav, 37 % (HCl), Molar Chemicals [08710-101-340]
Trifluorecetsav (TFA), Reanal Laborvegyszer [31940-0-70-62]
Urea (Karbamid), Sigma [101572142]
α-amiláz 3000 U/ml, Megazyme [120901a]
D-Arabinóz, Sigma-Aldrich [10850-25G]
D-Galaktóz, Sigma-Aldrich [G0750-25G]
D-Glükóz, Sigma-Aldrich [G7528-250G]
D-Mannóz, Sigma-Aldrich [M6020-25G]
D-Xilóz, Sigma-Aldrich [95729-25G]
D-Allóz, Aldrich Chemistry [285005-250MG]
Metanol, absz. VWR [20864.320]
Pullulán standardok (5, 20, 100, 800 kDa), Shodex P-82
Szója liszt standard, Leco [501-561-150]
Total Dietary Fiber Assay Kit, Megazyme [K-TDFR-100A]
Ferulasav, Sigma-Aldrich [128708]
Aszkorbinsav, Fluka [95209-250 g]
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M3.táblázat

Szabványos (ICC Nr. 131) és mikro végtermék teszt eredményei

Térfogat (cm3)

Fajlagos térfogat (cm3/g)

Magasság (mm)

Fajta

szabvány
kézi formázás

készülékkel

kézi formázás

készülékkel

kézi formázás

készülékkel

Tartomány

777-984

22,2-33,5

21,7-34,4

2,25-2,64

1,90-2,89

1,74-2,91

73-86

30-36

28-33

Bánkúti-1201

984b ±15*

32,5b±1,87

31,6b±1,82

2,64±0,13*

2,61±0,074

2,47±0,074

80±1,3

36±0,0*

33±1,9

26,8a±2,31

szabvány

mikro

mikro

szabvány

mikro

MV-Karéj

924a

±14

29,3b±1,98

2,54±0,11

2,37±0,105

2,13±0,238

82±3,1

34±0,7

29±1,3

MV-Karizma

817a

±15*

24,2b±1,91

29,3a±1,53

2,30±0,08*

1,99±0,357

2,40±0,122

75±2,8

31±0,0

31±3,3

MV-Kokárda

857a

±16

33,5b±1,15*

34,4a±1,82*

2,53±0,03

2,89±0,158*

2,91±0,163*

81±3,3

34±0,7

33±0,5

MV-Lepény

777a

±11*

22,2b±2,38

27,9a±1,58

2,25±0,03*

1,90±0,230

2,34±0,271

73±0,9

31±0,7

32±2,0

MV-Magdaléna

925a

±10

27,2b±1,47

29,9a±2,34

2,53±0,03

2,19±0,191

2,38±0,098

80±1,5

34±0,7

32±0,3

±13*

24,0b±1,68*

21,7a±1,81*

2,46±0,04*

1,95±0,071*

1,74±0,121*

81±2,3

30±0,7*

28±0,3

29,0a±2,03

2,57±0,05*

2,27±0,026

2,35±0,242

82±1,4

35±0,7

33±0,5

MV-Nádor

883a

MV-Nemere

924a

±15*

27,7b±3,11

MV-Pántlika

847a ±11*

25,3b±1,50

30,6a±1,70

2,37±0,03*

2,09±0,113

2,53±0,263

79±1,2

32±1,0

30±1,3

MV-Suba

896a ±14*

27,8b±2,94

30,3b±2,06

2,48±0,05*

2,26±0,146

2,43±0,371

80±1,1

33±0,0

33±0,6

MV-Tallér
29,3b±2,27
29,9b±2,06
944a ±13*
2,61±0,05*
Három párhuzamos mérés átlaga ± szórás
b Két párhuzamos mérés átlaga ± szórás
*Szignifikánsan különböznek egymástól a Fisher-féle LSD teszt alapján (α=0,05)

2,39±0,071

2,41±0,256

86±0,8

34±0,7

30±0,0

a
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Új sütőgép prototípus tesztelése háromféle fűtőszál kombináció esetén
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M5.táblázat

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés

5. mérés

6. mérés

7. mérés

8. mérés

9. mérés
10.mérés

2019

Különböző fűtőszál kombinációk beállítási paraméterei a makro
műszeres módszertan fejlesztése során az új, két fűtőszálas sütőtér
esetén
Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés P
Kelesztés K
Sütés S

30
30
150

1800
3000
2900

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
150

1800
3000
2900

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
150

1800
3000
2420

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
150

1800
3000
2100

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
150

1800
3000
1950

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
170

1800
3000
2060

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
170

1800
3000
2100

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
170

1800
3000
1500

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

30
30
170

1800
3000
1330

Pihentetés
Kelesztés
Sütés
Művelet
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Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
A
fűtőszál F
+
+
+
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+, 110 ͦ C-tól
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+, 130 ͦ C-tól
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
+
+
+
Fűtés
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Hőmérséklet
[°C]
30
30
190

Időtartam
[sec]
1800
3000
1570

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
190

1800
3000
1680

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
190

1800
3000
1050

Művelet

Hőmérséklet
[°C]

Időtartam
[sec]

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

30
30
190

1800
3000
1075

Pihentetés
Kelesztés
Sütés

11. mérés

12. mérés

13. mérés

2019
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Alsó fűtőszál
Fűtés
Alsó fűtőszál
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
+
+
+
Fűtés
Alsó fűtőszál
+
+
+, 150 ͦ C-tól
-

Felső
fűtőszál
+
+
+
Felső
fűtőszál
Felső
fűtőszál
+
Felső
fűtőszál
+
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M6.táblázat

Mérések

2019

Különböző fűtőszál kombinációkhoz (M4.táblázat) tartozó hőmérséklet
diagramok (P :pihentetés, K: kelesztés, S: sütés, A:alsó fűtőszál, F: felső
fűtőszál)

Sütési program hőmérséklet diagramja

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés
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5. mérés

6. mérés

7. mérés

8. mérés

9. mérés
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10.mérés

11. mérés

12. mérés

13. mérés
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M7.táblázat

2019

A mérések (M4.táblázat) során készült makro cipók képei

1. mérés

2. mérés

3. mérés

4. mérés
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5. mérés

6. mérés

7. mérés

8. mérés
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9. mérés

10.mérés

11. mérés

12. mérés
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13. mérés
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M8.táblázat

2019

Műszeres mikro protokoll ismételhetőségének részeredményei MVKaréj liszt használata során
MV-Karéj (2014)

Térfogat (cm )
3

1. mérés

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

Párhuzamosak egy mérésen belül
1
2
3
36,98
38,82
38,82
36,57
38,34
38,83
36,77
38,16
38,86
Átlag:
Szórás:
Átlag:
Szórás:
Átlag:
Szórás:
36,77
0,21
38,44
0,34
38,84
0,02
3,18

3,26

0,10
1

2. mérés

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

35,92
35,91
36,34
Átlag:
36,06

2

Szórás:
0,25

3,08

36,3
36,93
35,9
Átlag:
36,38

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

3

Szórás:
0,52

3,09

37,34
36,8
37,07
Átlag:
37,07

Szórás:
0,27

3,17

0,05
1

3. mérés

3,38

40,48
40,53
40,61
Átlag:
40,54
3,59

2

Szórás:
0,07

40,14
39,7
39,55
Átlag:
39,80
3,44

0,08
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3

Szórás:
0,31

40,46
40,96
40,71
Átlag:
40,71
3,56

Szórás:
0,25
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M9.táblázat

2019

Műszeres mikro protokoll ismételhetőségének részeredményei MVNádor liszt használata során
MV-Nádor (2014)

Térfogat (cm )
3

1. mérés

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

Párhuzamosak egy mérésen belül
1
2
3
34,13
33,49
33,40
34,89
33,09
33,28
34,98
33,41
32,96
Átlag:
Szórás:
Átlag:
Szórás:
Átlag:
Szórás:
34,67
0,47
33,33
0,21
33,21
0,23
3,07

2,91

0,09
1

2. mérés

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

36,43
36,81
36,75
Átlag:
36,66

2

Szórás:
0,20

3,22

36,15
36,43
36,20
Átlag:
36,26

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

3

Szórás:
0,15

3,18

36,69
36,78
36,42
Átlag:
36,63

Szórás:
0,19

3,30

0,06
1

3. mérés

2,93

35,15
35,88
35,38
Átlag:
35,47
3,09

2

Szórás:
0,37

34,71
35,61
34,72
Átlag:
35,01
3,02

0,04
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3

Szórás:
0,52

35,08
35,30
35,01
Átlag:
35,13
3,06

Szórás:
0,15
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M10.táblázat

2019

Műszeres mikro protokoll ismételhetőségének részeredményei MVPántlika liszt használata során

Térfogat (cm )
3

1. mérés

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

22,48
22,54
22,46
Átlag:
22,49

MV-Pántlika (2014)
Párhuzamosak egy mérésen belül
1
2
3
22,12
20,74
22,34
21,39
21,96
20,92
Szórás:
Átlag:
Szórás:
Átlag:
Szórás:
0,04
22,14
0,19
21,02
0,34

1,78

1,74

0,04
1

2. mérés

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

23,83
23,92
23,60
Átlag:
23,78

2

Szórás:
0,17

1,97

22,94
22,98
23,07
Átlag:
23,00

Fajlagos térfogat
(cm3/g)
Szórása:

3

Szórás:
0,07

1,89

24,15
23,71
23,73
Átlag:
23,86

Szórás:
0,25

2,02

0,07
1

3. mérés

1,69

24,92
24,62
24,78
Átlag:
24,77

2

Szórás:
0,15

2,06

24,13
24,28
24,19
Átlag:
24,20
2,00

0,05
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3

Szórás:
0,08

24,97
24,62
24,96
Átlag:
24,85
2,10

Szórás:
0,20
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M11.táblázat

2019

Szabványos és műszeres (makro és mikro) sütéstesztek eredményei (három párhuzamos mérés átlaga ± szórás)

» 177 «
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M12.táblázat

Szabványos és műszeres makro és mikro próbacipók CIE-L*ab színmérésének eredményei (három párhuzamos mérés átlaga ±
szórás)

Fajta
Bánkuti-1201
MV-Karéj
MV-Lepény
MV-Magdaléna
MV-Marsall
MV-Nemere
MV-Pántlika
MV-Suba
MV-Tallér
MV-Toborzó

2019

Héjszín
Makro

Szabvány
L*
22,4 ±
21,8 ±
23,5 ±
23,0 ±
18,7 ±
23,0 ±
22,1 ±
21,2 ±
24,3 ±
24,5 ±

4,3a
3,4a
0,6a
2,9a
5,3a
4,7a
4,8a
5,5a
7,0a
4,3a

20,1
17,4
17,3
17,5
16,8
16,7
16,6
16,2
16,6
19,4

a*
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,8a
1,9a
1,7a
3,8a
0,6a
0,4a
0,2a
1,1a
0,8a
0,2a

29,0
27,2
29,9
23,1
24,1
28,7
28,1
26,4
30,6
30,3

b*
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

4,8a
4,7a
0,1a
10,1a
6,1a
5,6a
4,8a
6,4a
7,2a
4,7a

37,0
42,7
47,4
40,0
38,4
43,0
42,9
44,5
38,1
36,4

L*
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,8b
4,1 b
1,3 b
2,9 b
4,5 b
1,6 b
2,7 b
2,7 b
5,6 b
4,6 b

*Fajták
abcAz

17,0
17,3
11,8
17,5
19,2
16,4
9,7
12,5
15,7
20,1

a*
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,8a
3,9a
2,3b
4,8a
2,8a
4,4a
0,2b
2,3b
2,1a
3,3a

szignifikáns különbsége (α=0,05) módszeren belül (oszlopokon belül)
eltérő betűvel jelölt módszerek szignifikánsan (α=0,05) eltérnek (soronként és paraméterenként: L*, a* és b*)
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Mikro
39,2
43,0
41,8
42,0
42,3
43,5
35,6
38,7
39,9
40,8

b*
± 3,3b
± 7,1b
± 6,9b
± 6,7b
± 5,4b
± 5,3b
± 0,0b
± 4,5b
± 5,6b
± 6,7b

32,6
44,6
42,8
43,6
45,7
38,9
48,5
40,2
41,9
44,7

L*
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

b

1,3 *
4,2b
4,8b
4,3b
3,8b
3,3b
2,0b
2,4b
1,7b
1,8b

15,9
10,3
9,6
11,2
10,4
11,7
7,4
12,1
12,4
10,2

a*
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,4b*
1,8b
1,4b
2,3b
1,3b
0,7b
1,1b
0,7b
0,7b
1,5b

34,8
36,2
34,9
37,9
38,2
36,7
35,3
37,5
36,6
36,7

b*
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0,6a
1,2b
1,3a
0,3b
0,5b
0,6b
1,2b
0,3b
1,1ab
0,2ab
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microdoughLab

RVA

M13.táblázat

Fehér kölesliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési módszerekkel meghatározott paraméterei (három párhuzamos mérés
átlaga ± szórás)
Módszer
Csúcsviszkozitás (cP)
Forró tészta viszozitás (cP)
Végső viszkozitás (cP)
Vízabszorpció (%)
Max. konzisztencia (FU)
Tésztakialakulási idő (min)
Ellágyulás (FU)

Vízabszorpció (%)
C1 forgatónyomaték (Nm)
C1 idő (min)
C2 forgatónyomaték (Nm)
C3 forgatónyomaték (Nm)
C4 forgatónyomaték (Nm)
C5 forgatónyomaték (Nm)
a
Szignifikánsan eltér a kontrolltól (α=0,05)
b
Enzimkezelés hatása szignifikáns (α=0,05)

Mixolab

2019

Kontroll
2253±20
1227±12
3365±74

POx
2425±8ab
1401±7ab
4473±68ab

255,0±15,0
14,3±4,7
55,0±8,7

286,7±22,5
22,4±3,4
21,7±5,8ab

AX (3%)
1037±21a
256±2a
602±5a
állandó (55,9)
193,3±14,4a
160,0±10,0a
18,7±4,8
25,3±4,9a
15,0±8,7a
0,0±0,0a

0,715±0,007
7,4±0,11
0,200±0,014
2,805±0,035
2,670±0,071
4,485±0,120

állandó (54,0)
0,640±0,028a
0,551±0,001a
8,2±0,58a
8,4±0,07a
0,205±0,007
0,100±0,000a
1,395±0,007a
n.d.
1,140±0,042a
n.d.
a
1,770±0,156
1,745±0,007a

0,685±0,007
6,1±1,6
0,185±0,021
2,585±0,049
2,495±0,106
4,340±0,226
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AX (1%)
1483±2a
422±9a
1129±24a

AX (1%)+POx
1786±12ab
779±30ab
2307±16ab

AX (3%)+POx
1232±10ab
408±20ab
1067±37ab

283,3±16,1b
14,6±1,7
23,3±7,6a

245,0±26,5b
20,9±7,7
6,67±2,9a

0,655±0,021
7,1±0,5
0,220±0,014a
1,795±0,035a
1,580±0,028a
2,640±0,028ab

0,500±0,000a
8,2±0,1
0,125±0,007a
n.d.
n.d.
2,325±0,064ab

Németh Renáta - Doktori értekezés

M14.táblázat

Teljes kiőrlésű kölesliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési módszerekkel meghatározott paraméterei (három párhuzamos
mérés átlaga ± szórás)

Módszer

microdoughLab

RVA

Csúcsviszkozitás (cP)
Forró tészta viszozitás (cP)
Végső viszkozitás (cP)
Vízabszorpció (%)
Max. konzisztencia (FU)
Tésztakialakulási idő (min)
Ellágyulás (FU)
Vízabszorpció (%)
C1 forgatónyomaték (Nm)
C1 idő (min)
C2 forgatónyomaték (Nm)
C3 forgatónyomaték (Nm)
C4 forgatónyomaték (Nm)
C5 forgatónyomaték (Nm)
a
Szignifikánsan eltér a kontrolltól (α=0,05)
b
Enzimkezelés hatása szignifikáns (α=0,05)

Mixolab

2019

Kontroll
1164±11
760±1
3196±42

POx
1250±12ab
871±13ab
2914±47ab

148,3±2,9
21,6±7,4
13,3±14,4

185,0±29,1ab
16,7±11,2
12,5±18,9

0,396±0,000
7,8±0,0
0,140±0,000
2,220±0,042
1,900±0,057
3,075±0,134

0,458±0,005ab
6,4±0,5ab
0,003±0,006ab
2,503±0,035
2,247±0,059
3,547±0,057
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AX (1%)
1024±30a
610±16a
2237±37a

AX (3%)
623±20a
275±26a
841±79a
állandó (56,0)
157,5±11,9
150,0±14,7
20,5±8,0
11,5±3,0
3,8±2,5
5,0±4,1
állandó (56,0)
0,432±0,007
0,329±0,010a
8,4±0,2
8,5±0,3
a
0,155±0,007
0,061±0,000a
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
a
1,560±0,651
1,125±0,035a

AX (1%)+POx
1115±7ab
728±9ab
2524±7ab

AX (3%)+POx
722±3ab
371±1ab
1205±9ab

193,3±12,6ab
10,9±5,5
13,3±7,6

200,0±13,2ab
9,1±1,7a
15,0±8,7

0,496±0,037ab
6,0±0,1ab
0,176±0,010ab
n.d.
n.d.
2,516±0,035ab

0,394±0,004b
6,7±1,6
0,079±0,008a
n.d.
n.d.
1,701±0,018ab
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M15.táblázat

Fehér hajdinaliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési módszerekkel meghatározott paraméterei (három párhuzamos mérés
átlaga ± szórás)

microdoughLab

RVA

Módszer
Csúcsviszkozitás (cP)
Forró tészta viszkozitás (cP)
Végső viszkozitás (cP)
Vízabszorpció (%)
Max. konzisztencia (FU)
Tésztakialakulási idő (min)
Ellágyulás (FU)

Vízabszorpció (%)
C1 forgatónyomaték (Nm)
C1 idő (min)
C2 forgatónyomaték (Nm)
C3 forgatónyomaték (Nm)
C4 forgatónyomaték (Nm)
C5 forgatónyomaték (Nm)
a
Szignifikánsan eltér a kontrolltól (α=0,05)
b
Enzimkezelés hatása szignifikáns (α=0,05)

Mixolab

2019

Kontroll
5413±70,9
4996±28,6
9104±453

POx
5498±82,2
4951±57,3
9693±90,6

587,5±27,5
12,6±1,25
50±7,1

636,7±17,6
11,5±1,62
41,7±7,6

AX (1%)
AX (3%)
4135±32,6a
2727±20,6a
3725±119,7a
2377±31,7a
a
7048±48,1
4152±27,2a
állandó (64,4)
462,5±10,6a
233,3±37,5a
12,6±4,84
25,4±3,37
47,5±10,6
7,5±3,5

1,108±0,008
8,0±0,2
0,434±0,004
2,473±0,008
2,077±0,014
2,863±0,043

állandó (66,8)
0,610±0,007a
0,296±0,000a
10,17±0,4a
8,2±0,9
a
0,214±0,003
0,109±0,002a
a
1,574±0,040
1,236±0,004a
1,250±0,045a
0,823±0,023a
2,058±0,094a
1,289±0,021a

1,087±0,011
7,7±0,1
0,421±0,008
2,420±0,036
1,991±0,037
2,782±0,008
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AX (1%)+POx
4276±38,0ab
3997±67,1ab
6941±75,7a

AX (3%)+POx
2748±47,6a
2476±24,7ab
3968±22,14ab

533,3±11,5ab
12,2±3,46
38,3±7,6

323,3±22,5ab
28,0±2,68
12,5± 17,7a

0,794±0,033ab
9,7±0,0a
0,267±0,01ab
1,617±0,011a
1,356±0,042a
2,233±0,023a

0,351±0,028a
7,7±0,7
0,125±0,011a
1,231±0,054a
0,842±0,026a
1,248±0,054a
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M16.táblázat

Teljes kiőrlésű hajdinaliszt alapú modellrendszerek reológiai mérési módszerekkel meghatározott paraméterei (három
párhuzamos mérés átlaga ± szórás)

Módszerek
Csúcsviszkozitás (cP)
Forró tészta viszkozitás (cP)
Végső viszkozitás (cP)
Vízabszorpció (%)
Max. konzisztencia (FU)
Tésztakialakulási idő (min)
Ellágyulás (FU)
Vízabszorpció (%)
C1 forgatónyomaték (Nm)
C1 idő (min)
C2 forgatónyomaték (Nm)
C3 forgatónyomaték (Nm)
C4 forgatónyomaték (Nm)
C5 forgatónyomaték (Nm)
a
Szignifikánsan eltér a kontrolltól (α=0,05)
b
Enzimkezelés hatása szignifikáns (α=0,05)

POx
3889±167
3515±112ab
6488±189
615,0±21,80
16,0±1,1
20,0±5,0

microdoughLab

Kontroll
3633±82
3334±158
6087±60
525±20,0
21,5±4,1
18,3±5,8

Mixolab

RVA

2019

1,060±0,018
9,2±0,6
0,567±0,033
2,252±0,012

1,081±0,013
8,6±0,2
0,569±0,008
2,021±0,028ab

2,226±0,011
3,527±0,041

ab

ab

1,965±0,023
3,050±0,054ab
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AX (1%)
3269±46a
2883±46a
5005±82

AX (3%)
2334±67a
1960±62a
3250±47

AX (1%)+POx
3261±48a
2938±57a
4988±75

AX (3%)+POx
2355±30a
2015±30a
3257±30

állandó (54,6)
418,3±2,89
376,7±16,07a
27,0±3,0
19,1±6,2
a
0±0,0
25,0±5,0

601,7±12,58ab
25,6±5,0
5,0±5,0

453,3±33,29ab
17,3±3,2
21,7±2,9

állandó (54,6)
0,959±0,010a
0,992±0,014
8,8±0,2
8,2±0,1
0,472±0,002
0,4045±0,010a

0,974±0,030
8,2±0,7
0,481±0,010

1,071±0,032
8,1±0,2
0,449±0,011a

n.d.
n.d.
2,967±0,004ab

n.d.
n.d.
2,766±0,018ab

a

n.d.
n.d.
2,885±0,000a

n.d.
n.d.
2,490±0,042a
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Az AX izolátum valamint a fehér és teljes kiőrlésű köles modellrendszerek SE-HPLC módszerrel meghatározott AX
méreteloszlása (2x2 injektálás átlaga ± szórás)
Csúcs (kDa)

Alsó határ (kDa)

Felső határ (kDa)

724,4±7,49

561,3±55,73

1040,8±93,95

53,3±11,60

6,2±0,51

700,0±212,48

Liszt

5,5±0,23

3,9±0,35

7,5±0,67

Kontroll

5,6±0,78

4,6±0,10

9,8±0,05

POx

6,0±0,68

4,0±0,54

9,0±1,36

879,1±22,66

637,6±35,34

1279,3±15,27

31,8±2,36

8,0±0,84

53,2±5,75

1632,7±136,77

1221,8±153,81

2045,4±141,90

839,5±76,28

580,3±34,13

1221,8±153,81

30,3±3,84

7,9±0,89

54,8±5,47

Liszt

5,6±0,25

3,8±0,12

8,7±0,49

Kontroll

6,5±0,24

4,7±0,40

9,5±1,07

POx

6,0±0,76

5,1±0,36

10,0±0,91

883,5±17,63

599,2±4

1296,2±26,80

200,4±24,31

66,6±20,72

599,2±127,44

1385,3±26,93

988,6±32,07

1980,9±39,24

769,8±18,36

513,0±21,12

988,6±32,07

23,2±1,87

16,1±1,48

41,9±3,85

AX izolátum

Fehér köles

AX (3%)

AX (3%) + POx

Teljes kiőrlésű köles

Tartomány

AX (3%)

AX (3%) + POx

» 183 «

Németh Renáta - Doktori értekezés

M18.táblázat

2019

Fehér és teljes kiőrlésű hajdina modellrendszerek SE-HPLC módszerrel
meghatározott AX méreteloszlása (egy mérés eredménye)
Molekulaméret (Da)
Alsó határ
Felső határ
Fehér hajdina
Liszt
Kontroll
Pox
AX (3%)
AX(3%) + POx
Teljes kiőrlésű hajdina
Liszt
Kontroll
Pox
AX (3%)
AX(3%) + POx

2985
3189
3308
3143
2985

6214
8003
7492
8032
7275

2985
3212
2985
2985
3143

7117
7329
7222
8032
7169
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Fehér köles modelltészták oldható és oldhatatlan fehérjéinek csúcs alatti
területei (2x2 injektálás átlaga ± szórás)
Oldható fehérje csúcs alatti terület (μVs)
0,6644±0,0192
0,4709±0,0024
1,1313±0,0278
0,9520±0,0044
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Oldhatatlan fehérje csúcs alatti terület (μVs)
2,8029±0,0496
0,6670±0,0017
2,4467± (7,292*10-5)
0,8872±0,0023
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A fehér köles modellrendszerek SE-HPLC módszerrel meghatározott keményítő méreteloszlása (2x2 injektálás átlaga ± szórás)
Csúcs (kDa)

Liszt

Kontrol

POx

AX (3%)

AX (3%) + POx

Tartomány
Alsó határ (kDa)

Felső határ (kDa)

24,1±0,65

12,02±1,98

1094,31±75,52

5,67±1,89

0,57±0,16

12,02±1,98

28,1±1,41

12,02±1,98

1147,13±151,70

5,67±1,89

0,54±0,16

12,02±1,98

31,05±2,53

12,02±1,98

2814,87±157,84

5,67±1,89

0,55±0,13

12,02±1,98

27,53±1,54

12,02±1,98

1242,50±165,78

4,41±1,00

0,58±0,17

12,02±1,98

33,72±3,11

12,02±1,98

3057,63±104,50

4,41±1,00

0,57±0,15

12,02±1,98
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A fehér hajdina modellrendszerek SE-HPLC módszerrel meghatározott
keményítő méreteloszlása (egy mérés eredménye)

Liszt
Kontroll
Pox
AX (3%)
AX(3%) + POx

Molekulaméret (Da)
Alsó határ
Felső határ
1305
1144582
2266
1114910
30513
1271379
2207
1412222
1144
1488391
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Baking trials of eleven Hungarian wheat varieties were performed on macro- and micro-scale. The aim of
this work was to investigate the applicability of a micro-scale bread making method using 10 g ﬂour/loaf
compared to a standard method requiring 250 g ﬂour/loaf. Volume, height and sensory properties of
loaves were evaluated. Chemical and physicochemical properties, like crude protein content, wet gluten
content, Zeleny sedimentation index, damaged starch, Falling number, RVA, Mixolab, Alveograph and
Farinograph parameters were determined.
According to the results, the micro-scale method can be a valuable tool for laboratory research, even
the crumb quality showed comparable results with the conventional method. Speciﬁc volume of micro
loaves had signiﬁcant positive correlation with the results of the standard baking method and related
mainly to the parameters characterizing starch properties. Speciﬁc volume of standard loaves correlated
positively to falling number, wet gluten content, water absorption and setback.
However, the micro-scale method was not able to differentiate signiﬁcantly the investigated wheat
varieties, which can be caused by the increased level of variance and error of the method and the volume
measurement. These results are indicating the necessity of further method development, standardization
and the investigation of the boundaries of sample size reduction.
© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords:
Micro-baking
Correlation analysis
ANOVA
Method development

1. Introduction
So far several standards and accepted methods were developed
to evaluate the characteristics of wheat ﬂour and to predict baking
performance enabling the partial replacement of the timeconsuming baking trials. The role of these methods in the evaluation of baking quality has been extensively reviewed (Dap et al.,
2011; Zaidel et al., 2010).
Flour testing methods consist of determination of chemical
composition and physicochemical properties, including various
rheological parameters. Considering chemical composition, proteins and starch affect end-product quality the most. Both protein
(gluten) quantity and quality have an important effect on loaf
volume: an increase in protein content and in glutenin-to-gliadin
ratio can lead to an increase in both loaf volume and loaf height
(Uthayakumaran et al., 1999). Other important quality parameters
of wheat proteins are the Zeleny sedimentation index and wet
gluten content, which had been associated with baking volume

* Corresponding author.
€ mo
€sko
€ zi).
E-mail address: tomoskozi@mail.bme.hu (S. To
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2017.11.009
0733-5210/© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

(Zeleny, 1947). Methods related to characterization of protein
properties in water-ﬂour systems mainly consist of large deformation rheological tests, which enable the investigation of dough
behavior against mixing (e.g. Farinograph, Valorigraph, Mixograph)
or extension (e.g. Extensograph, Alveograph), while Rheofermentometer analysis allows the simulation of the leavening process of
dough containing yeast. Pasting properties of starch granules and
amylase activity can be investigated by e.g. Amylograph or RVA
(Rapid Visco Analyser) techniques and with the Falling Number
method. Inﬂuences of the milling process can be examined through
the determination of damaged starch content of the ﬂour, which
causes higher water absorption capacity and its increased level can
lead to a deterioration of the end product (Barrera et al., 2007). A
recent technique, the Mixolab (introduced in 2004 by Chopin
Technologies) makes simultaneous determination of mixing and
heating properties of dough possible in a single test (Collar and
Rosell, 2013).
Although chemical and physicochemical properties of ﬂour can
be indicative of baking performance, most of the above mentioned
methods are speciﬁed primarily for (white) wheat ﬂour. In cases of
special meals of wheat or other cereals and pseudocereals, the
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relationship among these properties and end-product quality is
mostly uncertain, and end-product tests are necessary for the
evaluation of baking quality. The most common end-product is
bread, which occurs in a large assortment considering the raw
materials, preparation processes, shape, texture, etc. Recently the
number of special breads (gluten-free products, products with
reduced starch and/or enhanced ﬁber content, etc.) has strongly
increased on the market, therefore the development of this product
range has been in the focus of intensive research activity (Masure
et al., 2015). Direct analysis of baking quality can be performed
only by baking trials, which enables the determination of quite
important parameters, e.g. volume, crumb structure and porosity,
crumb to crust ratio, sensory properties, etc. The most important
disadvantages of baking trials are that they are time-consuming,
labor-intensive and they require a relatively large sample size. To
improve reproducibility, baking tests were standardized internationally. There are standards available for both basic bread making
processes, namely the straight-dough (AACC 10-09, AACC 10-10B,
ICC Nr. 131, ISO 6820:1985) and the sponge-and-dough (AACC
10e11) methods. At the early stages of breeding and in research and
development, where sample size (e.g. raw material, additives, isolated or expressed proteins) is limited, micro-scale baking trials
integrated with micro-scale sample preparation equipment and
rheological instruments may allow a complex analysis and classiﬁcation of cereals.
The development of small-scale methods is a rather challenging
task, especially for end-product tests like baking tests. Since the
development of the 2 g-Mixograph (Gras and O'Brien, 1992),
different micro-scale apparatuses as well as the effects of the
reduction of sample quantities on the measured parameters were
thoroughly investigated and a family of micro-scale instruments
has been developed. Reduced sized milling and sample preparation
of grains can be performed by using a micro-scale laboratory mill
(FQC-2000, Inter-Labor, Hungary) with a minimum sample size of
5 g grain and then the fractions can be separated with a micro-sieve
m, Hungary) (Varga et al., 2000a). Some examples for
(Metefe
sample size reduction of rheological methods can also be
€ mo
€sko
€ zi et al., 2003),
mentioned such as the micro Z-arm mixer (To
the combined micro and macro Zeleny sedimentation instrument
€ mo
€ sko
€zi et al., 2009), the GluStar system (To
€ mo
€ sko
€zi et al.,
(To
2012), the micro Kieffer rig (Kieffer et al., 1981) or the
Dobraszcyk-Roberts dough inﬂation system (Dobraszczyk, 1997).
A survey of the publications of the last 80 years shows that
several baking tests with reduced sample amounts were also
developed and used in baking trials. There are small-scale tests
requiring 25e50 g of ﬂour (MacRitchie, F., Gras, 1973; Mandala,
2005) and micro-scale baking tests using only 10 g (AACC, 1999;
Kieffer et al., 1993; Pﬂaum et al., 2013; Shogren and Finney, 1984;
Thanhaeuser et al., 2014) or even less, e.g. 2 g of ﬂour (Beasley
et al., 2002; Uthayakumaran et al., 1999). Typically pin type
mixers (AACC, 1999; Shogren and Finney, 1984) and Mixograph
(Uthayakumaran et al., 1999) were used for kneading dough to
optimal consistency but there are examples of using z-arm mixers,
e.g. 10 g-Farinograph (Kieffer et al., 1998; Pﬂaum et al., 2013) too.
Furthermore, usage of commercial mixers for dough making were
also published (Kieffer et al., 1993; Mandala, 2005). Sheeting and
moulding of dough usually were carried out using a pastry sheeter
(Campbell et al., 2008; Kieffer et al., 1993) and some kind of a
pressure board (Campbell et al., 2008; Shogren and Finney, 1984) or
dough was simply moulded manually (Mandala, 2005). Evaluated
parameters of micro loaves include loaf volume (speciﬁc volume)
measured mainly by the seed displacement method (AACCI Method
10e05.01) or glass beads (Campbell et al., 2008)) or by water
displacement of coated loaves (Pﬂaum et al., 2013). Generally, the
small-scale baking methods showed a positive correlation with

(standard) methods requiring more sample. However textural
analysis of micro breads was not carried out, indicating that the
prepared loaves might not be suitable for this kind of analysis. In
some cases the method of volume measurement was not clariﬁed,
however it can be crucial in case of micro-scale breads.
The aim of this study was to investigate the applicability of
micro-scale baking tests for the reliable evaluation of baking performance compared to conventional baking trials on macro-scale
using 11 Hungarian wheat varieties. Chemical and physicochemical properties of ﬂour samples were determined and correlated
with baking parameters to investigate their ability to predict baking
performance. Our main questions were what extent sample
amount can be reduced while retaining the possibility of textural
and sensory evaluation and if the observed phenomena will be the
same as in trials with larger sample sizes. To answer these questions, components of variance and sources of error were determined by statistical methods.
2. Materials and methods
2.1. Wheat samples
nkuti-1201, MVEleven Hungarian winter wheat samples (Ba
j, MV-Karizma, MV-Koka
rda, MV-Lepe
ny, MV-Magdale
na, MVKare
dor, MV-Nemere, MV-Pa
ntlika, MV-Suba, MV-Talle
r) were
Na
selected representing different breadmaking quality. The grains
were provided by the Agricultural Institute, Centre for Agricultural
sa
r, Hungary).
Research, Hungarian Academy of Sciences (Martonva
The wheat samples were milled using a CD1 laboratory mill (Chopin, Villeneuve-la-Garenne, France) according to the NF EN ISO
27971 standard.
2.2. Chemical composition
Moisture and ash content were determined by the oven drying
method and the mufﬂe furnace technique according to the standards ICC Nr. 110/1 and ISO 2171:2007, respectively. Crude protein
content of the ﬂours was determined by the Dumas method (ISO/
TC34/WG 19) using a FP-528 instrument (Leco, Saint Joseph, USA)
and wet gluten content was measured according to ISO 214152:2006 by a Glutomatic 2200 gluten washer (Perten, Stockholm,
Sweden). For the determination of damaged starch content the
Amperometric Method (ICC Nr. 172) was carried out using SDmatic
(Chopin, Villeneuve-la-Garenne, France).
2.3. Rheological measurements
The Zeleny sedimentation test was performed by the automated
version of ISO 5529:2007 standard method using SediCom System
(Labintern & Budapest University of Technology and Economics,
Budapest, Hungary). Falling number determination was carried out
according to the Hagberg-Perten method (ICC Nr. 107/1) by a Falling
Number FN 1700 instrument (Perten, Stockholm, Sweden). Pasting
properties of ﬂour slurries were investigated by a RVA-4SA (Newport Scientiﬁc Pty. Ltd., Warriewood NSW, Australia) type Rapid
Visco Analyser (RVA) according to the ICC Standard Method Nr. 162.
Dough rheological properties were examined by the Farinograph
method (ICC standard Nr. 115/1) using a Farinograph-E instrument
equipped with a 50 g mixing bowl (Brabender, Duisburg, Germany).
Rheological behavior of ﬂours was also examined by Mixolab
(Chopin, Villeneuve-la-Garenne, France) and Alveograph (Chopin
Alveolink, Villeneuve-la-Garenne, France) according to ISO
17718:2013 and ICC Nr. 121 standards, respectively.
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2.4. Baking trials
A modiﬁed version of ICC Standard Method Nr. 131 and a microscale baking test were carried out and compared.
2.4.1. Standard method
ICC Standard Method Nr. 131 was adapted for our own laboratory conditions. The ingredients based on ﬂour weight were 1000 g
(¼100%) ﬂour (14% moisture content), 0.7% dry yeast (Dr. Oetker),
1.5% salt, 1.86% sucrose, and 0.005% ascorbic acid.
For dough making a Kitchen Aid 5KPM5 planetary mixer
(KitchenAid Europe, Inc. Brussels, Belgium) was utilized with a
ﬁxed mixing time of 5 min. Ingredients were mixed for 75 s in
speed 1 and for the rest of time in speed 2. The resulting dough was
divided into three pieces (equivalent to 250 g of ﬂour with 14%
moisture basis). Resting and prooﬁng were established in an EKA KL
823 prooﬁng cabinet (Technoeka SRL, Padova, Italy) at 30  C and
85% relative humidity (RH). After resting dough pieces for 30 min,
they were sheeted with a rolling pin to a 15  30 cm rectangle then
were folded and sheeted again to a 15  15 cm square. After that,
they were rolled up and moulded by hand to loaf and then proofed
for another 50 min. Finally, loaves were baked in a Minimat 2 IS 500
electric fan oven (Wiesheu Wolfen GmbH, Affalterbach, Germany)
for 25 min at 220  C. Baking time was reduced compared to the ICC
Standard Method because loaves had dark crust color when baked
for 30 min. Loaves were evaluated the following day for volume by
the seed displacement method (AACCI Method 10e05.01) and also
height and weight of each loaves were measured. Speciﬁc volume
(cm3/g) of the loaves was determined as the quotient of loaf volume
(cm3) and loaf mass (g). Crust and crumb structure were investigated by a stereo microscope (B5 Stereo Zoom Microscope, Motic,
Hong Kong).
2.4.2. Micro-scale baking test
The ingredients of the micro-baking test were identical to the
standard baking test, except that only 50 g of ﬂour was used for
each test, the amount of the other ingredients was adjusted
accordingly. Dough was mixed to optimum consistency by a Brabender Farinograph-E instrument with a 50 g mixing bowl. Then
the dough was divided into four pieces (equivalent to 10 g of ﬂour
with 14% moisture basis). Dough pieces were rested for 30 min in a
prooﬁng cabinet at 30  C as described in Section 2.4.1. The sheeting
and moulding procedure was implemented according to Shogren
and Finney (1984), also the moulder was replicated according to
the layouts, which is recommended by the AACC 10-10B Standard
as well (AACC, 1999). Two of the four loaves were shaped by hand to
compare with those shaped by the moulder. After moulding, loaves
were proofed for 50 min, then baked for 15 min at 220  C. Baking
time was selected based on the work of Shogren and Finney (1984)
which provided appropriate crust color in case of our baking conditions. The evaluation of the loaves was the same as described in
Section 2.4.1.
2.5. Statistical evaluation
Statistical analysis of the data was carried out by Analysis of
Variance (ANOVA) and Simple Linear Regression (Pearson r) using
the Statistica 12 software (Statsoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA).
Differences between cultivars and components of variance were
analysed by Fisher's LSD test and hierarchical (nested) ANOVA,
respectively. The examined variables were: speciﬁc volume
(dependent variable); cultivar (grouping variable, ﬁxed); baking repetition of baking procedures - (grouping variable, random,
nested in cultivar); loaf - repetition of loaves during one baking (grouping variable, random, nested in cultivar and in repetition of
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baking procedures). The repetition of volume measurement was
built in the error. In case of micro baking, shaping method (shaping)
was also included in the model. The statistical tests were performed
at a signiﬁcance level of a ¼ 0.05.
3. Results and discussion
3.1. Chemical composition
The results of the chemical composition analyses can be seen in
Table 1. Moisture and ash content of the ﬂour samples ranged from
10.72 to 12.55% and from 0.47 to 0.73%, dry matter basis (DM)
respectively. The crude protein and wet gluten content of the ﬂour
samples were relatively high and covered a wide range from 11.0 to
nkúti-1201) and from 24.7 to 52.2%
19.7% DM (MV-N
ador vs. Ba
ny vs. Ba
nkúti-1201), respectively. Damaged starch con(MV-Lepe
tent was also determined, the values changed in a relatively narrow
range (17.5e22.4 UCD), as expected from the utilization of the same
laboratory mill and procedure.
3.2. Rheological properties
The results of rheological analyses are summarized in Table 1.
j had the highest
Considering the results of Zeleny test MV-Kare
dor showed the lowest.
sedimentation volume and MV-Na
j is expected to possess the best protein
Accordingly, MV-Kare
dor the poorest.
quality and baking performance while MV-Na
3.2.1. Characterization of starch properties
The results of the Hagberg Falling Number measurement
nkúti-1201 had the highest falling number while
showed that Ba
ny had the lowest value. Falling number depends on the
MV-Lepe
pasting properties of starch, which are impacted by several factors
such as amylase activity or the structure and composition of starch
granules. These data suggest only that the amylase activity and/or
the hydrolytic status of starches might be relatively different in the
samples.
For more detailed characterization of viscous behavior, pasting
properties of the ﬂours were examined by RVA. Only the most
important RVA characteristics will be highlighted. MV-Nemere
ny reached
reached the highest peak viscosity value and MV-Lepe
the lowest. The peak viscosity results indicate a wide range of
water-binding capacity of starch granules. According to breakdown
na had the highest degree of starch disruption,
values, MV-Magdale
r formed the most stable gel. The highest and the
while MV-Talle
lowest ﬁnal viscosity were reached by MV-Nemere and by MVdor, respectively. The obtained values showed high diversity in
Na
the retrogradation behavior of the samples. The results of the RVA
measurement conﬁrmed the previous statement that the starch
properties of the ﬂours showed a quite different behavior.
3.2.2. Rheological properties of dough
According to the Farinograph values, the used ﬂour samples can
be classiﬁed into premium and bread wheat quality groups, however a relatively broad range of parameters was found. Water abrda) to 70.0% (MV-Ba
nkúti).
sorption ranged from 57.4% (MV-Koka
Among samples, MV-Karizma can be characterized by the longest
dough development time and stability and by the lowest degree of
dor formed dough
softening. Regarding development time, MV-Na
with maximum consistency during the shortest time. Despite of its
na had the shortest
high water absorption ability MV-Magdale
dough stability and at the end of the analysis the highest level of
softening.
Multidimensional extensibility test of dough was performed by
Alveograph. MV-Karizma possessed the highest baking strength

Table 1
Chemical composition and rheological properties of wheat ﬂour samples (Mean values of duplicate determinations ± standard deviation).
Cultivar
Chemical
composition

Rheological
properties

Moisture
content (%)
Ash content
(%DM)
Protein
content (%DM)
Wet gluten (%)
Damaged
starch (UCD)
Zeleny sedimentation
value (mL)
Falling number (s)
RVA
Peak
viscosity (cP)
Through (cP)
Breakdown (cP)
Final
viscosity (cP)
Setback (cP)
Peak time
(min)
Pasting
temperature ( C)
Farinograph Water
absorption (%)
Development
time (min)
Stability (min)
Degree of
softening (FU)
Alveograph Tenacity (mm)
Extensibility
(mm)
Baking
strength (10-4J)
Conﬁguration
ratio
Water
absorption (%)
Mixolab
C1 Time (min)
Torque (Nm)
Stability (min)
C2 Time (min)
Torque (Nm)
C3 Time (min)
Torque (Nm)
C4 Time (min)
Torque (Nm)
C5 Time (min)
Torque (Nm)

Range

B
ankúti-1201

j
MV-Kare

MV-Karizma

MV-Kok
arda

ny
MV-Lepe

na MV-Na
dor
MV-Magdale

MV-Nemere

MV-P
antlika

MV-Suba

r
MV-Talle

10.72e12.55

10.72 ± 0.15

11.83 ± 0.08

11.14 ± 0.03

11.03 ± 0.12

10.85 ± 0.03

11.35 ± 0.05

11.83 ± 0.08

12.55 ± 0.02

12.39 ± 0.04

12.23 ± 0.07

12.09 ± 0.06

0.47e0.73

0.59 ± 0.026

0.48 ± 0.010

0.47 ± 0.019

0.47 ± 0.033

0.56 ± 0.018

0.65 ± 0.013

0.61 ± 0.009

0.61 ± 0.015

0.73 ± 0.000

0.58 ± 0.018

0.59 ± 0.019

10.98e19.65

19.65 ± 0.02

16.96 ± 0.11

15.54 ± 0.06

12.72 ± 0.14

13.52 ± 0.01

14.03 ± 0.02

10.98 ± 0.01

13.57 ± 0.01

13.35 ± 0.04

13.83 ± 0.04

13.60 ± 0.02

24.69e52.15
17.5e22.4

52.15 ± 0.36
17.8 ± 0.57

38.07 ± 0.73
20.2 ± 0.26

29.64 ± 0.16
20.8 ± 0.07

26.75 ± 0.98
17.5 ± 0.35

24.69 ± 1.72
21.7 ± 0.07

33.39 ± 0.29
19.7 ± 0.14

39,90 ± 0.85
22.4 ± 0.14

31.26 ± 0.24
18.7 ± 0.07

29.09 ± 0.13
20.4 ± 0.42

27.42 ± 1.82
21.5 ± 0.14

47.55 ± 0.70
21.5 ± 0.07

1.88e4.28

3.73 ± 0.05

4.28 ± 0.07

4.26 ± 0.05

2.49 ± 0.09

3.28 ± 0.08

2.66 ± 0.04

1.88 ± 0.05

2.74 ± 0.03

2.48 ± 0.05

3.86 ± 0.04

2.61 ± 0.02

315e518
518 ± 11
1374.0e2823.0 2300.5 ± 5.0

453 ± 24
1968.0 ± 8.5

362 ± 6
1421.0 ± 31.1

344 ± 19
2435.5 ± 17.7

315 ± 11
1374.0 ± 2.8

440 ± 6
2625.0 ± 1.4

325 ± 10
493 ± 12
1446.5 ± 275.1 2823.0 ± 42.4

466 ± 15
2088.0 ± 11.3

438 ± 6
451 ± 1
2511.5 ± 146.4 2186.0 ± 90.5

875.0e2248.0 1899.5 ± 0.7
382.5e783.0
401.0 ± 4.2
1712.5e3628.5 3124.0 ± 38.2

1552.5 ± 24.7
415.5 ± 33.2
2733.0 ± 21.2

991.0 ± 56.6
430.0 ± 25.5
1873.5 ± 50.2

1705.5 ± 20.5
730.0 ± 2.8
3023.0 ± 45.3

925.5 ± 5.0
448.5 ± 2.1
1850.5 ± 6.4

1842.0 ± 90.5
783.0 ± 89.1
2978.0 ± 1.9

875.0 ± 152.7 2248.0 ± 59
571.5 ± 122.3 575.0 ± 17.0
1712.5 ± 241.1 3628.5 ± 68.6

1681.5 ± 24.7
406.5 ± 13.4
2801.0 ± 39.6

1844.5 ± 122.3 1803.5 ± 34.6
667.0 ± 24.0
382.5 ± 55.9
3150.5 ± 178.9 3095.0 ± 116.0

837.5e1380.5
5.73e6.57

1224.5 ± 37.5
6.50 ± 0.05

1180.5 ± 46.0
6.20 ± 1.52

882.5 ± 5.9
5.83 ± 0.05

1317.5 ± 24.7
6.13 ± 0.00

925.0 ± 1.4
5.77 ± 0.05

1136.0 ± 35.4
6.47 ± 0.09

837.5 ± 88.4
5.73 ± 0.19

1380.5 ± 9.2
6.57 ± 0.05

1119.5 ± 14.8
6.37 ± 0.05

1306.0 ± 56.6
6.37 ± 0.05

1291.5 ± 6.3
6.37 ± 0.05

64.58e85.6

77.15 ± 14.14

64.95 ± 1.84

66.18 ± 2.37

83.48 ± 0.53

85.60 ± 2.26

67.05 ± 1.06

75.43 ± 12.06

84.73 ± 1.10

76.68 ± 11.42

76.33 ± 11.91

64.58 ± 1.17

57.4e70.0

70.0

67.0

63.0

57.4

59.4

69.4

66.0

64.4

62.0

66.0

67.0

2.6e6.9

5.8 ± 0.71

6.1 ± 0.85

6.9 ± 0.85

3.9 ± 0.14

4.8 ± 0.00

4.4 ± 0.21

2.6 ± 0.28

3.9 ± 0.14

5.3 ± 0.07

5.5 ± 0.00

4.5 ± 0.35

3.2e17.2
10.0e82.0

5.5 ± 1.06
29.5 ± 7.78

12.2 ± 0.42
12.0 ± 0.00

17.2 ± 1.13
10.0 ± 5.66

5.1 ± 0.21
50.0 ± 0.00

6.4 ± 0.07
50.0 ± 0.00

3.2 ± 0.14
82.0 ± 7.07

4.2 ± 0.07
78.0 ± 1.40

6.5 ± 0.35
32.5 ± 2.12

6.6 ± 0.07
42.0 ± 0.00

10.3 ± 0.99
18.5 ± 4.95

8.0 ± 0.92
26.5 ± 3.54

54.0e142.0
22.5e114.5

74.0 ± 0.00
98.5 ± 10.61

142.0 ± 1.41
66.0 ± 1.41

111.0 ± 1.41
114.5 ± 2.12

54.0 ± 0.00
71.0 ± 14.14

61.0 ± 1.41
89.5 ± 0.71

93.0 ± 0.00
42.5 ± 2.12

109.5 ± 0.71
22.5 ± 0.71

100.0 ± 0.00
45.0 ± 1.41

101.0 ± 0.00
71.5 ± 0.71

131.5 ± 2.12
58.5 ± 2.12

114.5 ± 0.71
54.5 ± 2.12

108.0e460.0

180.0 ± 5.66

367.0 ± 9.90

460.0 ± 14.14

108.0 ± 11.31

154.0 ± 2.83

136.5 ± 3.54

108.5 ± 3.54

159.5 ± 3.54

235.0 ± 0.00

297.5 ± 6.36

205.5 ± 4.95

0.69e4.87

0.76 ± 0.08

2.15 ± 0.03

0.97 ± 0.00

0.78 ± 0.16

0.69 ± 0.02

2.19 ± 0.11

4.87 ± 0.12

2.22 ± 0.07

1.42 ± 0.03

2.25 ± 0.11

2.10 ± 0.07

51.0e63.0

63.0

61.5

54.5

51.0

53.5

63.0

60.8

58.5

57.5

60.0

61.5

1.525e5.930
1.080e1.165
2.140e10.860
16.020e17.060
0.415e0.605
22.425e24.460
1.470e2.025
26.965e32.990
1.170e2.015
45.01e45.02
1.770e3.800

2.585 ± 0.445
1.115 ± 0.007
6.475 ± 0.290
16.700 ± 0.113
0.445 ± 0.007
22.445 ± 0.106
1.570 ± 0.000
26.965 ± 3.486
1.495 ± 0.021
45.02 ± 0.000
2.515 ± 0.078

5.415 ± 0.474
1.105 ± 0.021
9.650 ± 1.466
16.035 ± 0.021
0.575 ± 0.007
22.425 ± 0.035
1.855 ± 0.021
30.940 ± 0.410
1.545 ± 0.007
45.01 ± 0.014
2.505 ± 0.021

5.930 ± 0.566
1.105 ± 0.007
10.860 ± 0.520
16.520 ± 0.212
0.605 ± 0.007
22.975 ± 0.247
2.005 ± 0.007
30.765 ± 0.163
1.745 ± 0.007
45.02 ± 0.000
2.870 ± 0.057

2.335 ± 0.827
1.115 ± 0.049
4.485 ± 0.516
16.280 ± 0.141
0.485 ± 0.007
23.825 ± 1.167
2.025 ± 0.035
29.535 ± 0.658
2.015 ± 0.035
45.01 ± 0.014
3.800 ± 0.085

3.470 ± 0.636
1.090 ± 0.014
8.765 ± 0.403
16.510 ± 0.155
0.490 ± 0.014
24.460 ± 0.481
1.895 ± 0.007
28.650 ± 0.382
1.370 ± 0.014
45.02 ± 0.000
2.820 ± 0.042

2.025 ± 0.064
1.115 ± 0.035
2.140 ± 0.226
17.060 ± 0.481
0.420 ± 0.014
23.775 ± 0.064
1.470 ± 0.028
31.025 ± 0.078
1.265 ± 0.035
45.01 ± 0.014
2.150 ± 0.028

1.525 ± 0.078
1.100 ± 0.057
2.655 ± 0.106
16.435 ± 0.262
0.415 ± 0.021
23.740 ± 0.085
1.595 ± 0.035
32.990 ± 1.259
1.170 ± 0.042
45.02 ± 0.000
1.770 ± 0.085

2.850 ± 0.608
1.110 ± 0.028
4.750 ± 0.028
16.550 ± 0.240
0.490 ± 0.014
23.480 ± 1.131
1.805 ± 0.035
31.395 ± 0.530
1.500 ± 0.042
45.02 ± 0.000
2.585 ± 0.007

3.335 ± 0.686
1.145 ± 0.007
8.090 ± 0.084
16.275 ± 0.299
0.470 ± 0.000
24.250 ± 0.396
1.970 ± 0.014
30.700 ± 0.778
1.505 ± 0.049
45.01 ± 0.014
3.060 ± 0.04

3.200 ± 0.424
1.165 ± 0.007
9.050 ± 0.028
16.020 ± 0.071
0.560 ± 0.000
22.975 ± 0.841
1.905 ± 0.014
29.875 ± 0.530
1.680 ± 0.000
45.02 ± 0.000
2.720 ± 0.014

2.120 ± 0.141
1.080 ± 0.014
4.575 ± 0.078
16.125 ± 0.219
0.485 ± 0.007
23.175 ± 0.078
1.865 ± 0.007
29.635 ± 1.322
1.730 ± 0.000
45.01 ± 0.014
2.735 ± 0.007
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Table 2
Bread properties measured in standard and micro baking trials.
Volume (cm3)

Cultivar

Speciﬁc volume (cm3/g)

Height (mm)

standard

standard

standard

micro
by hand

by moulder

Range

777e984

22.2e33.5

21.7e34.4

2.25e2.64

B
ankúti-1201
j
MV-Kare
MV-Karizma
MV-Kok
arda
ny
MV-Lepe
na
MV-Magdale
dor
MV-Na
MV-Nemere
MV-P
antlika
MV-Suba
r
MV-Talle

984b ± 15*
924a ±14
817a ±15*
857a ±16
777a ±11*
925a ±10
883a ±13*
924a ±15*
847a ±11*
896a ±14*
944a ±13*

32.5b
29.3b
24.2b
33.5b
22.2b
27.2b
24.0b
27.7b
25.3b
27.8b
29.3b

31.6b ± 1.82
26.8a±2.31
29.3a±1.53
34.4a±1.82*
27.9a±1.58
29.9a±2.34
21.7a±1.81*
29.0a±2.03
30.6a±1.70
30.3b ± 2.06
29.9b ± 2.06

2.64
2.54
2.30
2.53
2.25
2.53
2.46
2.57
2.37
2.48
2.61

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1.87
1.98
1.91
1.15*
2.38
1.47
1.68*
3.11
1.50
2.94
2.27

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.13*
0.11
0.08*
0.03
0.03*
0.03
0.04*
0.05*
0.03*
0.05*
0.05*

micro
by hand

by moulder

1.90e2.89

1.74e2.91

2.61
2.37
1.99
2.89
1.90
2.19
1.95
2.27
2.09
2.26
2.39

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.074
0.105
0.357
0.158*
0.230
0.191
0.071*
0.026
0.113
0.146
0.071

2.47
2.13
2.40
2.91
2.34
2.38
1.74
2.35
2.53
2.43
2.41

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.074
0.238
0.122
0.163*
0.271
0.098
0.121*
0.242
0.263
0.371
0.256

73e86
80
82
75
81
73
80
81
82
79
80
86

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1.3
3.1
2.8
3.3
0.9
1.5
2.3
1.4
1.2
1.1
0.8

micro
by hand

by moulder

30e36

28e33

36
34
31
34
31
34
30
35
32
33
34

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.0*
0.7
0.0
0.7
0.7
0.7
0.7*
0.7
1.0
0.0
0.7

33
29
31
33
32
32
28
33
30
33
30

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1.9
1.3
3.3
0.5
2.0
0.3
0.3
0.5
1.3
0.6
0.0

(*) Signiﬁcant at P < 0.05 level.
a
Mean value of a triplicate determination ± standard deviation.
b
Mean value of a duplicate determination ±standard deviation.

(W) with a balanced P/L ratio indicating that it is a strong gluten
ﬂour matched equally with its extensibility. Among samples, MVdor had the lowest W value and the highest conﬁguration ratio
Na
meaning that the dough required high initial force for blowing but
had poor extensibility. The most extensible dough originated from
ny having the lowest P/L ratio.
MV-Lepe
Complex analysis of rheological properties was carried out by
Mixolab. The ﬁrst and the second stage of the Mixolab curve (not
shown) provide information about gluten quality. Stability value of
the Mixolab determination was the longest in case of MV-Karizma
na similarly to the Farinoand the shortest in case of MV-Magdale
graph measurement (Collar and Rosell, 2013). C2 torque, which
indicates gluten strength against heating and mixing, met also the
results of the Farinograph and Alveograph measurements. From the

third stage of the Mixolab curve, pasting properties of dough can be
investigated. The highest and the lowest degree of starch gelatinirda and by MV-Magzation (C3 torque) was achieved by MV-Koka
na, respectively, differing from peak viscosity results
dale
rda had the
determined by RVA. According to the results, MV-Koka
best gel stability (C4 torque) and the highest retrogradation value
dor achieved the lowest C4 and C5 torque
(C5 torque) while MV-Na
being in a good agreement with the viscosity parameters of the RVA
measurement. In the other cases the pasting properties (from C3 to
C5) determined by Mixolab showed differences from the RVA results, which might originate from the different behavior of the two
kinds of matrices. However, mixing properties determined by
Mixolab showed similar tendencies as observed at Farinograph
measurements, conﬁrming the literature (Collar and Rosell, 2013).

ntlika; B: MV-Na
dor.
Fig. 1. Inﬂuence of shaping technique on crumb structure: A1 and B1: shaping by hand; A2 and B2: shaping by moulder. A: MV-Pa
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Fig. 2. Close view (25x zoom) of crumb structure of micro (A1-3) and standard loaves (B1-3) (MV-Nemere).

3.3. Results of baking tests
Results of baking tests are shown in Table 2. It can be concluded
that the range of speciﬁc volume is wider in case of the micro
methods than the standard method showing that micro methods
might be more suitable to differentiate among wheat varieties.
The impact of shaping method on crumb structure of micro
loaves can be observed well seeing the pictures taken by a digital
ntlika, ﬂying crust was formed in
camera (Fig. 1). In case of MV-Pa
the moulder-shaped loaves. This phenomenon appeared in case of
ny, MV-Na
dor and MV-Nemere.
almost all samples except MV-Lepe
Micro loaves moulded by hand (Fig. 1/A1, B1) had larger pore sizes
than loaves shaped according to the AACC 10-10B Standard Method

Table 3
Estimation of the components of variance.
Effect

baking(cultivar)
loaf(cultivar, baking)
error

Standard

0.002
0.003
0.001

Micro
by hand

by moulder

0.001
0.014
0.028

0.146
0.038
0.025

(Fig. 1/A2, B2), which might be caused by the lack of sheeting step.
Sheeting removes large bubbles from the dough resulting a more
homogeneous pore size distribution in the end product.
Crust and crumb porosity and structure of micro and standard
loaves were also examined by a stereo microscope using 25x zoom
(Fig. 2). According to the images of loaf slices, micro loaves (Fig. 2,
A1-3) had almost the same crust thickness as standard loaves
(Fig. 2, B1-3), which means a higher crust to crumb ratio in case of
micro loaves. This probably leads to differences in textural properties of the crumb, which will be investigated in the next phase of
our work.
3.4. Comparison of baking tests
j,
In case of the standard baking test, three varieties (MV-Kare
rda, MV-Magdale
na) composed a homogeneous group
MV-Koka
according to Fisher's LSD test, which means they cannot be
distinguished at a signiﬁcance level of 0.05 but all the other varieties were distinguishable (Table 2). On the contrary, only MVdor differed signiﬁcantly from the other samKok
arda and MV-Na
ples in case of the micro baking tests in spite of the different wheat
quality and the wide range of speciﬁc volume. This can be caused by
the higher variance originating from decreased accuracy of volume
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measurement in micro scale and the increased relative error due to
size reduction. Accordingly it can be assumed that micro loaves
might be less robust systems due to their size and can be more
inﬂuenced by several factors (different temperature, errors occurring during bread making steps, etc.). Although micro-scale tests
may not be able to differentiate cultivars, the tendencies show
similarities to the macro test in case of loaves shaped by hand.
The former statement can be conﬁrmed also by Pearson correlation test, i.e. loaves shaped by hand correlated strongly with
standard baking test in speciﬁc volume (r ¼ 0.712) and height
(r ¼ 0.667). However, micro loaves formed by the moulder had no
signiﬁcant correlation with the standard test (r ¼ 0.114). Two
dor) were outside of the 95%
samples (MV-Kok
arda and MV-Na
conﬁdence interval and showed different tendency in the microsale test compared to the standard test. These samples had relatively short development time and stability according to the Farinograph measurement. Therefore, the reason for this phenomenon
may be partly the use of different mixer type and mixing time
performed in the micro and standard test and the different structure formed in a size-reduced dough system. In our preexperiments mixing properties of bread dough was investigated
by Farinograph in order to set the optimal mixing time for microrda decreased
loaf making. Development time of MV-Koka
strongly with the addition of yeast and the other ingredients (data
not shown). As the dough was mixed to optimum consistency in the
micro test, micro loaves could reach larger speciﬁc volume than
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standard loaves, which were mixed for longer time (5 min) causing
overmixing and the disruption of the gluten network.
Components of variance of each test are summarized in Table 3.
In the standard test the components of variance had the same order
of magnitude, which means that all factors contribute to the variation similarly. In contrast to the standard test, the effect of cultivar
on speciﬁc volume was not signiﬁcant in case of the micro method
(p > 0.05). The effect of shaping technique on speciﬁc volume was
also investigated, which was not signiﬁcant either. This contradicted the observations that breads made by different shaping
technique had different size. So the effect of shaping technique on
loaf height was also investigated and in this case the effect was
signiﬁcant (p≪0.05). The components of variance were higher in
the micro method than in case of the standard test. It means that
the magnitude of variance components is increasing depending on
the level of size reduction. In the continuation of this work the
improvement of performance indicators of micro baking trials is
planned with identifying and reducing the causes of measurement
error. First of all, the method of volume measurement should be
optimized. There are some possible alternatives, such as the costefﬁcient but not standardized water displacement method
(Pﬂaum et al., 2013) or the newly approved laser topography
method (AACCI Method 10e14.01). In addition, shaping technique
has to be optimized and standardized in order to be applicable for
all quality class of ﬂours. Last but not least the boundaries of size
reduction should be reconsidered and it should also be investigated

Table 4
Relationship of baking properties with the other quality parameters (* correlation coefﬁcients are signiﬁcant at P  0.05).
Baking parameters

Speciﬁc volume
(standard)
(cm3/g)

Height
(standard)
(mm)

Speciﬁc volume
(micro, shaped
by hand) (cm3/g)

Height
(micro, shaped
by hand) (mm)

Speciﬁc volume
(micro, shaped
by moulder) (cm3/g)

Height
(micro, shaped
by moulder) (mm)

Protein content (DM%)
Wet gluten (%)
Damaged starch (UCD)
Falling Number (s)
Zeleny sedimentation value (ml)

0.355
0.686*
0.489
0.652*
0.058

0.286
0.767*
0.317
0.650*
0.115

0.323
0.281
¡0.782*
0.330
0.015

0.633*
0.489
¡0.736*
0.793*
0.230

0.195
0.276
¡0.641*
0.076
0.152

0.003
0.097
0.370
0.031
0.023

RVA

Peak viscosity (cP)
Trough (cP)
Breakdown (cP)
Final viscosity (cP)
Setback (cP)
Peak time (min)
Pasting
temperature ( C)

0.548
0.585
0.143
0.601
0.608*
0.577
0.230

0.439
0.516
0.033
0.529
0.534
0.528
0.332

0.489
0.479
0.263
0.535
0.644*
0.383
0.095

0.608*
0.663*
0.115
0.674*
0.666*
0.675*
0.048

0.360
0.343
0.222
0.387
0.473
0.271
0.196

0.428
0.360
0.413
0.407
0.500
0.223
0.490

Farinograph

Water absorption (%)
Development
time (min)
Stability (min)
Degree of
softening (FU)

0.595
0.165

0.614*
0.166

0.008
0.017

0.478
0.170

0.446
0.299

0.138
0.179

0.264
0.102

0.194
0.153

0.199
0.175

0.156
0.291

0.041
0.238

0.206
0.070

Alveograph

Tenacity (mm)
Extensibility (mm)
Baking strength (104J)
Conﬁguration ratio

0.189
0.364
0.220
0.189

0.328
0.398
0.145
0.304

0.283
0.068
0.221
0.342

0.035
0.038
0.096
0.290

0.491
0.495
0.014
¡0.800*

0.434
0.044
0.353
0.315

Mixolab

C1

0.610*

0.658*

0.035

0.430

0.515

0.213

0.356
0.052
0.452
0.069
0.225
¡0.605*
0.269
0.128
0.140
0.297
0.155

0.341
0.069
0.412
0.206
0.209
¡0.606*
0.267
0.034
0.120
0.316
0.204

0.223
0.082
0.226
0.163
0.054
0.371
0.117
0.455
0.642*
0.393
0.517

0.142
0.105
0.176
0.104
0.066
0.591
0.170
0.480
0.264
0.180
0.094

0.074
0.252
0.155
0.067
0.194
0.041
0.175
0.579
0.795*
0.377
0.891*

0.332
0.018
0.193
0.097
0.024
0.026
0.416
0.481
0.368
0.312
0.305

C2
C3
C4
C5

Water
absorption (%)
C1:Time (min)
C1:Torque (Nm)
C1:Stability (min)
C2:Time (min)
C2:Torque (Nm)
C3:Time (min)
C3:Torque (Nm)
C4:Time (min)
C4:Torqu (Nm)e
C5:Time (min)
C5:Torque (Nm)
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what kind of information of micro-scale methods can be used for
classiﬁcation and differentiation of samples.
3.5. Relationship between baking performance and ﬂour quality
parameters
The relationship of speciﬁc volume and height were examined
with the results of ﬂour analysis and rheological measurements in
order to investigate the prediction potential of these methods for
baking performance. For this purpose, Pearson's linear regression
was used and correlation matrices were generated. The correlation
coefﬁcients can be found in Table 4.
Interestingly, no signiﬁcant correlation was found between
baking performance and the Zeleny sedimentation values in case of
standard loaves. One of the possible reasons is that the investigated
modern varieties (bred over the last 15 years) have less difference
in protein proﬁles and e partly unknown e other factors affecting
the Zeleny index requiring further analyses. On the other hand,
standard loaf parameters correlated positively to falling number
and wet gluten content, conﬁrming results of other researchers
(Dobraszczyk and Salmanowicz, 2008). Speciﬁc volume had also
correlated with Farinograph water absorption.
Speciﬁc volumes of micro loaves shaped by moulder negatively
correlated with the P/L parameters of the Alveograph. Furthermore,
there was a positive correlation between speciﬁc volume and the
Mixolab parameters of C4 and C5 Torque (Nm).
Speciﬁc volume of micro loaves shaped by hand correlated with
RVA parameter setback but also with the Mixolab parameter C4
Torque and correlated negatively with damaged starch. Height of
the loaves correlated with almost all RVA parameters. Correlation
was found between height and crude protein content. Loaf height
had correlated positively with Falling number and negatively with
damaged starch.
According to the statistical analysis of the data, parameters of
standard and micro-scale tests provided different relationship with
the results of compositional and rheological tests. Possible reasons
can be the smaller loaf size, different mixing conditions, such as
mixer type and mixing time (Gupta et al., 1992; Færgestad et al.,
1999; Thanhaeuser et al., 2014). Baking tests using different
mixer types were investigated in macro and micro scale for
example by Kieffer et al. (Kieffer et al., 1998, 1993). Their work
supported our results that the different mixer types and mixing
conditions applied in the macro and micro tests have an impact on
the baking parameters and caused differences in case of some ﬂour
samples. Dough mixing properties were investigated in case of
micro- and macro-scale dough mixing measuring devices by Varga
et al. (2000b). Size reduction of the mixing procedure, mainly due
to the different speciﬁc energy input into the dough matrix, can
change the behavior of the dough and the measured parameter
values. The shape of the mixer blades and the kneading bowl are
also important factors. Several other effects can also play a part due
to the size differences of the two material systems, such as difference of heat distributions during fermentation and baking. However, it should also be taken into account that only 11 cultivars were
investigated, therefore establishing general assumptions is
momentarily not possible.
4. Conclusions
The micro-scale method, if manual loaf shaping technique was
applied, gave similar results to the standard method. Both the
standard and the micro method related signiﬁcantly to falling
number but there was no signiﬁcant correlation with the Zeleny
sedimentation index, though it is one of the most important indirect quality parameter of baking performance. Larger crust to

crumb ratio of micro loaves was observed which can hinder the
instrumental texture and sensory analysis. The components of
variance of micro-scale tests were much higher than the macro test.
This may have several reasons: because of size reduction the dough
system is less robust to the errors of measurement and the volume
measurement method is less sensitive. Although the micro-scale
method using two type of shaping techniques were not able to
differentiate the investigated wheat cultivars signiﬁcantly but
similarities appeared in tendencies. With some modiﬁcation of the
protocol and with simultaneous improvement of accuracy and
reduction of error in measurement, this micro-scale method may
be suitable for routine investigation of baking performance.
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The aim of this investigation was to study the rheological properties (gelation proﬁle, mixing and pasting
properties) of two rye arabinoxylans (AXs) (water-extracted (WEAXs), calcium hydroxide-extracted
(CEAXs)) in buckwheat model systems using wholemeal and white ﬂour. To promote gelation in these
systems, pyranose 2-oxidase (POx) was added. AX characterization in solution showed a higher gelation
proﬁle for the CEAXs (G’: 0.48 Pa, G’’: 0.25 Pa) compared with the WEAXs (G’: 0.21 Pa, G’’: 0.14 Pa),
probably due to differences in chemical and structural properties. In buckwheat batter systems, highest
rheological properties were achieved when POx was added to the control ﬂours (for wholemeal ﬂour: G’:
40.1 kPa, G’’: 8.6 kPa; for white ﬂour: G’: 18.7 kPa, G’’: 1.4 kPa), whereas most AX concentrations
improved these properties to a lower degree. Nearly all wholemeal ﬂour systems reached higher
viscoelastic properties when containing CEAXs (G’: 20.0e35.1 kPa; G’’: 4.2e6.7 kPa), while WEAXs
improved the majority of these properties in systems made with white ﬂour (G’: 10.4e12.7 kPa; G’’: 2.2
e2.3 kPa). No additional effect was seen in the batter viscoelasticity when POx was combined with these
AXs. Pasting and mixing properties of the ﬂour systems were mostly reduced by the addition of AXs,
while the presence of POx displayed little or no further effect. These observations indicate that AXs could
be applied as natural structure-forming agents in GF bread, when used in the right amount.
© 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Arabinoxylans
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1. Introduction
Water soluble arabinoxylans have a signiﬁcant effect on the
baking properties of bread, especially during mixing and dough
development, as they enhance the viscosity of the dough, due to

Abbreviations: AX, arabinoxylan; CEAX, calcium hydroxide-extracted arabinoxylan; FA, ferulic acid; FC, ﬁnal consistency; FV, ﬁnal viscosity; GF, gluten-free; GO,
glucose oxidase; Mw, molecular weight; PC, peak consistency; PT, peak through;
PV, peak viscosity; POx, pyranose-2-oxidase; WEAX, water-extracted arabinoxylan;
WHC, water holding capacity.
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their high water-binding capacity (Buksa et al., 2014). They also
possess outstanding gelling properties, mainly attributed to the
formation of covalent di-FA and tri-FA linkages and weak hydrogen
interactions. Its gelling properties closely depend on the AX
structure such as molecular size, distribution pattern of arabinose
residues, molecular weight, branching degree and amount and
location of ferulic acid (FA) residues in the polymer (Izydorczyk &
Biliaderis, 1992). Due to the action of oxidizing agents, which are
naturally present in the dough and air oxygen during mixing, some
crosslinking between AXs and/or AXs and proteins occur. Crosslinking can be further supported by the addition of oxidative agents
such as hydrogen peroxide, enzymes with oxidizing potential or a
€ mo
€ sko
€zi, & Nystro
€ m, 2016, 2017).
combination of both (Bagdi, To
Application of oxidases has shown to improve dough handling
properties and stability during bread-making in gluten containing
systems. From the group of oxidases, glucose oxidase (E.C. 1.1.3.4)
(GO) has been most commonly used. A less common alternative,
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which was found to have similar effects as GO, is POx (E.C. 1.1.3.10),
although its application in food is still rare (Decamps et al., 2012).
Its speciﬁcity towards glucose has made POx more favorable for
application in comparison to GO, because it is able to oxidize a-Dand b-D-glucose, while GO speciﬁcity is only limited to b-D-glucose
(Giffhorn, 2000). This enzyme catalyzes the oxidation of C2 and C3
of mono- and disaccharides in the presence of oxygen to the corresponding dicarbonyl derivatives and H2O2. When used in breadmaking, it can not only generate AX crosslinking, but is also able to
promote di-tyrosin and tyrosin-ferulic acid crosslinks and increase
water binding capacity (Boeriu et al., 2004; Mattinen et al., 2005).
Although the importance of AX in rye bread baking has been
widely established (Buksa, Nowotna, & Ziobro, 2016), only few information about the potential application of AXs in GF bread have
been reported (Ayala-Soto, Serna-Saldívar, & Welti-Chanes, 2017).
Since AXs play an essential role in structure formation and bread
production of rye, they could potentially be used to improve the
physical quality of GF breads by imitating a rye-bread like network
in a GF matrix. For this purpose, fundamental knowledge and understanding of AX functional properties is essential before application in these GF products. So far, previous studies (Bender et al.,
2017) could not fully explain the rheological behavior and functionality of differently extracted rye bran AXs in solution. Therefore,
the aim of this investigation was to thoroughly study the gelling
properties of two previously extracted rye AXs (WEAX, CEAX), ﬁrst
in solution and later in GF batter model systems using wholemeal
and white buckwheat ﬂour. Gelation was promoted by the addition
of POx and evaluated by rheological means. To understand their
behavior in different systems, AXs were characterized in more
detail in regards to their chemical and structural properties (i.e. ash
content, other monosaccharides (galactose, mannose, glucose),
water-holding capacity and molecular weight range), which has
partially been carried out previously (Bender et al., 2017). The best
performing AX was selected to further evaluate its inﬂuence on the
mixing and pasting properties of GF model systems.
2. Material and methods
2.1. Materials
Buckwheat grains from Caj. Strobl Naturmühle GmbH (Linz,
Austria) were used for ﬂour production. Rye bran ﬂour from Good
Mills Austria GmbH (Schwechat, Austria) was used for AX isolation.
POx was recombinantly expressed in Phanerochaete chrysosporium
and puriﬁed as described by Spadiut, Posch, Ludwig, Haltrich, and
Peterbauer (2010). All used chemicals and reagents were of
analytical grade and purchased from Sigma-Aldrich (Steinheim,
Germany).
2.2. Flour production
Whole meal ﬂour was produced in a pin mill (Fa. Pallmann
Maschinenfabrik, PXL 18, Zweibrücken, Germany) producing ﬂour
with particle size of 250 mm. As for the white ﬂour production a
m, Hungary) was used. The
FQC-109 type laboratory mill (Metefe
ﬂour was then sieved on a 250 mm standard sieve (ISO
3310e1:2016) using an AS200 type laboratory sieve (Retsch,
Germany).
2.3. Arabinoxylan isolation
AXs were isolated from rye bran using two different solvents
(water, calcium hydroxide), following the procedure described by
Bender et al. (2017). These were selected from the previous study,
due to their promising physicochemical properties for application

in GF bread.
2.4. Analytical methods
2.4.1. Chemical composition
Chemical composition of AXs was carried out by standard
methods. Dry matter was determined according to ICC-standard
method No. 110/1. Crude protein content was carried out by the
ISO-standard method No. 16634 using a FP-528 instrument (Leco,
Saint Joseph, USA). A general conversion factor of 6.25 was applied
to calculate the protein content. Ash content of the samples was
quantiﬁed by mufﬂe furnace method (ISO, 2007). Ferulic acid of AXs
€ m (2005).
was analyzed as reported by Mattila, Pihlava, and Hellstro
Monosaccharide composition was determined by gas chromatography with a pre-column derivatization according to Bender et al.
(2017). The AX content was calculated as the sum of arabinose
and xylose fractions. All analyses were performed in triplicate,
except for monosaccharide composition, which was performed in
duplicate.
2.4.2. Gluten
Gluten content of AXs was determined by a competitive Enzyme
Linked Immunosorbent Assay (ELISA), using the R5 antibody
(Ridascreen® Gliadin competitive, R-Biopharm, Darmstadt, Germany) following the manufacturer's instructions (R-Biopharm,
2007). Gliadin concentrations were ﬁrstly calculated using Microplate Manager 6.0 (Bio-Rad, Tokyo, Japan) computer software with
a Logit-Log ﬁt and then converted into gluten concentration, by
multiplying the gliadin content by a factor of two (Codex
Alimentarius, 2008). Gluten quantiﬁcation was performed in
duplicate measurements.
2.4.3. Water holding capacity
The water-holding capacity (WHC) of the AXs was measured in
triplicate measurements following the ofﬁcial AACC method No.
56e30 with some modiﬁcations. 250 mg of AX was dissolved in
25 ml of distilled water and stirred for 1 h. The samples were
centrifuged twice at 2000 g for 10 min and the supernatant was
discarded. Afterwards the centrifuge tubes were inverted to drain
for 10 min and the weight of the remaining sample was recorded.
2.4.4. Determination of molecular weight
Molecular size distribution of AXs was performed by SE-HPLC
using a Flexar HPLC System (Perkin Elmer, USA) with RI detection
€ mo
€sko
€ zi, and Nystro
€m
mode, following the method of Bagdi, To
(2017). A Shodex, OH pak 10 mm SB-804HQ 200 A column
(300 mm  8 mm) was used for separation of carbohydrates in the
range of 10e1000 kDa by elution with 0.3 g/L NaCl (0.3 ml/min at
38  C). To calculate molecular weights, sample peak retention times
were compared to a standard curve created of the logarithmic
molecular weight of pullulan standards with a range of
5.900e708.000 kDa (Shodex Standard Kit P-82, Japan). Since the
obtained sample peaks were very wide, only a molecular weight
interval was speciﬁed. This provided more representative information about the AX size distribution.
2.5. Rheological properties of arabinoxylans
2.5.1. Basic rheology: oscillation measurements
Gelation of different AXsin the presence of POx were characterized in solution and simpliﬁed batter systems at 25  C and 35  C,
respectively, using a Kinexus Rheometer proþ (KNX 2001; Malvern
Instruments GmbH, Herrenberg, Germany). First, a strain sweep
test was performed at the corresponding temperature with a shear
strain of 0.001e100% and a constant frequency of 1 Hz to identify

D. Bender et al. / Food Hydrocolloids 80 (2018) 33e41

the linear viscoelastic region of the AX solutions and batter systems. A resulting strain of 0.01% was used in all measurements.
Gelation process of 1% (w/v) WEAX or CEAX solutions was followed by a small amplitude oscillatory shear. Solutions were prepared in 0.05 M citrate phosphate buffer (pH 5.5) with 20 mM of
glucose, mixed with POx (0.88 nkat/mg AX) and immediately
poured onto the cold base of the rheometer (4  C). Due to the low
viscosity, cone-plate geometry CP1/60 (1 angle, diameter 60 mm)
was used for the measurement, which started by a sudden increase
of temperature from 4 to 25  C and was then held at 25  C for
5000 s.
Rheological properties of the batter were characterized by
studying the single and combined effect of WEAXs and CEAXs and/
or POx in buckwheat ﬂour. To facilitate the interpretation of the
results, two ﬂours with different complexity were used: white
ﬂour, mainly composed of starch, and wholemeal ﬂour, with higher
shares of protein and dietary ﬁber. Small amplitude oscillatory
shear was used to follow gelling process of the two different AXs in
the presence of POx. For the control model system, 2.5 g of reﬁned
or wholemeal ﬂour were accurately weighed. In case of AX addition, 1 or 3% (w/w) of AX was weighed and mixed with 99 or 97%
(w/w) ﬂour, respectively, in order to maintain a constant amount of
solids. An amount of 2.5 g of a 0.05 M phosphate citrate buffer (pH
5.5) with 20 mM of glucose was chosen according to optimized
baking formulations and added to the solids; the water content of
100% was held constant. In the systems containing POx, the enzyme
was mixed with the buffer to ensure complete homogenization.
According to pre-trials, a concentration of 3.96 U/g ﬂour was chosen. Weighed solids were manually mixed with the buffer for 60 s
and poured onto the cold base of the rheometer (4  C). Exposed
edges were covered with silicone oil to prevent the batter from
drying out. The measurement started by a sudden increase of
temperature from 4 to 35  C and was monitored for 3000 s. A plate
measuring geometry (PU 20, diameter 20 mm) for measuring semisolid samples was used to record storage (G0 ) and loss moduli (G00 ).
All measurements were carried out in triplicate and rheological
parameters were evaluated using the manufacturer's supplied
computer software (rSpace for Kinexus, Malvern Instruments
GmbH, Herrenberg, Germany).
2.5.2. Applied rheology: pasting and mixing properties
Due to the better performance of the CEAXs during the ﬁrst
rheological experiments, characterization of the gelling properties
of these AXs was investigated in more detail. Based on pre trials,
0.89 U/g ﬂour POx was added to the examined systems.
The effect of 1 and 3% (w/w) CEAXs and/or POx on the pasting
properties of aqueous suspensions was investigated by a Rapid
€gersten, Sweden).
Visco Analyser RVA-4SA (Perten Instruments, Ha
The measurements were carried out in triplicate according to ICCstandard method No. 162. The sample was prepared by mixing the
solids (i.e. ﬂour, CEAX) and liquids (i.e. water, POx) separately
before blending. A total weight of 3.5 g solid matter (based on 14%
(w/w)) and a constant amount of 25 ml liquid was applied. For all
batter systems, peak viscosity (PV), peak through (PT) and ﬁnal
viscosity (FV) were evaluated.
Mixing properties of dough systems were examined by micro€gersten, Sweden) using the
DoughLab (Perten Instruments, Ha
standard ﬂour protocol (mixing speed: 63 rpm; temperature: 30  C)
with some modiﬁcations. The analysis time was extended to 30 min
in order to monitor the enzymatic effect for a longer period. In case
of CEAX addition, a 15 min homogenization time was also programmed. Water was added manually, replacing the automatic
water dosing system. Water absorption level of the control ﬂours
was set to reach approximately the standard 500 FU value of wheat
ﬂour as suggested by HadnaCev, Torbica, and HadnaCev (2011). POx
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was dissolved in water just before the analysis. The measurements
were carried out in triplicates, using constant water addition of
64.35% and 54.60% in white and wholemeal ﬂour, respectively.
Mixing and pasting properties were analyzed by Mixolab®
(Chopin, Villeneuve-la-Garenne, France) in duplicate. The ofﬁcial
ISO standard method No. 17718 was applied, using a dough mass of
90 g instead of 75 g. As seen in previous experiments and literature
(HadnaCev et al., 2011), higher dough weights were necessary in
order to carry out the analysis. The hydration level of the white and
wholemeal ﬂour systems was held constant at 64.80% and 54.60%,
respectively. From the curve displayed in Fig. 1, the following parameters were obtained: initial consistency (C1) in Nm, stability in
min at which the produced torque was kept constant, ﬁrst minimum torque produced by the dough when exposed to heating and
mechanical forces (C3) in Nm, minimum torque during heating (C4)
and after cooling at 50  C (C5) in Nm.
2.6. Data analysis
Statistical analyses were performed using STATGRAPHICS
Centurion XVII, version 17.1.04 (Statpoint Technologies, Inc., Warrenton, USA). Results of all analysis are expressed as mean ± standard deviation of at least three replicates of each sample. One way
ANOVA (analysis of variance with a ¼ 0.05) and Fishers least signiﬁcance tests were used to determine statistical signiﬁcant differences between the samples. Signiﬁcant differences were
indicated by different letters in the columns.
3. Results and discussion
3.1. Characterization of rye arabinoxylans
The chemical characterization of rye AXs extracted with water
and calcium hydroxide is shown in Table 1. Knowledge about
structure and composition of the AXs was crucial to interpret the
gelling ability and functionality of the AXs in different systems. The
total AX content varied signiﬁcantly between samples. Effective
puriﬁcation was achieved for the CEAXs without the need of alcoholic precipitation, which is the only known method so far to reach
higher purities. The CEAXs displayed signiﬁcantly higher ash content than the WEAXs, mostly due to the incorporation of calcium
from the solvent during the extraction and incomplete removal
during ultra/dia-ﬁltration. (The amount of Ca was found to be 4.1%
of the CEAXs composition as measured by ICP, detailed results not
shown). Co-extracted protein content was similar in both AXs,
while only the CEAXs appeared to be gluten-free. Higher amount of
FA was found in the WEAXs, compared to the CEAXs. As for the
monosaccharide composition, WEAXs displayed a higher glucose
content, which was mainly generated from co-extracted b-glucans,
starch and dextrins. Small amounts of galactose and mannose were
present in both AXs, probably due to the presence of arabinomannans/galactans or other complex polysaccharides as seen by
Buksa et al. (2016). No signiﬁcant difference in WHC was detected
between the samples. AXs were additionally separated according to
molecular mass by size-exclusion chromatography. Since purity of
the AXs varied between the extractions, only qualitative information about the AX fractions could be interpreted. Two different AX
fractions, high and middle molecular mass fractions, could be
identiﬁed in both AX proﬁles (data not shown). Molecular weight
(Mw) distribution showed higher Mw molecules in the AXs
extracted with water, whereas slightly smaller AXs were found for
the CEAXs. This result was conﬁrmed by the FA content, which
correlates with size of AX chains. A similar correlation between the
Mw, branching degree and FA concentration has been seen in
~ o-Medina et al., 2010; Izydorczyk, Biliaderis, &
previous studies (Nin
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Fig. 1. Typical Mixolab® curve from wheat dough as reported by Ozturk, Kahraman, Tiftik, and Koksel (2008).

Table 1
Chemical characterization of rye arabinoxylans isolated with water (WEAXs) and
calcium hydroxide (CEAXs).
WEAXsa

CEAXs

38.57 ± 0.09a
6.04 ± 0.14a
10.99 ± 0.86a
99.25b
3.56 ± 0.31b

63.82 ± 2.24b
12.91 ± 0.04b
11.37 ± 0.00a
9.80a
2.55 ± 0.03a

Monosaccharide composition after hydrolysis of AX
Arabinose (%)
12.43 ± 0.12a
Xylose (%)
26.15 ± 0.03a
Galactose (%)
5.30 ± 0.01b
Mannose (%)
2.89 ± 0.05b
Glucose (%)
25.98 ± 0.04b
Arabinose to xylose ratio
0.48a

23.22 ± 0.82b
40.60 ± 1.44b
2.23 ± 0.23a
1.04 ± 0.05a
10.29 ± 0.28a
0.57b

Other properties
WHC (gH2O/gAX)
Molecular weight range (kDa)

1.64 ± 0.12a
6e1191

Total Arabinoxylans (%)b
Ash (%)
Protein (%)
Gluten (ppm) n ¼ 2
Ferulic acid (mg/g AX)

1.58 ± 0.19a
40e1381

Mean value of triplicate determinations ± standard deviation. Values associated
with different lower case letters denote signiﬁcant differences (p < 0.05) between
AXs.
a
WEAX values were already reported by Bender et al. (2017).
b
AX was calculated as the sum of arabinose and xylose fractions.

Bushuk, 1991a). Smaller molecules in the CEAXs resulted probably
as a consequence of the structural damage of the polymer produced
by the alkaline extraction conditions.
Since purity amongst AXs signiﬁcantly differed from each other,
for all following studies, the addition of 1 or 3% (w/w) AX was always calculated based on the amount of pure AX.
3.2. Gelation kinetics
Steady-state shear properties of 1% (w/v) CEAX and WEAX solutions were already determined in previous studies (Bender et al.,
2017), showing that the characterization of the single AXs was not
able to provide sufﬁcient information to understand their behavior
in solution. Therefore, the current study employed POx to support
the gelation process. The gelation proﬁles of a 1% (w/v) solution of
CEAXs and WEAXs were studied over time by small amplitude

oscillatory shear (Fig. 2). Gel formation was observable since both
storage moduli increased, which is indicative of a junction zone
formation (Saha & Bhattacharya, 2010). The storage moduli
exceeded the loss moduli, revealing a solid-like behavior. The
crossover between the G0 and G00 curves, which is characteristic of a
phase transition by gelling (Paz-Samaniego et al., 2015) was not
noticeable, as oxidative gelation occurred extremely rapid after POx
was added. The gelling process was characterized by two stages: a
rapid increase in G0 during the ﬁrst 300e500s, followed by a much
lower rate of structure development. The appearance of a plateau
region was probably caused by the restricted mobility of AX chains
as the gel structure was built, limiting further crosslinking
(Izydorczyk, Biliaderis, & Bushuk, 1990). The higher G0 increase of
the CEAX solution suggested that a stronger gel structure was
formed compared with the WEAXs. This occurred faster with
CEAXs because of its higher arabinose to xylose ratio (see Table 1).
The amount of arabinose can affect the interaction of AX chains and
increase their solubility in solution, which has been related to gel
strength before (Berlanga-Reyes, Carvajal-Milan, Lizardi-Mendoza,
 n-Chu, 2001). Therefore, the higher branching
Islas-Rubio, & Rasco
degree of the CEAXs could have increased the interactions between
AX chains, even at a lower FA content, resulting in higher G0 values
and a stronger gel structure. It is possible that at that stage, a threedimensional network was built due to the formation of covalent
linkages between FA substituents of adjacent AX chains, but other
conformational and/or structural characteristics might have also
inﬂuenced this behavior (Izydorczyk et al., 1991a,b; Martínezpez, Carvajal-Millan, Rasco
n-Chu, Ma
rquez-Escalante, & MartíLo
nez-Robinson, 2013). In this case, the gelling ability of the AXs and
their FA content did not appear to be related, which was also in
accordance with the ﬁndings of previous studies (Izydorczyk et al.,
1991b; Kale, Hamaker, & Campanella, 2013). The reason for the
lower storage and loss moduli obtained in this study is still not
clear, since most of the reported G0 values range from 4 to 62 Pa
(Vansteenkiste, Babot, Rouau, & Micard, 2004; Berlanga-Reyes
ndez-Espinoza, Pin
~o
 n-Mun
~ iz, Rasco
 n-Chu, Sanet al., 2001; Herna
 pez
tana-Rodríguez, & Carvajal-Millan, 2012), although Martínez-Lo
et al. (2013) have reported G’ values as low as 0.3 and 0.4 Pa for 3
and 4% (w/w) maize bran AXs gels added with lycopene. Discrepancies might be attributed to the different AXs concentrations used
for gelling, extraction sources, testing conditions and type of
oxidizing enzymes (e.g. laccase).
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Fig. 2. Gelation kinetics of a 1% (w/v) CEAX (G’: dark grey; G’’: light grey) and WEAX (G’: dark green; G’’: light green) solution at 25  C by oxidative gelation, induced by 0.88 nkat/
mg AX of POx. (For interpretation of the references to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)

3.3. Characterization of model GF batter and dough systems
3.3.1. Basic rheology: oscillation measurements
Since the ﬁrst part of the investigation already suggested that
AXs might be able to crosslink by oxidative gelation in solution,
their behavior was studied in more complex systems. The analysis
time was shortened to 3000 s, considering that no signiﬁcant increase in storage or loss moduli was seen after this period. The
effect of 1% and 3% (w/w) WEAXs and CEAXs on the rheological
properties of wholemeal and white ﬂour batters was evaluated by a
small amplitude oscillatory shear. POx was additionally added to
support the oxidative gelation of AX in the batter.
Fig. 3 A and B show the effect of POx and/or WEAXs and CEAXs

on the viscoelastic properties of batter made from wholemeal
buckwheat ﬂour. Rheological proﬁles of all AXs added to the batter
systems showed a gradual increase of the storage and loss moduli
throughout the entire reaction time, differing only in magnitude.
This probably relied on the chemical properties of each AX as seen
previously (see Fig. 2).
The storage moduli signiﬁcantly exceeded the loss moduli in all
batter systems, manifesting dominance in elastic properties.
Overall, no relevant change in elastic or viscous properties was seen
in the control, indicating that no network was formed. The highest
storage and loss moduli were reached when the batter was treated
with POx. Since no AXs were detected in the buckwheat ﬂours (see
Table S1), it is believed that POx catalyzed inter-and intra-

Fig. 3. Effect of POX and/or AX addition (1% (w/w) or 3% (w/w)) from different extraction methods on the viscoelastic properties of batter made from wholemeal buckwheat ﬂour;
A: added with WEAXs; B: added with CEAXs at 35  C.
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molecular crosslinks between buckwheat proteins in the ﬂour,
which promoted the formation of a protein network. Protein
crosslinking has already been seen in the investigation of Decamps
et al. (2013), who studied the effect of POx and glucose oxidase on
bread dough stability. Results showed that both oxidizing enzymes
were able to improve dough stability mainly through crosslinking
of proteins and/or native AXs.
Regarding the effect of the AXs in the batter, addition of 1% (w/
w) of WEAXs signiﬁcantly affected the viscoelastic properties of the
batter, compared with the control, while no signiﬁcant effect was
seen when additional POx was added. The increase in viscoelastic
properties was attributed to possible crosslinking of added AX
molecules and/or ﬂour proteins. The viscoelastic properties of the
batter were not inﬂuenced by a higher WEAX concentration
compared to the control, as well as its combined supplementation
with POx. Ayala-Soto et al. (2017) studied the effect of maize ﬂour
AXs and laccase on gluten-free batter properties. The investigation
showed that maize ﬂour AXs signiﬁcantly affected rheological
properties of the batter, while the addition of laccase did not show
any signiﬁcant effect.
Nearly all systems containing CEAXs reached signiﬁcantly
higher storage and loss moduli, compared with the WEAXs, except
for 1% (w/w) CEAXs. Amongst all batters added with AXs, the batter
with 3% (w/w) CEAXs achieved the highest elastic and viscous
moduli. A reduction from 3% to 1% (w/w) of CEAXs in the batter led
to a signiﬁcant decrease in both moduli, whereas an opposite
behavior was observed when applying WEAXs. This might be
related to the concentration of impurities of the AXs, which were
twice as high in the WEAXs and could have interfered with the
stability of the network.
In addition, Fig. 4A and B show the effect of POx and/or WEAXs
and CEAXs on the viscoelastic properties of batter made from white

buckwheat ﬂour. Similar to the behavior seen with wholemeal
ﬂour, again POx changed the rheological properties of the batter
made with white ﬂour the most. WEAX addition signiﬁcantly
enhanced G0 and G00 , compared with the control. In contrast, not all
systems added with CEAXs displayed improved rheological properties. Amongst all batters, the combination of 1% (w/w) WEAX and
POx or 3% (w/w) CEAX and POx displayed highest viscoelastic
properties.
Overall, the rheological behavior of the batters added with AXs
was strongly inﬂuenced by the properties of the AXs. Since the
CEAXs enhanced the rheological properties of the batters to a
higher extent, further characterization of their gelling properties
were investigated in more detail in applied rheological studies.
3.3.2. Applied rheology: pasting and mixing properties
The pasting properties of the wholemeal and white ﬂour added
with POx and/or CEAXs (1 or 3% (w/w)) is presented in Fig. 5 A.1 and
B.1. Pasting properties of the systems added with CEAXs were
reduced with increasing AX concentration, being more evident
when using white ﬂour. This behavior was also observed in the
investigation of Ayala-Soto et al. (2017). A reason for this behavior
might be the presence of the high soluble ﬁber content in the AXs,
which tends to surround starch granules, decreasing the quantity of
starch available to absorb water and therefore reducing the dough
 mez, 2014). POx
consistency and elasticity (Martínez, Díaz, & Go
addition did not change the viscosity proﬁle of the buckwheat
ﬂours, although the FV showed a small but signiﬁcant increase
(control: 6087.0 cP; POx: 6488.3 cP) in the wholemeal ﬂour systems. It can be implied that the enzymatic effect of POx on the ﬂour
carbohydrates might have had a minor impact on the retrogradation process of the amylose molecules, as seen by Pereira et al.
(2017).

Fig. 4. Effect of POX and/or AX addition (1% (w/w) or 3% (w/w)) from different extraction methods on the viscoelastic properties of batter made from white buckwheat ﬂour; A:
added with WEAXs; B: added with CEAXs at 35  C.
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Fig. 5. Effect of POX and/or CEAX addition (1% (w/w) or 3% (w/w)) on the pasting and mixing properties of A: white buckwheat ﬂour and B: wholemeal buckwheat ﬂour. 1: RVA; 2:
micro-DoughLab; 3: Mixolab®.

With regards to the white ﬂour systems (Fig. 5 B.1), addition of
higher CEAX concentrations led to a decrease from 4135.3 to
2727.3 cP in PV, but also in PT (from 2377.3 to 3725.3 cP) and FV
(from 7048.0 to 4152.0 cP). POx did not affect the pasting properties
of the dough added with 3% (w/w) CEAXs in contrast to 1% (w/w)
CEAXs, which displayed a small but signiﬁcant increase in PV and
PT from 4135.3 to 4276.0 cP and 3725.3 to 3997.3 cP, respectively.
Probably, crosslinking of AX molecules, which resulted in higher
molecular weight and water-binding capacity, might have caused
the viscosity increase during gelatinization and pasting. A lower
setback was found in systems containing 3% CEAXs (1774.7 cP)
compared with 1% (w/w) CEAXs (3322.7 cP). This reduction was
caused by the lower starch content in the ﬂours and the higher
amount of AXs, which bound more free water and therefore
reduced this parameter. The system containing 1% (w/w) CEAXs
and POx displayed a signiﬁcantly lower setback (2943.7 cP)
compared with the ﬂour added only with 1% (w/w) CEAXs
(3322.7 cP), which suggested that crosslinked AX molecules might
have inhibited the reorganization of amylose (Arif et al., 2014). This
was not seen at a higher CEAX concentration. Breakdown was also
reduced from 410 to 350 cP when increasing from 1% to 3% CEAX
addition. Systems containing POx in combination with 1% or 3% (w/
w) CEAXs, did not display any signiﬁcant differences in breakdown,

when the enzyme was absent.
Wholemeal ﬂour systems displayed a similar behavior to white
ﬂour (Fig. 5 A.1). A higher CEAX content signiﬁcantly reduced PV
(from 3269.3 to 2334.3 cP), PT (from 2883.3 to 1960.3 cP) and FV
(from 5005.0 to 3250.0 cP) in wholemeal ﬂour systems; while no
change was visible when CEAXs were combined with POx. Breakdown remained similar among all systems (299.3e386.0 cP), while
setback was reduced with increasing concentration of CEAXs, as
seen with the white ﬂour systems.
Analysis of the dough mixing properties by micro-DoughLab
(Fig. 5 A.2 and B.2) showed that both CEAX and POx addition, as
well as their combination affected dough consistency signiﬁcantly.
The trend of the curves was similar in the white and wholemeal
ﬂour systems, differing only in magnitude. Due to their lower
complexity, differences within white ﬂour systems were more
evident than for wholemeal ﬂour systems. POx increased the peak
(PC) and ﬁnal consistency (FC) of the control white ﬂour dough
from 587.5 to 636.7 cP and 537.5 to 595.0 cP, respectively. Similar
effects were seen in the control wholemeal ﬂour dough (PC: from
525.0 to 615.0 cP and FC: from 506.7 to 595.0 cP), probably as a
consequence of AX crosslinking. Other reactions like proteinprotein or protein-AX crosslinking cannot be excluded either. This
agreed with the results of the ﬁrst part of the study (see Figs. 3 and
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4). CEAX addition decreased the dough consistency of both ﬂours,
compared to the controls, except for 1% (w/w) CEAXs and POx in
the wholemeal ﬂour system. This reduction could be explained by
the presence of impurities (around 30%) or the higher waterbinding capacity, as described previously. Another explanation
could be the presence of calcium chloride in the CEAXs, which
could have been formed during the isolation and puriﬁcation process. A weakening effect of dough added with calcium chloride has
already been observed before. Salovaara (1982) reported that the
use of divalent salts (i.e. calcium and magnesium chloride)
decreased the mixing stability and reduced the farinograph dough
development time. Only the lower concentration of CEAXs in
combination with POx reached a signiﬁcantly higher consistency
than the control wholemeal system, which was not seen at 3% (w/
w) CEAXs and POx (see Fig. 5 B.2). It is believed that a higher
concentration of CEAXs probably led to extensive crosslinking of
AXs, which resulted in a decrease in viscosity, due to the formation
of unextractable AX molecules. This has also been observed before
by Decamps et al. (2013), who studied the effect of POx and GO on
crosslinking of proteins and/or AXs and attributed the viscosity
decrease of wheat dough to the extensive crosslinking of the AX
molecules.
Fig. 5 A.3 and B.3 display the mixing and pasting properties of
the dough systems investigated by Mixolab®. As seen before, the
differences are more obvious in case of white ﬂour systems
compared with wholemeal ﬂour. The mixing and pasting properties
of the white ﬂour systems were consistent with the results obtained by the micro-DoughLab (see Fig. 5 A.2 and B.2) and by the
RVA proﬁles (see Fig. 5 A.1 and B.1). Mixolab® parameters C1eC5
displayed differences between systems, being most signiﬁcant in
doughs with different CEAXs concentrations, while the presence of
POx displayed little or no signiﬁcant effect.
Addition of CEAXs to white ﬂour systems signiﬁcantly reduced
initial dough consistencies (C1) from 1.09 Nm (control) to 0.61 and
0.30 Nm for doughs with 1 and 3% (w/w) CEAXs, respectively (see
Fig. 5 A.3). The dough added with 3% CEAXs showed a similar
stability as the control during mixing, being slightly lower at 1%
CEAXs. As a consequence of temperature rise while mixing, a
decrease in torque forces was visible (C2), which has been related to
protein weakening or unfolding. Control dough reached highest C2
value of 0.42 Nm comparable to those found in wheat dough
(0.4e0.5 Nm). This parameter was reduced in doughs with CEAXs
probably due to the slightly lower amount of ﬂour. Torque forces at
gelatinization, breakdown of the starch granules and retrogradation, represented by the parameters C3, C4 and C5, respectively,
were also reduced with increasing amount of AX.
Wholemeal ﬂour doughs behaved similarly to white ﬂour systems (see Fig. 5 B.3), except for the dough added with POx, in which
torque forces were reduced during pasting in wholemeal ﬂour but
not in white ﬂour, in contrast to the control. Doughs with 3% (w/w)
CEAXs and POx showed a small but signiﬁcant increase in most of
the Mixolab® parameters compared with the doughs with the CEAX
alone. The formation of AX crosslinks might have caused this
behavior, which was not seen by the previous RVA results. Since the
duration of the experiment was longer when using Mixolab® than
the RVA, the activity of POx was extended, explaining these
discrepancies.
4. Conclusion
The addition of AXs and POx signiﬁcantly improved most of the
studied properties in GF model systems, when added individually.
They could also lead to an improved GF matrix, when combined in
the right proportion. This makes them an interesting alternative as
a natural structure-forming agent for application in GF bread.

Production of AXs might have a good economic feasibility, as their
extraction derives from cheap by-products and they are more likely
to be accepted as natural food additives by the consumers. This
study was able to provide more information about the functionality
and gelling properties of AXs in different systems, although still
questions remain open to fully explain whether the change in
rheological properties was in fact caused only by crosslinking of the
AXs. Further studies will be pursued in the near future in order to
determine their stability upon baking.
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The objective of this work was to investigate the possibility of a macromolecular network formation in glutenfree model dough systems based on millet ﬂours (white and wholemeal) by the addition of rye bran arabinoxylan
(AX) and enzyme treatment. To perform enzyme treatment pyranose-2-oxidase was applied, which was assumed
to be able to initiate cross-links between AX molecules through H2O2 production. The eﬀect of AX addition and
enzyme treatment on the rheological properties of the model systems was studied by basic (oscillation measurement) and applied (micro-doughLab, Rapid Visco Analyzer and Mixolab) rheological methods. The molecular basis of AX crosslinking was investigated in lyophilized dough and/or gel samples by SE-HPLC and
Scanning Electron Microscopy (SEM). The results showed that AX addition deteriorated the mixing and pasting
properties in general, but these properties were signiﬁcantly improved when it was combined with enzyme
treatment. In some cases, enzyme addition itself also changed the behaviour of the model systems signiﬁcantly,
suggesting that the enzyme may have an eﬀect on other ﬂour components (e.g. proteins, starch), as well. The
study of AX molecular weight distribution performed by SE-HPLC conﬁrmed the appearance of a new peak in the
higher molecular weight range when enzyme treatment was applied to AX dosed dough systems, supporting our
initial assumptions. According to SEM images of dough and gel microstructures, signiﬁcant association was
observed between starch granules when AX and enzyme treatment were applied together indicating a possible
formation of a macromolecular network.

1. Introduction
Celiac disease, also known as gluten-sensitive enteropathy is a
gluten-dependent systemic autoimmune disorder, which occurs in
about 1% of the population worldwide (Lebwohl, Ludvigsson, & Green,
2015). Currently the only existing treatment is a lifelong gluten-free
diet, which means the strict avoidance of products containing wheat,
rye, barley and other minor cereals such as spelt, kamut (Khorasan
wheat) or triticale (Gallagher, Gormley, & Arendt, 2004; Vici, Belli,
Biondi, & Polzonetti, 2017). Since wheat plays an important role in
human nutrition, starting a gluten-free diet might be challenging to
people diagnosed with celiac disease or other gluten-related disorders.
Although the assortment of gluten-free (GF) products is expanding
continuously, in many cases the nutritional value and the technological,

as well as sensory properties are still weaker than their gluten-containing counterparts especially in case of bakery products like bread
(Pellegrini & Agostoni, 2015). Unfortunately, these products usually
have high available carbohydrate content but lack dietary ﬁbers and
other important nutrients such as certain minerals, vitamins and
bioactive compounds (Padalino, Conte, & Del Nobile, 2016). In recent
years, utilization of minor cereals (millet, sorghum, oat, etc.) and
pseudocereals (buckwheat, amaranth, quinoa) in GF bread formulations
has received increased interest due to several nutritional advantages
(more favorable composition of amino acids, lipids, minerals, dietary
ﬁbers or bioactive compounds) and to the rising demand for healthier
and more diverse products (Alvarez-Jubete, Arendt, & Gallagher, 2010;
Bagdi et al., 2011; Békés, Schoenlechner, & Tömösközi, 2017). Replacement of gluten has been the major challenge for GF food
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free products (gluten has to be below 20 ppm) since rye also contains
protein fractions triggering celiac disease. By enzyme treatment and a
proper puriﬁcation process the gluten content can be reduced below the
limit of regulations (Denisse Bender, Schmatz, et al., 2017).
The aim of the present study was to investigate the eﬀects of AX
addition, enzyme treatment and their combinations on the viscoelastic
and pasting properties of simpliﬁed gluten-free batter and dough systems. For this purpose, white and wholemeal millet ﬂours were selected
as model gluten-free matrices due to their relatively poor technological
properties. Arabinoxylan from rye bran was dosed in two levels to the
ﬂours. To promote crosslinking between AX molecules, pyranose-2oxidase (POx) was applied. The utilization of pyranose-oxidase in
buckwheat ﬂour based matrices has been reported by Bender et al.
(2018) in order to promote crosslinking of AX molecules. Although, the
present work was performed within the framework of the same project,
it is able to provide novel results about AX crosslinking in a completely
diﬀerent gluten-free matrix using further conﬁrmatory measurement
methods contributing to the better understanding of the processes
taking place.

development (bread, pasta, etc.) since gluten plays a key role in the
technological, structural and sensory properties of the wheat-based
products (Schoenlechner, Mandala, Kiskini, Kostaropoulos, &
Berghofer, 2010). Currently the most common methods for improving
the properties of GF bakery products as well as shelf-life, are the addition of speciﬁc food additives and ingredients (e.g. hydrocolloids,
emulsiﬁers, stabilizers, protein isolates, modiﬁed starches, etc.) and the
utilization of diﬀerent production processes (sourdough technology,
enzymatic or heat treatments, etc.) or their combination (Haros &
Schoenlechner, 2017; Matos & Rosell, 2014; Padalino et al., 2016).
Nutritional value can be increased by adding speciﬁc nutrients, like
proteins with diﬀerent amino acid proﬁle, minor health supporting
components including vitamins, lipids or bioactive compounds and
dietary ﬁbers from diﬀerent sources (cereal, non-cereal, vegetable,
fruit, etc.) to the products. Using wholegrain ﬂours might also be a
solution but despite their nutritional beneﬁts they usually inﬂuence the
technological (appearance, color, texture, etc.) and the sensory (taste,
aroma, etc.) properties negatively (Capriles, dos Santos, & Arêas, 2016).
Another possibility could be the promotion of network formation between proteins (Moore, Heinbockel, Dockery, Ulmer, & Arendt, 2006;
Renzetti, Dal Bello, & Arendt, 2008) or even polysaccharides
(Lazaridou, Duta, Papageorgiou, Belc, & Biliaderis, 2007).
Among plant polysaccharides, certain pentosans, like arabinoxylans
are able to form a network structure enabling gas retention in the
dough. Pentosans belong to hemicelluloses and are built up from different pentoses. One of the most important representative is arabinoxylan (AX), which consists of long β-(1,4)-D-xylopyranosil backbone
chains attaching single α-L-arabinofuranosyl residues at the 2- or 3position (Izydorczyk & Biliaderis, 1995). Arabinosyl units can be esteriﬁed by ferulic acid molecules, which enables them to crosslink to
other AX polymer chains or other compounds like proteins. In the literature ﬁve isomeric forms of di-FA structures have been reported in AX
gels: 5-5′-, 8-5′-benzo-, 8-O-4′-, 8-5′- and 8-8′and only one tri-FA
(Bunzel, Ralph, & Steinhart, 2005; Carvajal-Millan et al., 2005;
Carvajal-Millan, Guilbert, Doublier, & Micard, 2006). The physicochemical properties of AXs highly depend on their molecular weight, A/
X ratio, and the number of diferulate crosslinks (Denisse Bender,
Schmatz, et al., 2017; Carvajal-Millan et al., 2005; Rodica, Adrian, &
Julean, 2010). Molecular size and properties of AX molecules can be
inﬂuenced by modiﬁcation using chemical oxidizing agents or enzymes
(laccase, oxidases) (Bagdi, Tömösközi, & Nyström, 2017). Referring to
food safety aspects, application of enzymes would be more preferable
than chemical oxidizing agents and they might even be formed naturally during the fermentation process of bread making. Pyranose-2oxidase could be a promising alternative to chemical oxidizing agents
(Decamps, Joye, Courtin, & Delcour, 2012). POx catalyzes the oxidation
of C2 or C3 of several mono- and disaccharides into dicarbonyl derivates
and H2O2 (Leitner, Volc, & Haltrich, 2001; Wongnate & Chaiyen, 2013).
Through H2O2 production the oxidation of ferulic acid moieties can
take place triggering crosslinks between AX molecules. However, POx
might be able to aﬀect other ﬂour constituents as well. The eﬀect of POx
on wheat ﬂour components has been comprehensively studied in dough
and bread making processes, in which the crosslinking of AX molecules
and oxidation of thiol groups of proteins were conﬁrmed (Decamps
et al., 2013; Decamps, Gryp, Joye, Courtin, & Delcour, 2014; Decamps,
Joye, Haltrich, et al., 2012). The crosslinking between AX molecules
and gluten proteins has been also assumed (Decamps et al., 2014).
Besides their possible beneﬁcial eﬀects on the technological properties (Biliaderis, Izydorczyk, & Rattan, 1995; Buksa, Ziobro, Nowotna,
& Gambuś, 2013), AXs might also have several health-promoting eﬀects
as dietary ﬁber and as a bioactive compound (Bagdi et al., 2017; Mendis
& Simsek, 2014; Sivam, Sun-Waterhouse, Quek, & Perera, 2010). AXs
can be found in large amounts in rye, contributing to the characteristic
textural properties of sourdough fermented rye breads. Therefore, utilization of rye AXs in GF products could be a great possibility to improve quality but only by meeting with the legal regulations for gluten-

2. Materials and methods
2.1. Materials
Grains of a Hungarian millet variety (GK-Piroska) were provided by
Cereal Research Non-Proﬁt Ltd. (Szeged, Hungary). For producing
white millet ﬂour, seeds were milled by a FQC-109 type laboratory mill
(Metefém, Hungary) and then sieved on a 250 μm standard sieve (ISO
3310-1:2016) using an AS200 type laboratory sieve (Retsch, Germany).
Wholemeal was produced using a pin mill (Fa. Pallmann
Maschinenfabrik, PXL 18, Germany). The AX concentrate (63.82%
purity, A/X = 0.57) was produced from rye bran with Ca(OH)2 extraction and characterized in details by Bender et al. (2018, 2017a,b).
Following the procedure of Spadiut, Posch, Ludwig, Haltrich, and
Peterbauer (2010), pyranose 2-oxidase (POx) from Phanerochaete
chrysosporium was recombinantly expressed in an Escherichia coli
(B230) host using lactose as substrate and then puriﬁed. The enzyme
activity (44.5 U/ml) was determined according to Pisanelli et al.
(2009). Based on the previous work of Bender et al. (2018) a concentration of 3.96 U/g ﬂour and 0.89 U/g ﬂour POx was used in case of
basic rheological and applied rheological measurements, respectively.
All used chemicals and reagents were of analytical grade and purchased
from Sigma-Aldrich (Steinheim, Germany).
2.2. Determination of chemical composition
Moisture content of the ﬂour samples were determined by oven
drying method according to ICC Standard Method Nr. 110/1, while ash
content was measured by muﬄe furnace method (ISO 2171:2007).
Determination of protein content was carried out by Dumas method
(ISO/TC34/WG 19) using a FP-528 instrument (Leco, Saint Joseph,
USA). The general conversion factor of 6.25 was applied to calculate
protein content. Soluble (SDF), insoluble (IDF) and total (TDF) dietary
content was measured according to AOAC 991.43 and AACC32-07
methods using Fibertec 1023 (Foss-Tecator, Sweden). Fat content
measurement of the ﬂours was performed according to ICC Standard
Method Nr. 136 standard using Soxtec System HT-1043 and 1046 instruments (Tecator, Sweden). Ferulic acid (FA) content of the ﬂours was
analyzed as reported by Mattila, Pihlava, and Hellström (2005). Total
arabinoxylan content (TOTAX), arabinose/xylose ratio (A/X) and
monosaccharide composition (glucose, galactose) of the ﬂours was
determined by a gas chromatography method using pre-column derivatization (Gebruers, Courtin, & Delcour, 2009). An Elite-17 column
(SN: 455178; 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm, Perkin Elmer, USA) in a Clarus
500 Gas Chromatograph (Perkin Elmer, USA) was used, equipped with
an auto-sampler and injection port (injection volume: 1 μl, split: 1:8;
382
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homogenize the solids before the analysis. Water was added to the
samples by a pipette (1–5 ml) instead of the automatic water dosing
system, which was disabled. In case of enzyme treatment, POx was
dissolved in the water just before starting the measurement. Since there
is no standard method for characterization of millet ﬂours yet, the
water absorption level of the controls was adjusted to reach the highest
maximum consistency and dough stability. The applied water absorptions of white and wholemeal control dough were 55.9% and 56.1%,
respectively. These hydration levels were held constant in all experimental settings. The following curve parameters were deﬁned and investigated: maximum consistency (FU) (global maximum of the curve),
development time (min) (the time when maximum consistency was
reached) and the degree of softening (FU) (the weakening of dough
against mixing).

speed: normal, sample pumps: 6 temperature: 300 °C). Analytes were
separated at 250 °C (hold: 14 min) and detected by Flame Ionization
Detector (attenuation: −1, oﬀset: 5.0 mV, range: 1) at 300 °C (carrier
gas: He, 1 ml/min). The used auxiliary gasses were H2 (45 ml/min) and
air (450 ml/min). Other settings were as follows: bunching factor (pts):
1, noise threshold (μV): 100. The evaluation of the chromatograms was
carried out by TotalChrom Navigator software (Perkin Elmer, USA).
2.3. Rheological characterization
Rheological properties of white and wholemeal millet ﬂour (controls), their mixtures with AX (1% and 3%) and the eﬀect of enzyme
treatment (POx; AX (1%) + POx and AX (3%) + POx) were investigated by basic and applied rheological methods. The levels of the
AX concentrate in the mixtures were selected according to pre-trials
(data not shown) of our previous work (Bender et al., 2018). 1% water
extractable AX dosage would refer to a real matrix, while using a higher
(3%) AX concentration provides more and profound information about
the eﬀect of AX addition as well as enzyme treatment.

2.3.4. Investigation of complex rheology in dough systems
The mixing and pasting properties of dough systems were investigated by Mixolab (Chopin, Villeneuve-la-Garenne, France). The
measurements were carried out based on the ISO 17718:2013 standard
method. The method was slightly modiﬁed in regards to the dough mass
which was necessarily increased from 75 g to 90 g, similarly to other
gluten-free ﬂours, because of the speciﬁc nature of the system (dough
volume is lower because of the poor hydration of millet proteins)
(Dubat & Boinot, 2012; Torbica, Hadnađev, & Dapčević, 2010). The AX
concentrate was pre-mixed and homogenized with the ﬂour in a 50 g
Farinograph bowl (Farinograph-E, Brabender, Duisburg, Germany) for
30 min. This prepared mixture of solids was analyzed by the Mixolab.
Addition of the water was performed by the automatic dosing system of
the instrument. The enzyme was dissolved in 5 ml of water (deducted
from the total water amount by the program) and dosed by a pipette
(1–5 ml). The level of water absorption was adjusted as mentioned in
2.3.3 and was held constant during the analyses. The curve parameters
were evaluated by the Mixolab 3.2 software (Chopin, Villeneuve-laGarenne, France). The Mixolab curve can be divided into two main
parts: In the ﬁrst stage of the analysis (in the ﬁrst 8 min) the mixing
properties of dough were investigated at 30 °C like Farinograph measurement. Then, in the second phase (C3eC5) the viscous behaviour
was analyzed during a heating-cooling cycle similar to the RVA program.

2.3.1. Basic rheological properties of batter systems
The crosslinking behaviour of the AX concentrate was characterized
in simpliﬁed batter systems in the presence of POx using a Kinexus
Rheometer pro+ (KNX 2001; Malvern Instruments GmbH, Herrenberg,
Germany) at 35 °C. To identify the linear viscoelastic region, a strain
sweep test was carried out at 25 °C with a shear strain of 0.001–100%
and a constant frequency of 1 Hz. Based on the preliminary results, a
strain of 0.01% was used in all measurements. Small amplitude oscillatory shear was used to characterize the inﬂuence of AX and/or POx
addition on the rheological properties of millet batter. Sample preparation was carried out following the procedure of Bender et al.
(2018). Moreover, water addition remained constant and was chosen
according to optimized dough formulations (70% (w/w) and 95% (w/
w) for white and wholemeal ﬂour batters, respectively). The batter was
poured onto the cold base of the rheometer (4 °C) and exposed edges
were covered with silicone oil to prevent loss of moisture. The measurement started by a sudden increase of temperature from 4 to 35 °C
and was monitored for 3000 s. A plate measuring geometry (PU 20,
diameter 20 mm) was used to record the storage (G′) and loss moduli
(G″). The rheological parameters were evaluated using the manufacturer's supplied computer software (rSpace for Kinexus, Malvern Instruments GmbH, Herrenberg, Germany).

2.4. Investigation of molecular weight changes in dough
The eﬀect of enzyme treatment on the molecular weight distribution
of AXs (native and dosed) was investigated in freeze-dried dough
samples by SE-HPLC method. Dough samples were prepared according
to 2.3.3., the only diﬀerence was that the dough samples were mixed
until reaching maximum consistency, then they were freeze-dried and
gently pulverized using a mortar. SE-HPLC was performed using a
Flexar HPLC System (Perkin Elmer, USA) with RI detection mode, following the method of Bagdi et al. (2017). A Shodex, OH pak 10 mm SB804HQ 200 A column (300 mm_ 8 mm) was used for separation of
carbohydrates in the range of 10–1000 kDa by elution with 0.3 g/L
NaCl (0.3 ml/min at 38 °C). To calculate molecular weights, sample
peak retention times were compared to a standard curve created of the
logarithmic molecular weight of pullulan standards with a range of
5.900–708.000 kDa (Shodex Standard Kit P-82, Japan).

2.3.2. Investigation of gel forming and pasting properties of slurries
Eﬀect of AX addition and enzyme treatment on the gel forming and
pasting properties were investigated by a RVA-4SA (Newport Scientiﬁc
Pty. Ltd., Warriewood NSW, Australia) type Rapid Visco Analyzer
(RVA) according to the ICC Standard Method Nr. 162. In the analysis,
3.5 g ﬂour (or solid) at 14% moisture basis was homogenized in 25 ml
distilled water. In case of enzyme treatment, the enzyme was dissolved
in the water just before starting the analysis. The curve parameters
were evaluated by the RVA software (Thermocline for Windows v2.2,
Newport Scientiﬁc Pty. Ltd., Warriewood NSW, Australia). The investigated parameters were peak viscosity (cP); peak time (min); trough
(cP) and ﬁnal viscosity (cP).
2.3.3. Characterization of mixing properties of dough systems
Mixing behaviour of millet dough systems was examined and
monitored by micro-doughLab (Newport Scientiﬁc, Warriewood NSW,
Australia), which required 4 g of ﬂour at 14% moisture basis. The
measurements were carried out according to the Standard Flour Testing
Method (mixing speed: 63 rpm; temperature: 30 °C, pre-mixing time:
1 min) by implementing some modiﬁcations: analysis time was extended from 20 to 30 min due to the slower hydration of millet ﬂours
and to investigate the enzymatic eﬀect for an extended term. In case of
ﬂour-AX mixtures pre-mixing time was increased to 15 min to

2.5. Scanning electron microscopic study of dough and gel samples
Possible morphological changes of dough and gel microstructure
were examined by Scanning Electron Microscopy (SEM) using a JSM5500LV Scanning Electron Microscope (JEOL Ltd., Tokyo, Japan). For
the analysis of dough microstructure the same freeze-dried samples
were investigated as in 2.3.5. To analyze the gel structure, samples were
taken after the RVA measurement, then freeze-dried and pulverized
with a mortar. The samples were coated by Au/Pd before the
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addition caused higher initial storage (G′) and loss (G″) moduli. When
enzyme was added, viscoelastic properties of the batter containing 3%
AX were slightly increased, while a decrease of viscoelasticity was observed in case of 1% AX addition. However, at the end of measurement
no signiﬁcant diﬀerence was found between 1%AX+POx and 3%AX
+POx in the ﬁnal G’ and G” values. A more signiﬁcant change in viscoelastic behavior was seen when enzyme treatment was performed
without AX addition.
Wholemeal batter systems showed lower G’ and G” values than
white ﬂour batters indicating weaker viscoelastic properties. Although,
the AX and ferulic acid content of wholemeal ﬂour was higher, the
eﬀect of POx on the viscoelastic properties of wholemeal millet batters
was less pronounced. This can be explained by the signiﬁcantly higher
insoluble ﬁber content due to its destabilizing eﬀect on the batter by
forming a physical barrier for crosslinking of AX or protein molecules.
This eﬀect was conﬁrmed by the applied rheological measurements
discussed in Sections 3.2.2-3.2.4.
In general, both kind of batters (white and wholemeal) showed
dominance in elastic properties, as the storage moduli exceeded the loss
moduli. Overall, viscous properties were less aﬀected by the addition of
the AXs, than the elastic properties. Most of the curves were initially
characterized by a short plateau region, followed by a gradual increase
in viscoelastic properties, except for the addition of POx in the white
ﬂour. The enzyme treated batters improved the viscoelastic properties
(G′, G″) the most, compared to the control. This behaviour was already
observed earlier as described by Bender et al. (2018) in buckwheat
model systems added with POx and was mainly attributed to inter- and
intra-molecular crosslinks between proteins, although in this case protein-AX or AX-AX interactions could not be excluded either.

Table 1
Chemical composition of white and wholemeal millet ﬂours (Mean
value ± SD).

Moisture (%)
Protein (DM%)
Fat (DM%)
Ash (DM%)
Dietary ﬁber

Arabinoxylan

IDF (DM%)
SDF (DM%)
TDF (DM%)
TOTAX (DM
%)
A/X

Glucose (DM%)
Galactose (DM%)
Ferulic acid (mg/
100 g)

White millet ﬂour

Wholemeal millet
ﬂour

12.5 ± 0.04a
10.71 ± 0.07a
3.07 ± 0.01a
1.12 ± 0.09a
2.26 ± 0.11a
4.97 ± 0.25a
7.23 ± 0.36a
1.03 ± 0.06a

11.05 ± 0.01b
11.95 ± 0.00b
4.22 ± 0.01b
3.19 ± 0.07b
15.50 ± 0.56b
4.19 ± 0.21b
19.70 ± 0.77b
4.83 ± 0.17b

2.00 ± 1.06a
78.93 ± 0.50a
2.59 ± 0.34a
8.35 ± 0.46a

0.42 ± 0.06b
65.37 ± 0.60b
3.22 ± 0.16b
27.23 ± 0.25b

The diﬀerent letters indicate signiﬁcant diﬀerence (p < 0.05) between ﬂour
samples in the presented properties.

a,b

measurement using a Polaron SC7620 sputter coater (Quorum
Technologies Ltd., Kent, UK). SEM images were taken applying an accelerating voltage of 20 kV.
2.6. Statistical analysis
The analytical and rheological measurements were carried out in
triplicate measurements. Signiﬁcance testing was carried out using ttest for independent samples and one way ANOVA (analysis of variance,
p < 0.05, α = 0.05). Post-hoc tests were carried out by Fisher's LSD
test. Statistical evaluation was performed using DellTM StatisticaTM
13.1 (Dell Inc., Round Rock, Texas, USA).

3.2.2. Investigation of pasting properties
The pasting and retrogradation behaviour of white and wholemeal
millet ﬂour slurry systems are displayed in Fig. 2 A and B, respectively.
The curve parameters can be found in Table 2.
In white ﬂour systems, the addition of the AX concentrate decreased
viscosity during the analysis compared to the control. As AX concentration rose, peak viscosity, trough and ﬁnal viscosity dropped signiﬁcantly. The same eﬀect of AX addition was observed by Ayala-Soto,
Serna-Saldívar, and Welti-Chanes (2017) when AX from maize was
added to gluten-free composite ﬂours. Although, enzyme treatment
increased the viscosity of AX containing slurry systems compared to AX
addition, their pasting curves stayed under control curve. Again, enzyme treatment alone changed the viscous properties of the slurry the
most compared to the control.
In case of wholemeal ﬂour systems, the behaviour of the slurries was
found to be similar to the white ﬂour systems, varying only in magnitude. In this case as well, AX addition aﬀected the pasting properties
negatively, which was improved by the enzyme treatment.
Overall, higher viscosity proﬁles were observed in the white ﬂour
systems, compared with the wholemeal ﬂour slurries, which is attributed to higher starch and lower insoluble dietary ﬁber content.
Therefore, the eﬀect of AX addition was more pronounced. Enzyme
treatment signiﬁcantly improved the pasting properties of both AX
dosed systems, which suggested that probably crosslinking of AX molecules occurred, leading to higher molecular weight molecules and an
increased water-binding capacity, as reported by Bender et al. (2018). It
should be noted that in case of higher AX content, the relative change of
viscosity was found less prominent than in case of 1% AX addition,
which can be explained by the general destabilizing eﬀect of AX on the
pasting properties of starch. However, the enzyme treatment alone
(without AX addition) has also increased the viscosity of the slurries. In
case of wholemeal millet, this can probably be explained by crosslinking between native AX molecules (Decamps et al., 2013; Piber &
Koehler, 2005). In white ﬂour systems, the eﬀect of enzyme addition
was less evident. Since white ﬂour contains mainly starch, changes in
viscosity might be attributed to oxidation of starch, as reported by

3. Results and discussion
3.1. Chemical composition of millet ﬂours
Chemical composition of the two millet ﬂours is summarized in
Table 1. Naturally, white ﬂour had slightly lower crude protein and fat
content than wholemeal ﬂour. Ash content was approximately threetimes higher in wholemeal ﬂour than in white ﬂour. IDF content was
around seven-times higher in wholemeal ﬂour than in white ﬂour,
while SDF content was similar in the two materials. The results of the
GC analysis showed that white ﬂour and wholemeal ﬂour contained
around 1% and 5% AXs, respectively. Notable diﬀerences were found in
the A/X ratio of the ﬂours (2.00 and 0.42 in the white and in the
wholemeal ﬂour, respectively). Ferulic acid (FA) content of the ﬂours
was also considerable (8.35 mg FA/100 g in white millet ﬂour and
27.23 mg FA/100 g in wholemeal millet ﬂour). Glucose content of
white ﬂour was signiﬁcantly higher than in wholemeal ﬂour, indicating
its higher starch content. Based on the results it can be conﬁrmed that
white ﬂour is a simpler system containing mainly starchy endosperm
and lower ﬁber and AX content, therefore less reactive groups, than
wholemeal ﬂour. Consequently, the eﬀect of the treatments can be investigated in two diﬀerent types of matrices.
3.2. Rheological measurements
3.2.1. Oscillation measurements
Basic rheological properties of simpliﬁed batter systems were
evaluated by a small amplitude oscillatory shear. Fig. 1 A and B display
the eﬀect of AX addition and enzyme treatment on the storage and loss
moduli of white and wholemeal millet ﬂour batters, respectively.
In case of the white ﬂour model system, the dosage of 1% AX did not
change the viscoelastic properties of the batter, although, 3% AX
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Fig. 1. Investigation of the eﬀect of enzyme treatment and/or AX addition (1 or 3% (w/w)) on the viscoelastic properties (G’: storage moduli; G”: loss moduli) of
batters made from white millet ﬂour (A) and wholemeal millet ﬂour (B) at 35 °C using 0.01% shear strain and constant 1 Hz frequency. (The average of three curves
are presented).

during the cooling period, which showed a sharp decrease in viscosity
towards the end. Starch could also be interacting with the phenolic
groups (e.g. ferulic acid moieties) of AXs causing retarded starch retrogradation (Karunaratne & Zhu, 2016; Siriamornpun, Tangkhawanit,
& Kaewseejan, 2016). To conﬁrm these assumptions, further analyses of
the thermal behaviour of these systems are needed.
3.2.3. Mixing properties of dough systems
Mixing curves of white and wholemeal dough systems can be found
in Fig. 3 A and B, respectively. The investigated curve parameters are
summarized in Table 2.
In case of white ﬂour systems, the applied water absorption was
optimized to 55.9% allowing the highest dough consistency with appropriate kneading behaviour. Addition of 1 and 3% AXs signiﬁcantly
deteriorated the mixing properties of the dough, resulting in a more
liquid batter compared to the control. A decrease of maximum consistency and increase of development time was observed, but the degree
of softening was reduced, implying a more stable structure. The consistency improved strongly and a higher maximum consistency was
reached when enzyme was added to the doughs containing AX concentrate, which then seemed to exceed the mixing behaviour of the
control. Enzyme treatment alone shortened the initial dough development time, although, the degree of softening of the doughs increased. A
slight but insigniﬁcant (p = 0.06) increase of maximum consistency
occurred when only enzyme treatment was performed.
In case of wholemeal millet systems, a water absorption level of
56.1% was used. In general, AX addition (dosage of 1 and 3% AX) did
not aﬀect the maximum consistency signiﬁcantly, compared to the
control. The curve proﬁle diﬀered from the control only in the initial
hydration, where a local maximum appeared. This might be caused by
the competition of water between AX molecules and other ﬂour components (ﬁbers, proteins, starch, etc.), resulting in diﬀerent mixing
behaviours.
Comparing the investigated properties of the two types of ﬂours,
some minor diﬀerences could be detected, which can probably be attributed to diﬀerences in the chemical composition of the ﬂours. Since
wholemeal ﬂour is rich in insoluble ﬁbers originating from the bran
(e.g. cellulose), these could have a negative eﬀect on the rheological
properties of the dough causing lower consistency (Martínez, Díaz, &

Fig. 2. Eﬀect of enzyme treatment and/or AX addition (1 or 3% (w/w)) on the
pasting properties of slurry made from white millet ﬂour (A) and wholemeal
millet ﬂour (B) using RVA. (The average of three curves are presented).

Pereira et al. (2017), who studied the thermal and gel properties of oat
starch oxidized by hydrogen-peroxide. Oxidation of native starch led to
an increase in gel hardness, adhesiveness and gumminess, which was
explained by an increased number of hydrogen bonds due to the formation of carbonyl and carboxyl groups. Similar results were reported
by others (Dias et al., 2011; Sandhu & Singh, 2007). Starch oxidation
might also have played a role in the enzyme treated wholemeal systems
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Table 2
Summary of the investigated parameters of applied rheological methods (Mean value ± SD).
Parameters
White millet
RVA

micro-doughLab

Mixolab

Wholemeal millet
RVA

micro-doughLab

Mixolab

Control

POx

AX (1%)

AX (3%)

AX (1%)+POx

AX (3%)+POx

Peak viscosity (cP)
Trough (cP)
Final viscosity (cP)
Water absorption (%)
Maximum consistency (FU)
Development time (min)
Degree of softening (FU)
Water absorption (%)
C1 torque (Nm)
C1 time (min)
C2 torque (Nm)
C3 torque (Nm)
C4torque (Nm)
C5 torque (Nm)

2253 ± 20
1227 ± 12
3365 ± 74
constant (55.9)
255.0 ± 15.0
14.3 ± 4.7
55.0 ± 8.7
constant (54.0)
0.685 ± 0.007
6.1 ± 1.6
0.185 ± 0.021
2.585 ± 0.049
2.495 ± 0.106
4.340 ± 0.226

2425 ± 8ab
1401 ± 7ab
4473 ± 68ab

1483 ± 2a
422 ± 9a
1129 ± 24a

1037 ± 21a
256 ± 2a
602 ± 5a

1786 ± 12ab
779 ± 30ab
2307 ± 16ab

1232 ± 10ab
408 ± 20ab
1067 ± 37ab

286.7 ± 22.5
22.4 ± 3.4
21.7 ± 5.8ab

193.3 ± 14.4a
18.7 ± 4.8
15.0 ± 8.7a

160.0 ± 10.0a
25.3 ± 4.9a
0.0 ± 0.0a

283.3 ± 16.1b
14.6 ± 1.7
23.3 ± 7.6a

245.0 ± 26.5b
20.9 ± 7.7
6.67 ± 2.9a

0.715 ± 0.007
7.4 ± 0.11
0.200 ± 0.014
2.805 ± 0.035
2.670 ± 0.071
4.485 ± 0.120

0.640 ± 0.028a
8.2 ± 0.58a
0.205 ± 0.007
1.395 ± 0.007a
1.140 ± 0.042a
1.770 ± 0.156a

0.551 ± 0.001a
8.4 ± 0.07a
0.100 ± 0.000a
n.d.
n.d.
1.745 ± 0.007a

0.655 ± 0.021
7.1 ± 0.5
0.220 ± 0.014a
1.795 ± 0.035a
1.580 ± 0.028a
2.640 ± 0.028ab

0.500 ± 0.000a
8.2 ± 0.1
0.125 ± 0.007a
n.d.
n.d.
2.325 ± 0.064ab

Peak viscosity (cP)
Trough (cP)
Final viscosity (cP)
Water absorption (%)
Maximum consistency (FU)
Development time (min)
Degree of softening (FU)
Water absorption (%)
C1 torque (Nm)
C1 time (min)
C2 torque (Nm)
C3 torque (Nm)
C4 torque (Nm)
C5 torque (Nm)

1164 ± 11
760 ± 1
3196 ± 42
constant (56.0)
148.3 ± 2.9
21.6 ± 7.4
13.3 ± 14.4
constant (56.0)
0.396 ± 0.000
7.8 ± 0.0
0.140 ± 0.000
2.220 ± 0.042
1.900 ± 0.057
3.075 ± 0.134

1250 ± 12ab
871 ± 13ab
2914 ± 47ab

1024 ± 30a
610 ± 16a
2237 ± 37a

623 ± 20a
275 ± 26a
841 ± 79a

1115 ± 7ab
728 ± 9ab
2524 ± 7ab

722 ± 3ab
371 ± 1ab
1205 ± 9ab

185.0 ± 29.1ab
16.7 ± 11.2
12.5 ± 18.9

157.5 ± 11.9
20.5 ± 8.0
3.8 ± 2.5

150.0 ± 14.7
11.5 ± 3.0
5.0 ± 4.1

193.3 ± 12.6ab
10.9 ± 5.5
13.3 ± 7.6

200.0 ± 13.2ab
9.1 ± 1.7a
15.0 ± 8.7

0.458 ± 0.005ab
6.4 ± 0.5ab
0.003 ± 0.006ab
2.503 ± 0.035
2.247 ± 0.059
3.547 ± 0.057

0.432 ± 0.007
8.4 ± 0.2
0.155 ± 0.007a
n.d.
n.d.
1.560 ± 0.651a

0.329 ± 0.010a
8.5 ± 0.3
0.061 ± 0.000a
n.d.
n.d.
1.125 ± 0.035a

0.496 ± 0.037ab
6.0 ± 0.1ab
0.176 ± 0.010ab
n.d.
n.d.
2.516 ± 0.035ab

0.394 ± 0.004b
6.7 ± 1.6
0.079 ± 0.008a
n.d.
n.d.
1.701 ± 0.018ab

Signiﬁcantly diﬀerent from Control at a signiﬁcance level of α = 0.05 (p < 0.005).
Eﬀect of enzyme treatment was found signiﬁcant between Control and POx, as well as AX (1% or 3%) and AX (1% or 3%) + POx at a signiﬁcance level of
α = 0.05 (p < 0.05).
a

b

Gómez, 2014). In the white ﬂour systems, AX addition signiﬁcantly
decreased dough resistance in comparison with the control dough,
while no remarkable changes were observed between wholemeal control and AX containing doughs. Since white ﬂour is a more pure and
simple matrix containing only a few, mainly soluble ﬁbers (approximately 1% of AX), the addition of AX aﬀected its behaviour more signiﬁcantly. In contrast, wholemeal ﬂour contained around 5% native
AXs and signiﬁcant amounts of other ﬁber components, therefore AX
addition (1 or 3%) had less impact on the rheological properties of the
doughs. Enzyme treatment signiﬁcantly improved the mixing behaviour
of both systems containing AX concentrate and when POx was added
alone in case of wholemeal dough, compared even to the control.
Therefore, crosslinking between AX molecules (added or native) can be
assumed. Nevertheless, interaction of AXs with other ﬂour components
such as proteins, should be considered, as well as starch oxidation, as
discussed before.

3.2.4. Complex rheological characterization of dough systems
The results of Mixolab measurement are presented in Fig. 4, while
the most important curve parameters can be found in Table 2.
The optimal water absorption of the white ﬂour systems was set to
54% for the analyses. AX addition signiﬁcantly decreased dough resistance during the mixing phase and viscosity during the heatingcooling phase, which is in harmony with the micro-doughLab and RVA
results. All in all, enzyme treatment had no signiﬁcant eﬀect on the
dough mixing properties in this test, in contrast to the previous smallscale experiments (Fig. 3A). However, POx had signiﬁcant positive
impact on the viscous behaviour of AX containing doughs but without
reaching the control curve.
Regarding wholemeal millet systems, the applied water absorption
was 56%. Mixing properties remained unchanged in case of 1% AX
addition, while the higher dosage of 3% AX worsened them. In general,

Fig. 3. Eﬀect of enzyme treatment and/or AX addition (1 or 3% (w/w)) on the
mixing properties of dough made from white millet ﬂour (A) and wholemeal
millet ﬂour (B) using micro-doughLab. (The average of three curves are presented).
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properties compared to white control dough. This let us conclude that
in dough systems starch oxidation assumed in 3.2.2. was less prominent
and AX-AX and/or even AX-starch-protein interactions might be behind
the changes of pasting properties.
3.3. Molecular basis of the changes of rheological behaviour
The results of SE-HPLC measurement of freeze dried dough samples
are displayed on Fig. 5. In case of 1% AX concentration the AX peak
signal was weak (data not shown) and the eﬀect of enzyme treatment
could not be detected either. However, it can be seen that in case of AX
(3%) addition two characteristic peaks for AX concentrate were detected in both systems (white and wholemeal). In case of AX
(3%) + POx a third peak appeared in the higher molecular weight
range. Enzyme treatment (POx) did not caused signiﬁcant diﬀerence in
molecular weights compared to the controls. These results support the
observed changes in the rheological behaviour and conﬁrm our assumptions about AX crosslinking in millet model systems.
Additional support for the molecular background of the measured
results was provided by SEM images of white millet dough and gel
model systems (Figs. 6–7). In case of control and POx treated dough
(Fig. 6A and B, respectively), the morphology was very similar, the
dough constituents (mainly starch granules) seemed to be attached to
each other loosely. In case of AX (3%) addition (Fig. 6C) the presence of
AX could be detected between starch granules, however, no signiﬁcant
interaction was observed, and AX seemed to play a role mainly as a
neutral ﬁller within the gaps. When enzyme treatment was additionally
applied (Fig. 6D), signiﬁcant changes appeared in dough microstructure. The morphology of starch particles was slightly diﬀerent and
they had signiﬁcantly less regular (spherical) shape. It seems that starch
granules are embedded in the matrix of AX molecules but incorporation
of proteins into this system cannot be excluded either.
Signiﬁcant diﬀerences were found in the gelatinized starch microstructure as well (Fig. 7). In case of control and enzyme treated gels
(Fig. 7A and B, respectively), deformation of melted and recrystallized
starch granules was observed having a lamellar structure. In case of POx
treatment, the connection of melted starch lamellae seemed to be
tighter compared to control, which could explain the higher viscosity
measured by RVA and support the assumption of starch oxidation. In
case of AX addition (Fig. 7C), the microstructure displayed more
amorphous and less organized shape, which conﬁrmed the measured
low level of starch retrogradation triggered by AX molecules. When also
enzyme treatment was applied (Fig. 7D) a more organized, coherent
spongy structure was built corroborating the higher viscosity and
torque measured by RVA and Mixolab, respectively. Moreover, viscosity during gelatinization and retrogradation remained lower compared to control, which can be explained by the low level of crystalline
structure. However, a lower level of starch retrogradation might be
beneﬁcial to crumb ﬁrmness and staling rate of end products (AyalaSoto et al., 2017).

Fig. 4. Eﬀect of enzyme treatment and/or AX addition (1 or 3% (w/w)) on the
complex rheological behaviour of dough made from white millet ﬂour (A) and
wholemeal millet ﬂour (B) using Mixolab. (The average of three curves are
presented).

the addition of AX aﬀected the rheological properties of the dough
negatively, as visible in the second phase of the analysis. When enzyme
was added to the wholemeal millet model systems (with and without
AX concentrate), dough consistency and viscous properties were improved signiﬁcantly as indicated by the higher torque. In case of AX
(1%) and AX (1%) + Pox, a sharp drop of the measured torque can be
observed between the initial starch gelatinization (after C2 torque) and
C3 peak torque. This phenomenon can be explained by the signiﬁcant
volume decrease of dough mass at the start of the heating resulting poor
resistance on the kneading arms of the measuring device. After reaching
a speciﬁc dough temperature the dough volume had expanded and the
torque was detected properly again. This behaviour appeared in all
repetitions of these two dough systems and can be caused by structural
changes of dough triggered by 1% AX content. Interestingly, higher AX
content did not generate a similar behaviour.
The results of Mixolab measurements were mostly in accordance
with the previous methods (3.2.2. and 3.2.3.), but some minor diﬀerences should be noted. In case of wholemeal dough systems the observed changes in mixing properties were similar to the results of microdoughLab, while white dough systems showed diﬀerent properties. This
diﬀerence could have been caused partly by the shorter analysis time in
Mixolab, which investigated the mixing properties only for 8 min instead of 30 min as applied in the micro-doughLab measurement. On the
other hand, the diﬀerence in the measured dough mass and technical
design of the measuring devices could also be a possible reason.
More similarities were found with the pasting properties investigated by RVA. AX addition weakened the viscous properties in
both systems, however enzyme treatment improved signiﬁcantly the
pasting behaviour as seen in the RVA measurement. The only, but notable diﬀerence between the two measurements was that in case of
Mixolab, POx addition alone had no signiﬁcant eﬀect on the pasting

4. Conclusion
In conclusion, it can be stated that AX addition and enzyme treatment showed signiﬁcant eﬀects on both the mixing and viscous properties of white and wholemeal millet model systems. Although AX addition had a destabilizing or no impact on these properties, it should be
emphasized that additional enzyme treatment improved the measured
properties signiﬁcantly. The most prominent eﬀects were identiﬁed by
the mixing properties determined by micro-doughLab, where the consistency of some treated dough systems was similar or even higher than
the control. The results of applied rheological methods were mostly in
harmony except for some minor diﬀerences, which could be originated
from the diﬀerent hydration level and mass of the samples and also
from the diﬀerent technical parameters of the instruments. However,
some contradictions were found between the results of applied and
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Fig. 5. SE-HPLC chromatograms of molecular weight distribution changes of AX molecules dosed in 3% concentration in white millet (A) and wholemeal millet (B)
dough as a result of enzyme treatment.

Fig. 6. Scanning Electron Microscopy (SEM) images of white millet dough systems consisting of control dough (A), enzyme treated dough (B), dough with 3% AX
addition (C) and dough with 3% AX addition and enzyme treatment (D).
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Fig. 7. Scanning Electron Microscopy (SEM) images of white millet slurry systems consisting of control gel (A), enzyme treated gel (B), gel with 3% AX addition (C)
and gel with 3% AX addition and enzyme treatment (D).

Acknowledgements

basic rheological methodologies. The possible reason of the diﬀerences
might be the higher hydration level of batter systems compared to
dough and the diﬀerent nature of the invested mechanical work during
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Although, the combination of POx and AX resulted more stretchable
millet dough structures (Supplement 2) but possessed no viscoelasticity
like wheat dough. Similar studies were carried out in wheat research as
well but the comparison with our results is quite diﬃcult, since in case
of wheat the AX molecule can be built in the gluten structure, also,
resulting a more complex protein-AX molecular network. In general,
increased water extractable AX content improved wheat dough properties in most of the studies (Bonnand-Ducasse, Della Valle, Lefebvre, &
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More similarities were found in case of oxidative enzyme treatment of
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oxidation of thiol groups of gluten proteins were conﬁrmed. The oxidative conditions might contribute also to introduce crosslinks between
AX molecules and gluten proteins (Caballero, Gómez, & Rosell, 2007;
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the assumption that cross-linking might have occurred between AX
molecules, however, interaction with other ﬂour components like proteins, as mentioned before, or oxidation of starch should be considered,
as well. As a next step of this work baking trials are planned, which will
provide information about the transferability of these results on endproduct quality.
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The aim of this research was to investigate the possibility of the instrumentation of baking tests on different
scales and compare the results with a conventional, internationally standardized test baking method, using the
flours of ten Hungarian winter wheat varieties.
Baking quality of the wheat flours was tested on micro- and macro-scale using a semi-automatic test baking
methodology developed by our department and Labintern Ltd. Standard straight-dough baking test was performed according to ICC Nr. 131 Standard Method. Characterization of baking performance included the determination of baking loss and specific volume, as well as digital image analysis and texture profile analysis of
the bread crumb.
The presented semi-automatic test baking method qualifies as one of the first instrumental laboratory bread
baking methodologies, which enables the implementation of baking tests both on macro (250 g flour/loaf)- and
micro-scale (10 g flour/loaf). The results of macro and micro baking tests obtained by the instrument were
comparable with the standard method mainly in crumb properties such as crumb hardness. The methods basically differed in specific volume and crust color, which may indicate some fundamental differences between
these methodologies.

1. Introduction

Békés, 2016). Several methods also provide small-scale analysis with
lower sample quantities, which could be useful in case of breeding
programs, research and product development, when the sample amount
is limited (Atwell and Finnie, 2016; Békés et al., 2001; Dobraszczyk,
1997; Dunnewind et al., 2004; Haraszi et al., 2004; Tömösközi et al.,
2000). Indirect quality parameters usually provide good estimation of
baking quality in case of stable commercial wheat varieties. However, it
is not necessarily true in case of new breeding lines, special meals
(wholemeal, fiber enriched or any composite flours, etc.) or for other
cereals and pseudocereals, as well as gluten-free meals. Direct information about baking quality can be assessed solely by baking tests,
in which flour undergoes the entire process of manufacturing from
dough mixing to storage of the end product. However, baking tests are
time consuming, labour-intensive procedures and usually require large
amounts of sample. The results are highly influenced by the operator,
the laboratory equipment and the measurement conditions. For better
harmonization of the methodology, baking tests were internationally
standardized. The most common ones are the straight-dough methods
(AACC 10–09, AACC 10-10B, ICC Nr. 131, ISO 6820:1985) and the
sponge-and-dough method (AACC 10–11)(AACC International)(ICC,
1980). However, these methods generally differ in the used ingredients,

The most common raw material of breadmaking is wheat flour,
which has the unique ability of forming viscoelastic dough with high
gas-holding capacity when mixed with appropriate amounts of water.
There are several, mostly standardized, methods available for classification and quality testing of wheat grains and flour. Usually compositional analysis and physicochemical testing are applied to predict
functional properties as well as baking performance of wheat flour,
providing so called indirect quality parameters. In most cases these
methods are available in mechanized, or in fully/partially automated
versions contributing to decreased labor intensity, reduced analysis
time and improved analytical performance indicators. Chemical composition can be determined by fully automated chemical analyzers or
can be predicted by non-destructive spectroscopic methods, like near
infrared spectroscopy. Physicochemical testing methods provide information about the viscous and viscoelastic as well as the swelling
properties and amylase activity of slurry or dough matrices. Applied
rheological methods can simulate the different stages of breadmaking
like mixing, stretching (uniaxial, biaxial), proofing and baking, using
simplified dough matrices (Atwell and Finnie, 2016; Tömösközi and
∗
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the mixer type, the number and size of loaves, as well as the shaping
procedure, fermentation time and baking conditions. Furthermore,
standard methods are often modified or adapted because of their limitations like long analysis time, large sample need or different laboratory equipment. Recently, several studies were published which focusing on the development of baking methods with reduced analysis
time and/or sample amount and applicability in high-throughput
screening of baking quality (Dupuis and Fu, 2017; Frauenlob et al.,
2017; Gamero et al., 2013; Gras and Békés, 1996; Sedláček and
Horčička, 2011). Size reduced baking tests and their applicability were
also discussed in detail in our previous article (Németh et al., 2018).
Extreme reduction of baking time by applying microwave or Joule
heating techniques has been also investigated (Dogan et al., 2010; Gally
et al., 2016). The main disadvantage of these techniques is the lack of
crust formation, which is also an important quality indicator of the final
product. The possibility of an automated bread baking test was studied
by Dogan et al. (2012). In this study, three different types of commercial breadmaking machines were used for performing baking tests, and
their applicability as a quality control tool in the baking industry was
investigated. Although, differences were found in the performance of
the baking equipments, the results indicated that commercial breadmakers could be used for differentiating flour samples and investigating
the effect of bakery additives. In a comprehensive critical review of
Trinh et al. (2016) just the opposite was concluded and the application
of bakers as a research tool was not recommended.
The instrumentation (automation) of laboratory baking tests has not
yet been realized, which is the only missing link in the entire flour
classification process. Even loaf evaluation can be performed by standardized instrumental methods like laser topography (AACC 10–14.01
and 10–16.01) to determine loaf size parameters as well as texture
profile analysis (AACC 74–09.01, 74–10.02 and 74–0.01) or digital
image analysis (AACC 10–18.01) of bread crumb (Anderson et al.,
2014; Jekle et al., 2018; Whitworth et al., 2005).
In this study, a locally developed laboratory scale semi-automatic
system was examined for test baking on micro- and macro-scale using
flours of ten Hungarian winter wheat varieties. The main objective was
to investigate the applicability of this methodology in wheat research
compared to a standard baking test method.

dough development time (DDT, min), stability (S, min) and breakdown
(BD, FU).
2.3. Baking tests
Baking ingredients were commercially purchased and were applied
in amounts based on flour weight as follows: (100%) flour (14%
moisture content), 0.7% dry yeast (Dr. Oetker), 1.5% salt, 1.86% sucrose, 0.005% ascorbic acid.
A standard baking test was performed according to the ICC Standard
Method Nr. 131 adopted by Németh et al. (2018).
Baking trials were performed on macro- and micro-scale by a semiautomatic instrumental method developed in cooperation with Labintern Ltd., Budapest, Hungary. The device is connected to a computer
and controlled by a software, which allows modulation and recording of
temperature and time as parameters for creating programs.
Furthermore, different methods can also be generated by associating
programs with recipes and after the baking test a detailed report can be
compiled by providing the results and pictures of the evaluated loaves.
The detailed development process and optimization of the instrument
and methodology will be presented in the Proceedings of the 13th
International Gluten Workshop (Tömösközi et al., under publication).
The instrumental method enables the preparation of three micro loaves
(10 g flour basis) or one macro loaf (250 g flour basis) by proofing and
baking dough in the same space. Dough for the micro-scale test was
prepared according to Németh et al. (2018) using a Farinograph-E instrument equipped with a 50 g mixing bowl. Dough of macro breads
was prepared similarly using the 300 g mixing bowl of the instrument.
In this case dough was prepared from 300 g flour (14% moisture basis)
and a piece of dough corresponding to 250 g flour was used for bread
baking. After manual rounding and shaping, micro and macro dough
pieces were inserted into teflonated baking forms and then into the
instrument. The detailed settings of bread making programs of macro
and micro test are presented in Table 1. The test programs for micro and
macro baking can be created by assigning the heating cable(s) to be
applied (upper, bottom or both) and by setting the temperature and the
duration time of heating.
Loaves were removed from the baking pans 5 min after baking, and
after cooling down (25 min in case of the micro loaves and 75 min in
case of macro/standard loves) they were packed into plastic bags and
evaluated the next day. The comparison of standard and instrumental
baking procedures is illustrated in Fig. 1.

2. Materials and methods
2.1. Wheat samples and flour production
Grains of ten Hungarian winter wheat varieties (Bánkuti-1201, MVKaréj, MV-Lepény, MV-Magdaléna, MV-Nemere, MV-Pántlika, MVSuba, MV-Tallér, MV-Marsall, MV-Toborzó) were used, provided by the
Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian
Academy of Sciences. The wheat samples were milled into white flours
using a CD1 laboratory mill (Chopin, Villeneuve-la-Garenne, France)
according to the NF EN ISO 27971 standard.

2.4. Characterization of baking performance
First of all, breads were weighed and baking loss (%) was calculated
([weight of the loaf before baking − weight of the loaf after baking and
Table 1
Program settings of the instrument for micro and macro baking tests.

2.2. Chemical composition and rheological properties
Crude chemical composition of whole grains and flours was determined by near infrared (NIR) spectroscopy using Infratec 1241 Grain
Analyser (Foss Tecator, Höganäs, Sweden; software: ISW 3.10) using
the built-in calibration methods of the instrument for wheat
(WH196126, ASN, 2039) and for wheat flour (WF033754, ASN 2622)
analysis. Scans of grains and flour samples were recorded in transmittance mode from 850 to 1048 nm. Data were collected every 2 nm (100
data points per spectrum). The measured parameters were moisture,
ash, protein, and wet gluten content.
Mixing properties and water absorption of the flours were determined by the Farinograph method (ICC standard Nr. 115/1) using a
Farinograph-E instrument equipped with a 50 g mixing bowl
(Brabender, Duisburg, Germany). The investigated parameters were

Process

Phase

Parameters

Micro-baking

Macro-baking

Proofing

1st

Temperature (°C)
Duration (min)
Heating cable

30
80
bottom

30
80
bottom

Baking

2nd

Temperature (°C)
Duration (min)
Heating cable
Temperature (°C)
Duration (min)
Heating cable
Temperature (°C)
Duration (min)
Heating cable

80
5
both
120
15
upper
–
–
–

80
5
both
120
5
upper
140
20
upper

100

110

3rd
4th

Total time (min)
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Fig. 1. Comparison of the standard and the instrumental macro and micro baking procedures.

cooling]/[weight of the loaf before baking] × 100).
Volume of standard and macro loaves was measured by the seed
displacement method, while in the case of micro loaves a water displacement method was applied. For this measurement a special glass
container having a spillway was used. Before immersing into water,
loaves were coated by two layers of parafilm. The mass of the displaced
water collected in a tared glass provided loaf volume (cm3). Specific
volume (cm3/g) was defined as the ratio of volume and mass.
Breads were photographed by a digital camera (FinePix S1000fd,
Fujifilm, Japan) using the following settings: 10 M, SP1, macro.
For further analyses, including image and texture analysis, 10 and
17 mm thick slices of micro loaves and macro/standard loaves were
used, respectively.
Bread slices were scanned for image analysis of crumb structure
using a desktop scanner (HP CN731AR#B1 Wireless Color Photo

Printer with Scanner & Copier) at 600 dpi resolution and analyzed as
grey-level images (16 bits). Average pore size (mm), number of pores
on the examined surface area (20 × 20 mm), pore size uniformity (interpreted from standard deviation of average pore size, therefore higher
value of pore uniformity means higher variation of pore size) and the
percentage area of gas cells (%) of bread crumb were determined by
digital image analysis using ImageJ software (v. 1.41°, Wayne Rasband,
National Institute of Health, USA) according to Phongthai et al. (2016).
Crust color was determined in RGB color space also by ImageJ, then the
values were converted into CIE L*ab color space using an online converter (colormine.org) since it is closer to human vision and easier to
interpret. L* corresponds to lightness from 0 (darkest black) to 100
(white), while a* extends from red to green and b* from yellow to blue.
During the measurement the top crust of breads (22 × 22 mm) having
no contact with the baking pans was analyzed.
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Crumb hardness of loaves was investigated by Texture Profile
Analysis (TPA) using Texture Analyser with 5 kg load cell (TA-XT plus,
Stable Micro Systems, Godalming, Surray, UK) applying a slight modification of AACCI Standard Method 74–10.02. Round pastry cutters of
20 and 36 mm diameters were used to cut a disc from the centre of
micro and macro/standard loaf slices, respectively. Accordingly, the
two cycle TPA test was performed using a 20 mm and a 36 mm diameter
cylindrical probe. Test settings were the following: Pre-speed: 3 mm/s;
Test-speed: 5 mm/s, Post-test-speed: 5 mm/s; Distance: 60% of slice
thickness; Time: 0.1 s and Trigger force:10 g.

be described as the strongest flour, while Bánkuti-1201 had an average
flour quality compared to the other varieties. In general MV-Lepény and
MV-Marsall represent the weakest flour quality in the sample sortiment
according to the rheological properties.
3.2. Examination of baking performance
Baking properties of wheat flours determined by the standard bread
making method (ICC Nr. 131) and instrumental test baking on macroand micro-scale are presented in Table 3. The measured parameters of
crust color can be found in Table 4.

2.5. Statistical evaluation
Statistical analysis of the data was carried out by Analysis of
Variance (ANOVA) including Fisher's LSD test and by Simple Linear
Regression (Pearson r) using TIBCO Statistica™ 13.5.0 (TIBCO Software
Inc., USA). The statistical tests were accomplished at a significance
level of α = 0,05.

3.2.1. Baking loss
Water content in dough has an impact on the major physical
changes, like expansion of gas cells and biochemical changes, such as
starch gelatinization during baking. Three main mechanisms are assumed to take place during baking leading to water transport: diffusion,
convection and evaporation-condensation-diffusion mechanism (Zhang
et al., 2017). Since the structure and heating system of the laboratory
baking instrument are different from the conventional oven used in
standard baking, these processes may differ. Therefore, moisture loss of
loaves was investigated, which is an overall indicator of water transport
and transfer during baking. Baking loss of standard loaves varied between 12.22% (MV-Lepény) and 14.09% (MV-Magdaléna). In case of
macro loaves, moisture loss was slightly lower than that of standard
loaves and ranged from 11.62% (MV-Karéj) to 13.81% (MV-Toborzó)
having an average baking loss of 12.32%. By contrast, micro loaves
possessed approximately twice as much baking loss ranging between
27.48% (MV-Toborzó) and 30.28% (MV-Tallér).
In the study of Dogan et al. (2012) the investigated commercial
bread making machines induced significantly lower baking loss of
breads compared to the conventional baking method. In our case,
moisture loss of macro loaves was similar to standard loaves and no
significant difference was found between the two baking methods indicating that nearly the same heating conditions could be provided by
the laboratory instrument regarding water transfer. However, significantly higher baking loss of micro loaves was measured compared to
the standard and macro loaves. This could be explained by the much
smaller dough mass and higher specific surface area, which can lead to
faster heat transfer inducing boosted yeast fermentation, and faster cell
expansion during baking. In spite of the large difference, a positive
linear correlation was found between the baking losses of micro and
standard loaves (r = 0.492), referring to similar tendencies.

3. Results and discussion
3.1. Characterization of flour samples
Bánkúti-1201 is an old traditional Hungarian variety with special
quality traits and excellent baking properties that played an important
role in Hungarian breeding programs (Juhász et al., 2003). The other
samples are currently cultivated varieties with different baking performances and are distant descendants of Bánkuti-1201.
Crude chemical composition, water absorption and rheological
properties of wheat flours are summarized in Table 2. Protein, as well as
wet gluten content of the flours ranged from 11.93% (MV-Nemere) to
14.40% (MV-Karéj) and from 29.13% (MV-Pántlika) to 38.15% (MVKaréj), respectively. Ash content of the flours varied between 0.57%
and 0.65% indicating appropriate milling procedure. Water absorption
of the flours was between 58.9% (MV-Lepény) and 72.6% (MV-Toborzó). Among samples, MV-Lepény possessed the shortest dough development time (1.60 min), while MV-Karéj had the longest one
(6.25 min). Stability of the doughs ranged from 3.10 min (MV-Marsall)
to 14.85 min (MV-Karéj), while degree of softening was between 12.00
FU (MV-Karéj) and 80.50 FU (MV-Marsall), indicating the wide range of
gluten resistance during mixing. This latter parameter showed the
highest diversity in the samples. Although flour samples showed a wide
variability in rheological properties, almost all of them can be classified
as premium or standard wheat quality groups according to the new
Hungarian Wheat Standard 6383:2017. Among samples, MV-Karéj can
Table 2
Chemical composition and rheological properties of flour samples (Mean ± SD).
Cultivar

Bánkuti-1201
MV-Karéj
MV-Lepény
MV-Magdaléna
MV-Nemere
MV-Pántlika
MV-Suba
MV-Tallér
MV-Marsall
MV-Toborzó

Chemical composition by NIRb

Rheological properties by Farinographc

Moisture
content (%)

Protein content
(DM%)

Wet gluten
content (%)

Ash content (DM%)

Water
absorption (%)
(14% moisture
basis)

Development
time (min)

Stability (min)

Degree of
softening (FU)

12.20
12.05
11.93
12.13
12.05
11.43
11.88
11.90
11.70
11.60

13.25 ± 0.06
14.40 ± 0.00a
12.23 ± 0.06
12.38 ± 0.06
12.05 ± 0.06
11.93 ± 0.06a
12.98 ± 0.06a
12.17 ± 0.06
12.50 ± 0.00
13.70 ± 0.00

34.48 ± 0.55
38.15 ± 0.85a
29.88 ± 2.06
32.40 ± 0.38
31.13 ± 1.08
29.13 ± 0.61
34.18 ± 0.87
31.20 ± 0.46
32.00 ± 0.40
36.55 ± 0.87

0.63 ± 0.00
0.61 ± 0.01
0.58 ± 0.01
0.65 ± 0.01
0.60 ± 0.02a
0.59 ± 0.01
0.65 ± 0.01
0.57 ± 0.01
0.65 ± 0.01
0.64 ± 0.01

65.0
67.0
58.9
69.4
63.8
60.0
66.6
66.0
67.5
72.6

4.35 ± 0.49
6.25 ± 0.21
1.60 ± 0.14a
4.25 ± 0.07
3.05 ± 0.35
2.25 ± 0.07
4.80 ± 0.57
2.40 ± 0.14
3.65 ± 0.21
5.90 ± 0.14

6.55 ± 0.07
14.85 ± 3.75a
6.80 ± 0.42
4.90 ± 0.42
9.30 ± 0.00
7.15 ± 0.78
8.45 ± 0.49
5.65 ± 0.07
3.10 ± 0.28
7.90 ± 0.14

36.50 ± 0.71a
12.00 ± 0.00a
43.50 ± 3.54
49.50 ± 3.54a
22.50 ± 0.71
41.00 ± 1.41a
28.00 ± 2.83
41.75 ± 1.77
80.50 ± 0.71a
22.50 ± 0.71

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.06
0.06
0.06
0.06
0.10
0.00
0.00
0.10
0.10
0.15

a

Significant from each other according to Fisher's LSD test at α = 0.05.
Mean values of triplicate measurements.
c
Mean values of duplicate measurements.
b
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Standard
Macro
Micro

Standard
Macro
Micro

Standard
Macro
Micro

Standard
Macro
Micro

Standard
Macro
Micro

Standard
Macro
Micro

Standard
Macro
Micro

Baking loss (%)

Specific volume (cm3/g)

Hardness (g)

Number of pores

Pore size (mm)

Pore uniformity

Area of gas cells (%)

d

a

a

2.61 ± 0.06a
2.79 ± 0.28a
3.08 ± 0.06b
626.0 ± 31.9ab
484.2 ± 61.3a
396.1 ± 43.0b
97.3 ± 6.4a
94.3 ± 14.8a
103.7 ± 28.6a
1.99 ± 0.16a
2.03 ± 0.42a
1.91 ± 0.63a
3.25 ± 0.87a
2.81 ± 0.81a
2.69 ± 1.41a
48.26 ± 0.69a
46.76 ± 1.73a
46.60 ± 0.96a

442.6 ± 24.5a
248.0 ± 65.2b
416.4 ± 98.6ab

92.7 ± 15.5a
87.0 ± 4.0a
91.0 ± 14.1a

2.19 ± 0.42a
2.27 ± 0.15a
2.15 ± 0.36a

3.81 ± 1.82a
2.98 ± 0.15a
2.99 ± 1.04a

49.66 ± 0.63a
49.38 ± 1.76a
48.15 ± 1.03a

13.64 ± 0.38
11.62 ± 0.74b
28.26 ± 1.36c

MV-Karéj

2.93 ± 0.08ad
3.06 ± 0.26a
3.51 ± 0.09b

13.60 ± 0.10
12.17 ± 0.50a
29.14 ± 1.55b

Bánkuti-1201
a

48.13 ± 1.18a
44.97 ± 4.11b
42.84 ± 2.81b

3.26 ± 0.63a
3.29 ± 1.12a
3.48 ± 1.53a

2.03 ± 0.46a
2.84 ± 1.07a
1.42 ± 0.23a

97.0 ± 19.8ab
70.3 ± 28.3a
122.0 ± 12.8b

914.5 ± 64.0da
589.5 ± 85.0b
1155.1 ± 383.6dc

2.38 ± 0.05da
2.87 ± 0.13b
3.28 ± 0.08c

12.22 ± 0.06
12.74 ± 0.56a
28.22 ± 1.52b

MV-Lepény

49.31 ± 1.25a
46.72 ± 1.20a
47.20 ± 1.37a

4.42 ± 0.35a
2.71 ± 1.10a
3.33 ± 0.86a

2.39 ± 0.14a
1.95 ± 0.37a
2.56 ± 0.80a

82.7 ± 4.9a
98.0 ± 16.5a
78.0 ± 20.0a

377.9 ± 19.8a
439.8 ± 64.5a
305.8 ± 49.3a

2.76 ± 0.03a
2.80 ± 0.10a
3.53 ± 0.19b

14.09 ± 0.19
12.54 ± 0.36b
29.43 ± 2.27c

a

MV-Magdaléna

The different letters indicate significant difference (α = 0.05) of methods within a cultivar (in columns).
Significant difference (α = 0.05) of cultivars within a method (in rows).

abc

Method

Parameter
a

49.74 ± 0.43a
49.09 ± 1.57a
45.86 ± 0.37b

5.82 ± 3.66a
2.41 ± 0.08b
6.53 ± 1.60a

2.27 ± 0.24a
2.08 ± 0.06a
2.29 ± 0.57a

88.3 ± 9.0a
94.3 ± 2.9a
83.7 ± 20.5a

487.9 ± 15.0ab
340.5 ± 22.4a
538.0 ± 148.0b

2.61 ± 0.04a
2.92 ± 0.07b
3.58 ± 0.14c

13.88 ± 0.22
12.41 ± 0.17a
29.57 ± 1.32b

MV-Nemere
a

49.26 ± 0.99a
47.02 ± 1.15a
43.10 ± 1.96b

4.48 ± 1.91a
2.42 ± 0.65a
3.37 ± 1.12a

2.06 ± 0.22a
2.02 ± 0.41a
1.43 ± 0.16a

96.3 ± 8.3a
96.0 ± 19.7a
121.3 ± 16.4a

659.5 ± 23.1a
497.0 ± 87.0b
383.1 ± 25.1b

2.61 ± 0.02a
2.84 ± 0.09b
3.30 ± 0.05c

13.12 ± 0.27
12.03 ± 0.41a
27.79 ± 0.95b

MV-Pántlika

Table 3
Characterization of baking performance by standard baking method and instrumental method (macro- and micro-scale) (Mean ± SD).

a

47.17 ± 1.79a
43.69 ± 1.92b
47.53 ± 1.48a

2.28 ± 0.39a
2.34 ± 0.54a
2.99 ± 0.99a

1.73 ± 0.24a
1.75 ± 0.15a
2.12 ± 0.47a

110.0 ± 13.9a
100.0 ± 7.0a
92.7 ± 19.8a

517.0 ± 24.9a
786.8 ± 27.0db
329.9 ± 47.1c

2.66 ± 0.06a
2.52 ± 0.11da
3.24 ± 0.07b

13.19 ± 0.18
11.67 ± 1.25a
28.42 ± 1.27b

MV-Suba
a

49.21 ± 0.60a
48.73 ± 1.05a
47.11 ± 0.52a

3.59 ± 0.81a
2.76 ± 0.16a
2.43 ± 1.34a

2.00 ± 0.15a
1.96 ± 0.25a
1.80 ± 0.72a

98.7 ± 7.8a
100.3 ± 13.4a
114.7 ± 37.8a

526.9 ± 16.5a
480.4 ± 180.9a
192.5 ± 16.6b

2.69 ± 0.03a
2.82 ± 0.12a
3.68 ± 0.06b

13.37 ± 0.31
12.50 ± 0.52a
30.28 ± 1.26b

MV-Tallér

a

48.05 ± 1.11a
47.66 ± 1.30a
46.39 ± 2.01a

2.60 ± 0.64a
2.50 ± 0.46a
2.30 ± 0.55a

1.78 ± 0.45a
2.14 ± 0.27a
1.80 ± 0.13a

111.7 ± 22.5a
89.7 ± 9.0a
103.3 ± 3.1a

533.2 ± 44.8a
513.3 ± 10.2a
444.5 ± 50.3a

2.68 ± 0.02a
2.90 ± 0.16b
3.22 ± 0.07c

13.37 ± 0.14
11.75 ± 0.34b
27.65 ± 1.14c

MV-Marsall

49.62 ± 1.47a
49.10 ± 1.11a
45.77 ± 0.89b

4.48 ± 3.65a
3.13 ± 2.30a
2.02 ± 0.86a

2.19 ± 0.81a
2.40 ± 1.13a
1.39 ± 0.11a

98.0 ± 30.20a
92.0 ± 32.91a
132.7 ± 8.50b

376.8 ± 8.23a
297.6 ± 27.52ab
190.0 ± 14.38b

2.77 ± 0.08a
2.79 ± 0.13a
3.09 ± 0.12b

13.48 ± 0.31a
13.81 ± 1.36a
27.48 ± 1.13b

MV-Toborzó
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Table 4
Crust color of loaves in CIE-Ldab colour space (Mean ± SD).
Cultivar

Crust color
Standard
L

Bánkuti-1201
MV-Karéj
MV-Lepény
MV-Magdaléna
MV-Marsall
MV-Nemere
MV-Pántlika
MV-Suba
MV-Tallér
MV-Toborzó

d

22.4
21.8
23.5
23.0
18.7
23.0
22.1
21.2
24.3
24.5

Macro
d

d

a
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

4.3a
3.4a
0.6a
2.9a
5.3a
4.7a
4.8a
5.5a
7.0a
4.3a

20.1
17.4
17.3
17.5
16.8
16.7
16.6
16.2
16.6
19.4

b
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.8a
1.9a
1.7a
3.8a
0.6a
0.4a
0.2a
1.1a
0.8a
0.2a

29.0
27.2
29.9
23.1
24.1
28.7
28.1
26.4
30.6
30.3

Micro

d

d

L
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

4.8a
4.7a
0.1a
10.1a
6.1a
5.6a
4.8a
6.4a
7.2a
4.7a

37.0
42.7
47.4
40.0
38.4
43.0
42.9
44.5
38.1
36.4

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.8b
4.1 b
1.3 b
2.9 b
4.5 b
1.6 b
2.7 b
2.7 b
5.6 b
4.6 b

d

a

b

17.0 ± 1.8a
17.3 ± 3.9a
11.8 ± 2.3b
17.5 ± 4.8a
19.2 ± 2.8a
16.4 ± 4.4a
9.7 ± 0.2b
12.5 ± 2.3b
15.7 ± 2.1a
20.1 ± 3.3a

39.2
43.0
41.8
42.0
42.3
43.5
35.6
38.7
39.9
40.8

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3.3b
7.1b
6.9b
6.7b
5.4b
5.3b
0.0b
4.5b
5.6b
6.7b

Ld

ad

bd

32.6 ± 1.3bd
44.6 ± 4.2b
42.8 ± 4.8b
43.6 ± 4.3b
45.7 ± 3.8b
38.9 ± 3.3b
48.5 ± 2.0b
40.2 ± 2.4b
41.9 ± 1.7b
44.7 ± 1.8b

15.9 ± 0.4bd
10.3 ± 1.8b
9.6 ± 1.4b
11.2 ± 2.3b
10.4 ± 1.3b
11.7 ± 0.7b
7.4 ± 1.1b
12.1 ± 0.7b
12.4 ± 0.7b
10.2 ± 1.5b

34.8
36.2
34.9
37.9
38.2
36.7
35.3
37.5
36.6
36.7

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.6a
1.2b
1.3a
0.3b
0.5b
0.6b
1.2b
0.3b
1.1ab
0.2ab

abc
d

The different letters indicate significant difference (α = 0.05) of methods within a cultivar (between rows of each parameter L*, a* and b*.
Significant difference (α = 0.05) of cultivars within a method (in columns).

3.2.2. Specific volume
Volume (specific volume) is one of the most important loaf parameters that depends on the number and size of air bubbles within the
loaf and also on the density of the crumb surrounding the air bubbles
(Trinh et al., 2016). The lowest specific volume of standard loaves was
achieved by MV-Lepény (2.38 cm3/g), while loaves of Bánkúti-1201
reached the highest value (2.93 cm3/g). In the case of macro loaves MVSuba had the lowest specific volume with 2.52 cm3/g and similarly to
the standard method, Bánkuti-1201 possessed the highest specific volume (3.06 cm3/g). Micro-baking provided specific volumes from
3.08 cm3/g to 3.68 cm3/g recorded for MV-Karéj and MV-Tallér, respectively.
Macro loaves reached slightly higher specific volumes than the
standard loaves in almost all cases, however, this tendency was mostly
not significant. The difference between the specific volumes can be
explained by the application of different mixer types and mixing times.
In case of the instrumental baking, mixing was stopped when maximum
consistency was reached, while in case of the standard method, mixing
time was fixed to 5 min. This could lead to overmixing and disrupting
the gluten network in weaker flours, like MV-Lepény or even to undermixing in stronger flours having longer development time, such as
MV-Toborzó. It should be emphasized that MV-Karéj possessed relatively low specific volume in all cases in spite of its excellent rheological
properties. However, it is well-known that doughs having extremely
strong gluten network are usually less suitable for bread making, due to
lower expansion of the gas cells during leavening and baking.
In general, specific volume of micro-loaves was found to be significantly higher than the standard and macro loaves, assuming the
same reasons discussed in the case of higher baking loss.
The Fisher's LSD test showed that the cultivars could not be discriminated significantly from each other by any of the baking tests
according to their specific volume (except for some unique cases), referring to similar baking properties of the flours. However, it should be
noted that regarding farinographic properties, the flours differed
mainly in degree of softening, which might have a small effect on the
baking performance. The low differences, which might be comparable
with the uncertainty of the testing methods (including the baking tests
and the volume measurement), could be the reason that no significant
correlation was found between the test results of each baking test. The
relatively small sample size should also be considered, which might
decrease the power of the study.

the product (Purlis and Salvadori, 2009). Therefore crust color of test
loaves was examined and quantified by CIE L*ab parameters. The
browning process is a result of complex chemical processes taking place
at the surface of bakery products, resulting in the formation of aroma
and taste compounds (Purlis, 2010). According to the photos of test
loaves displayed in Fig. 2, standard loaves seemed to be having darker
crust color than loaves made by the baking instrument, which is confirmed by the results of color measurement summarized in Table 4.
Browning reactions mainly depend on temperature and water activity,
which represents the availability of water for chemical reactions in food
(Purlis, 2010). Since conventional ovens usually perform steam injection at the beginning of baking, browning is more intense than in the
case of the baking instrument, which is yet unable to inject steam into
the baking chamber. Another reason could be that in the case of the
instrumental method (Table 1), baking temperatures were relatively
low compared to the standard method to prevent loaves from getting
burnt. The mechanical structure of the instrument essentially differs
from conventional steam ovens, in which breads are surrounded by
more heated air. In case of the instrument, the distance between the loaf
tin and the heating cables is quite small, therefore the emitted heat
could reach the tin walls more directly. Due to the heat inertia of the
temperature sensor, the real temperature might be higher in the
chamber but the programs were created taking into account the nominal temperature detected by the instrument. Nonetheless, crust color of
micro and macro loaves did not differ significantly, indicating similar
baking conditions.
Based on the crumb pictures displayed in Fig. 2, it can be stated that
macro loaves seemed to have the most homogenous crumb structure
despite of some larger pores. Significant inhomogeneity was observed
in some cases of micro loaves, which appeared in the form of disruption
of crumb structure. This might be caused by the sharp expansion of gas
cells in the relative small dough mass and the faster drying and retrogradation process of the final product. This phenomenon made the
texture analysis and digital image analysis more difficult. The results of
digital image analysis showed no significant difference between the
methods regarding pore number and size, pore uniformity and pore
area inspite of the different processing conditions. This might be caused
by the relatively high standard deviation of the method. Although, in
most cases, the average pore size of macro loaves was larger than in the
case of standard loaves, while crumb porosity of micro loaves showed
more diverse behavior. Namely, some varieties (MV-Lepény, MV-Pántlika and MV-Toborzó) had smaller average pore size than their standard and macro counterparts. Development of porous crumb structure
depends among others on dough ingredients, processing conditions,
yeast activity, fermentation temperature, and gas bubble formation
(Rathnayake et al., 2018). In this case, the different processing

3.2.3. Color measurement and digital image analysis
In general, appearance and color of food surfaces are associated
with flavour and level of satisfaction. Thus, they are the first quality
parameters evaluated by consumers and are critical in the acceptance of
244
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Fig. 2. Appearance and cross-section of the standard, macro and micro loaves.

conditions, such as dough mixing, molding and baking conditions could
be responsible for the possible differences in crumb porosity. However,
it can also be stated that the standard loaves mostly possessed higher
average pore uniformity than macro and micro loaves, indicating a
broader pore size distribution, which is interesting, since the shaping
step should provide more homogenous crumb structure. However,
during molding (sheeting, folding and rolling) of standard loaves,
which is partially a manual process, some larger cells could also be
formed adjacent to the small ones, contributing to higher standard
deviation of the average cell size. Correlation analysis of the crumb
properties showed no significant linear relationship between the

methods probably due to the small differences and the high uncertainty
of the image analysis.
3.2.4. Crumb firmness
Hardness of standard loaves varied between 376.8 g (MV-Toborzó)
and 914.5 g (MV-Lepény). Macro loaves possessed crumb firmness between 248.0 g (Bánkúti-1201) and 786.8 g (MV-Suba). Regarding micro
loaves, the hardest crumb was developed in the case of MV-Lepény
(1155.1 g), while MV-Toborzó had the softest crumb (190.0 g) similarly
to the standard method. Crumb firmness is greatly influenced by the
size and structure of crumb cells. Crumb with finer, thin-walled,
245
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uniformly sized cells usually yields a softer and more elastic texture
than crumb with coarse and thick-walled cell structure (Rathnayake
et al., 2018). In most cases, crumb hardness of macro loaves was lower
than standard loaves, which is in line with the larger and more
homogenous pore size distribution of macro loaves described in 3.2.3.
Significant linear correlation of crumb firmness was found between
macro and standard (r = 0.450) as well as micro and standard loaves
(r = 0.652). Hardness of loaf crumbs was significantly related to specific volume (r = −0.832 and r = −0.470) and baking loss
(r = −0.825 and r = −0.485) in case of standard and macro loaves,
respectively. In case of micro loaves the investigated relationships were
uncertain probably due to the inhomogeneities of crumb structure
discussed in 3.2.3.

explained by the higher specific surface area and faster heat transfer in
the smaller dough mass. In spite of the high differences observed in
baking loss, micro loaves were significantly related to the standard
loaves, which refers to similar tendencies. Hardness of macro and micro
loaves was comparable to the standard and also showed significant
positive linear correlation with it indicating that macro and micro
loaves are suitable for textural characterization of loaf crumb. Crust
color of standard loaves was found to be darker than the loaves made by
the baking instrument, possibly because of different heating conditions
of the conventional oven. In general the methods possessed similar
discrimination power, nevertheless for method validation a more diverse sample sortiment with larger sample size should be analyzed.
In the near future the newly developed laboratory baking instrument with the methods introduced above might be a suitable tool for
routine characterization of baking performance of wheat flour. By increasing the degree of automation, the standardization of the methodology could be improved, which is considered as the next step in our
further development work. With the implemented modifications, the
instrument would contribute to the significant reduction of labor intensity of baking trials. Later on the application of the instrument and
the methods would be extended to perform baking tests of other cereal
meals, such as rye or gluten-free materials.

3.3. Relationship between baking and rheological properties
The investigation of the relationship between loaf parameters and
rheological properties showed that in the case of modern wheat varieties indirect quality parameters are usually less suitable to predict
baking performance (Thanhaeuser et al., 2014). Therefore, the investigated baking parameters were compared to and correlated with the
rheological properties of the wheat flours measured by Farinograph.
In the case of the standard loaves, water absorption was significantly correlated to specific volume (r = 0.635), crumb hardness
(r = −0.790) as well as baking loss (r = 0.594). The same was observed in the case of development time, which was also related to
specific volume (r = 0.543), hardness (r = −0.517) and baking loss
(r = 0.480).
Regarding macro loaves, water absorption of the flours showed
significant relationship mainly with crust color (L* (r = −0.521) and
a* (0.625)) and crumb properties (pore number (r = 0.665), pore size
(r = −0.618) and pore uniformity (r = −0.504)). Development time
was related to the color parameter a* (r = 0.469) and pore size of bread
crumb (r = −0.455).
In the case of micro loaves, water absorption correlated significantly
with crumb hardness (r = −0.683) and crust color (b*) (r = 0.611),
while development time was related to specific volume (r = −0.547)
and hardness (r = −0.490).
In general, water absorption and development time were significantly related to the baking parameters, which mostly confirms the
previous results of Németh et al. (2018). In case of stability and degree
of softening no significant relationship was found with loaf parameters,
which can be explained by stopping dough mixing before protein
weakening. Baking performances (e.g. specific volume, crumb hardness) of standard and micro loaves were related to rheological properties similarly, while in case of macro loaves mainly color and pore
structure showed relationship with farinographic parameters. In general, the baking parameters provided by the different baking methods
were related to the rheological properties in a different way, however,
the basically low differences of flour samples and the relatively small
sample size might complicate identifying relationships reliable. For a
more detailed analysis, the involvement of other rheological methods
such as Mixolab or Rapid Visco Analyser (RVA) might be also useful.
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