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A kenyér a nagy ókori kultúrákban már hosszú évszázadokkal Kr. e. a 

mindennapi étrend része volt. Tartalmazhat ugyan különféle, a történelmi idő-
től, a kultúrkörtől, ill. földrajzi helytől függő anyagokat és adalékokat, fő össze-
tevői mindenütt, egykor és most is liszt, élesztő és víz. 

A kenyér minőségét tekintve nem tartós termék, viszonylag gyorsan el-
veszti kellemes állagát (a lágy belső és a ropogós héj élvezetes kontrasztját), 
jellegzetes ízét, vonzó aromáját. Az eltarthatóság javítására és a pékségek, 
sütödék hagyományos hajnali munkájának megszüntetése érdekében új tech-
nológiák, módosítások születnek. 

A tészta fagyasztása – biztonságos  
gyártás 

Az elmúlt néhány évben a sütőiparban is meghonosodott a más élelmi-
szeripari ágazatokban már régóta alkalmazott fagyasztás. A tésztafagyasztás 
alkalmazása azonban a kenyér elkészítésében a feltételek különös gonddal 
végzett kikísérletezését igényli, hogy a végtermék minőségét sem érzékszervi 
és fizikai tulajdonságai, sem kémiai és mikrobiológiai összetétele, sem pedig 
egészségügyi biztonság szempontjából ne befolyásolja. 

Az élelmiszer-biztonsági rendszertől a szabályozó hatóságok megkíván-
ják minden gyártási folyamat olyan szabályozását, amely kizárja az egészség 
veszélyeztetését („hazard analysis critical control points”, HACCP). A HACCP-
rendszer 

– ellenőrzi az élelmiszer-termelés mindazon pontjait, amelyeken szeny-
nyező, fertőző vagy kórokozó mikroorganizmusok, idegen anyagok ve-
szélyes helyzetet idézhetnek elő, továbbá 

– módszeresen vizsgálja a nyersanyagokat, komponenseket, a gyártási 
műveleteket, rakodást, tárolást, az élelmiszer-csomagolást, -elosztást, 
valamint a fogyasztói felhasználást. 

 



Kenyér és kenyértészta 
A kenyértészta elkészítéséhez vagy a lisztet az előzetesen elkészített ko-

vásszal, vagy valamennyi összetevőjét egy lépésben keverik össze esetleg 
egy 1961-ben kifejlesztett (Charleywood-) módszer szerint nagy sebességgel, 
néhány perc alatt. A sütőipar szokásos alapanyagai 

– sovány tészta, amely csak lisztből, vízből, élesztőből, sóból áll, 
– a normál tészta a „sovány” összetevőkön kívül kis mennyiségben cuk-

rot, lipideket vagy tejet tartalmazhat, 
– az édes tésztához viszonylag sok cukrot, lipideket vagy tejet, olykor to-

jást, fűszereket vagy aromákat kevernek, 
– a diétás tészták több: cukor- és zsírmentes, rostos stb. változatban 

készülnek. 
A hagyományos összetételű (1. táblázat) kenyér elkészítésének műve- 

letei: 
– az alapanyagok összekeverése, 
– dagasztás, 
– kelesztés és 
– sütés 

amelynek modern kiegészítője a dagasztás után beiktatott fagyasztás. 
 

1. táblázat 
Tipikus kenyértészta összetétele 

 
Összetevő A liszt %-ában 
Liszt (fehér/teljes búzaliszt) 
Élesztő (száraz, instant) 
Víz 
Cukor 
Só 
Margarin 
Aszkorbinsav 

100 
2 

60–70 
4 
2 
3 
0,1 

 

A kenyér alapanyagai és szerepük a kenyér  
elkészítésében 
Liszt 

A liszt, amely meghatározza a sütőipari termékek alapvető sajátságait, 
fehérjét, keményítőt és egyéb szénhidrátokat, rostokat, lipideket, vizet, vala-
mint kis mennyiségben vitaminokat, enzimeket és ásványi anyagokat tartal-
maz. A legáltalánosabban használt búzaliszt a lisztek közül kitűnik világos szí-

 



nével, jó ízével és keleszthetőségével. A búzaliszt két fehérjéje külön meg-
nedvesítve merőben eltérő viselkedésű: 

– a gliadin rugalmatlan, vízzel viszkózus folyadékot képez, 
– a glutenin gumiszerű anyag. 
Keverékük a glutén („csiríz”) vízzel, dagasztás közben erős, rugalmas, 

háromdimenziós hálót képez, ami a búza funkcionális tulajdonságait adja. A 
glutén teszi lehetővé, hogy a tészta vékony lemezekké vagy hártyákká nyúlik, 
amelyek gázt zárnak magukba. 

A búza tulajdonságait meghatározó tényezők: 
– a keménység, 
– a fehérjetartalom és 
– a glutén szilárdsága, 

mindegyikből a nagy értékeket tekintik a kenyérlisztben kedvezőnek, de még a 
gyenge minőségű búzalisztből is jobb ízű és konzisztenciájú kenyeret lehet 
sütni, mint bármely más gabonából. 

A liszt gondos kezelést és tárolást igényel, mivel nagy mennyiségben tar-
talmazhat penészgombaspórákat. Ezeket pékségek levegőjében, a berende-
zések felszínén, valamint más nyersanyagokban és adalékokban is kimutat-
ták. Bár a sütés általában megöli a spórákat, szakszerűtlen kezelés következ-
tében túlélhetnek, így mikotoxin termelődhet, főként a helyiség porát képező 
lisztrészecskékben. 

Élesztő 

Kenyér készítéséhez túlnyomórészt a sütőélesztőt (Saccharomyces ce-
revisiae) használják. Az élesztősejtek anaerob körülmények között metaboli-
zálják az erjeszthető cukrokat (glükózt, fruktózt, maltózt és szacharózt), mi-
közben főtermékként a tésztát fellazító, „megkelesztő” szén-dioxid képződik. 
Az élesztő forgalomban van 70% nedvességtartalmú préselt tömbök formájá-
ban – így csak fagyasztva tartható el – vagy szárítva. A szárított „instant” 
élesztő a legaktívabb törzsekből, gyorsabb és intenzívebb szárítással készül. 

Cukrok 

A cukrokat az élesztő az erjedés korai szakaszában energiaforrásként 
hasznosítja, később a liszt enzimeinek hatására több szén-dioxid fejlődik belő-
lük. Külön cukor hozzáadásával a termék édesítésén kívül a gázfejlődést kí-
vánják növelni és a héj színét javítani. 

Só 

A só szilárdítja a glutént, ezenkívül szabályozza az élesztő hatását, és 
ezáltal a kenyér térfogatát. Egy kevés só kell a kenyér jó ízéhez is, emellett só 

 



nélkül a tészta ragadós, nehezen kezelhető. A só gátolja a gluténháló fehérjéit 
depolimerizáló proteázok hatását. Fagyasztott tésztából készült termékekben 
a só lassítja a CO2-fejlődést. 

Lipidek 

A kenyértészta zsír- vagy olajadaléka javítja a tészta kezelhetőségét és a 
kenyérhéj vonzó látványát, általában hozzájárul a kenyér ízéhez és állagához 
is. A fehérjébe ágyazott lipidek a tészta dagasztása közben kölcsönhatásba is 
lépnek vele, befolyásolva a gluténháló viszkoelasztikus tulajdonságait, ame-
lyek megszabják a tészta kelése közbeni tágulást és gázretenciót. A zsiradék-
kal adalékolt kenyér térfogata nagyobb, de héja kevésbé ropogós. 

Aszkorbinsav 

Az aszkorbinsav csökkenti a kenyértésztához a minőség és a kezelhető-
ség javítására nem optimális mennyiségben adott oxidálószerek negatív hatá-
sát. Ezek ugyanis a gluténfehérje láncközi SH-kötéseit SS-kötésekké alakítják 
át, amitől a tészta megkeményedik. Ezt akadályozza meg az aszkorbinsav. 

A kenyér elkészítésének műveletei, fagyasztásos  
kenyérsütés 
Dagasztás 

A dagasztás rendeltetése 
– az összetevők homogenizálása, 
– a gluténmátrix kialakítása és 
– a tésztába levegő bekeverése. 
A dagasztás folyamán a fehérjék először hidratálódnak, majd kölcsönha-

tásba lépnek egymással, de a gluténmátrix kifejlődésében lipidek, sók, kemé-
nyítő és nem keményítő poliszacharidok is részt vesznek. A gluténmátrixot 

– kovalens, azaz intra- és intermolekuláris diszulfidkötések, valamint 
– szekunder, azaz hidrogén- és ionos kötések, továbbá poláros kölcsön-

hatások 
stabilizálják. 

Ha elégtelen a dagasztás, egyenetlen eloszlású a tészta, a tömör fehér-
jemasszák lemezekké nyúlnak. Ha túl sok, a glutén-diszulfidok elhasadnak, és 
a gluténfehérje részlegesen depolimerizálódik kisebb molekulasúlyú fehérjék-
ké, és romlik a tészta állaga. A túldagasztás elkerülésére fontos a tészta opti-
mális vízmennyiséggel való elkészítése. 

Igen fontosak a dagasztás körülményei is. A dagasztást gyorsan egyenle-
tesen és állandó hőmérsékleten kell végezni. A megdagasztott tészta gázzár-

 



ványokat tartalmaz, amelyek jellemzően 10–100 µm-esek. A gázbuborékok 
száma és mérete erősen befolyásolja a kész kenyér minőségét. A nagy se-
bességű keverő-dagasztógépekkel, amelyek nyíróhatást fejtenek ki a tésztára, 
sok apró buborékot tartalmazó és igen finoman strukturált kenyér készül, a 
lassúbb, pl. spirál típusú mixerek több levegőt „nyeletnek el” a tésztával, de a 
pórusméret egyenetlen. 

Kelesztés 

A dagasztott tészta a kívánt súlyú egységekre elosztva a kívánt formájúra 
kel. Mind az elosztás, mind a kelés megváltoztatja a gázzárványok szerkeze-
tét, a kicsik egy része nagyobbá egyesül és véglegessé alakul a gluténháló. 

A fagyasztásos sütőipari termékek stabilitását és végső minőségét befo-
lyásolja a tésztából „kiszaggatott” forma. A gömbölyű árut e tekintetben kevés-
bé kielégítőnek ítélik, mint a hosszúkás vagy hengeres kenyérféléket. A túlzott 
kelesztés okozta hőfejlődés fokozza a fagyasztás előtti erjedést. 

Fagyasztás 

A kimért tésztaegységeket azonnal vagy rövid kelesztés után kifagyaszt-
ják, majd megfelelő hőmérsékleten tartják. A fagyasztótechnológia – mechani-
kai vagy kriogén – kiválasztása a költségtől és/vagy a termékminőségtől függ. 
A fagyasztás mint a tartósítás és az élettartam-meghosszabbítás módszere a 
hőmérséklet csökkentése mellett, lényeges beavatkozásként halmazállapot-
változással is együtt jár. 

A gyorsfagyasztás és fagyasztva tárolás azáltal befolyásolja a tészta mi-
nőségét, hogy csökkenti a gázretenciót és az élesztő életképességét. Komp-
romisszumként javasolják tészta esetében a –2 °C-nál nem erősebb fagyasz-
tást, amelynél még elég a túlélő élesztőgombák száma, de már lényeges a 
kenyér meghosszabbított „frissessége”. 

A kenyér fagyasztása kényes eljárás, amely olykor minőségromlást, így 
látható felületi károsodást, „fagyasztó égést” is okozhat. Ez voltaképpen nem 
kívánt fagyasztó szárítás, amely abból áll, hogy az élelmiszer felszínéről jég 
szublimál, majd lecsapódik a csomagolás belső oldalán. 

Olvasztás 

A fagyasztott kenyértésztát kelesztés előtt fel kell olvasztani, aminek fo-
lyamán az élesztősejtek és a gluténháló ismét felveszik eredeti nedvességüket 
(rehidratálódnak). A felolvasztás történhet állandó vagy fokozatosan emelkedő 
hőmérsékleten. Az utóbbi két okból is előnyösebb: egyrészt mivel csökkenti a 
tészta felszínén a nagy hőmérséklet-különbség miatti kondenzálódást és a ve-
le járó foltosodást, másrészt elkerüli a túl gyors folyamatban csak a külső ré-

 



szek meglágyulását, fagyottan maradó belső mellett. A munkát megkönnyítik a 
fagyasztott tésztát ún. késleltetve olvasztó és dagasztó berendezések. Né-
hány év óta foglalkoznak a kenyértészta mikrohullámú megolvasztásának 
technológiai megoldásaival is. 

Dagasztás 

Sütés előtt a felolvasztott, kimért egységeket kelni hagyják, éppúgy, mint 
a friss tészta esetén, meghatározott ideig, vagy meghatározott térfogat eléré-
séig. A kellően megkelt („kiérlelt”) tészta jellemzői 

– az optimális reológiai tulajdonságok, vagyis a rugalmasság és a nyújt-
hatóság egyensúlya, 

– jó kezelhetőség, valamint 
– a belőle sütött kenyér kedvező térfogata, ropogós héja. 
Kelés közben újabb reakciók mennek végbe a kenyértésztában. Az élesz-

tős fermentálás termékei sok más között etanol és szén-dioxid. Mivel az etanol 
vízzel elegyedik, befolyásolja a lisztfehérjék kolloidális természetét, és megvál-
toztatja a tészta belsejében fellépő felületi feszültségeket. A szén-dioxid, rész-
ben feloldódva a tészta vizes fázisában, gyengén ionizálódó szénsavat képez, 
amely csökkenti a rendszer pH-ját. 

A fagyasztott, majd felolvasztott tésztát hosszabban kell keleszteni a szo-
kásosnál, mivel alacsonyabb hőmérsékleten kerül a dagasztókamrába, továb-
bá a gázretenció- és sejtaktivitás fagyasztás általi csökkenése miatt. 

Sütés 

A sütés a termékekben fizikai, kémiai és biokémiai változások hosszú so-
rát idézi elő: erősen megnő a térfogat, kialakul a kenyérfélék lyukacsos szer-
kezete, denaturálódnak a fehérjék, gélesedik a keményítő, megkeményedik és 
megbarnul a termék héja, megolvad a zsír, a gázbuborékok és részben a sejt-
falak is megrepednek. 

A kenyérsülés leglátványosabb makroszkópos folyamata a gázuborékok 
kitágulása pórusok nyitott hálózatává. Sülés közben a gázfejlődés és a párol-
gás, valamint a reológiai tulajdonságok megváltozása együttes következmé-
nyeként megszűnik a gázretenció, így a tészta zárt habstruktúrája a kenyér 
nyitott szivacsszerkezetévé alakul át. Az ismertetett átalakulások mindegyikére 
jellemző a nagyfokú függés a sütés hőmérsékletétől, időtartamától és a tészta 
víztartalmától. 

A fagyasztás ártalmának csökkentése 
A fagyasztás mértéke, időtartama és a megolvasztás módja egymástól 

függetlenül, de lehetséges, hogy szinergikusan csökkentik az élesztő aktivitá-
sát, amelynek eredménye 

 



– csökkent CO2-termelés és 
– ennek csökkent visszatartása, 
– a gluténháló károsodása, továbbá 
– kisebb tésztaszilárdság és 
– gyengébb általános sütési eredmény. 
Az élesztő fagyállóságát (kriorezisztenciáját) magának a törzsnek a tulaj-

donságain kívül szintén befolyásolják a fagyasztás, a fagyasztva tárolás és a 
felolvasztás felsorolt körülményei. E hatásokat, ill. a várható veszteséget cél-
szerű a pékáru tésztájában nagyobb mennyiségű élesztővel kompenzálni. 

A fagyasztás kedvezőtlen hatásait a kenyértésztára 
– a fagyasztásra kevésbé érzékeny élesztő használatával, 
– a kenyértechnológia módosításával és 
– megfelelő összetevők vagy adalékok hozzáadásával 

lehet mérsékelni. 
Az adalékok közül 
– az oxidálószerek a már említett módon javítják a tészta reológiáját és 

növelik a megsütött áru térfogatát, 
– felületaktív és a tészta szilárdságát növelő adalékok 

– a nátrium-sztearoil-laktilát és 
– a diacetil-borkősav-mono- és digliceridek. 

A fagyasztásos módszerrel készült sütőipari termékek receptjében ajánla-
tos kevesebb vizet használni, csökkentve ezáltal a jégkristályok szerkezeti ár-
talmának valószínűségét. A jégkristályok főként a fehérjékben tesznek kárt, 
ami a gázvisszatartást érinti. 

A fagyasztásos eljárással készült tészta hőmérséklete a dagasztás után 
19–22 °C, szemben a hagyományos 24–26 °C-kal. Az alacsony hőmérséklet 
az élesztő fagyasztás előtti aktivitását van hivatva visszaállítani. Ugyanezt cé-
lozza a kenyértészta egyébként szintén általános pihentetésének elmaradása 
dagasztás után. 

Végül nagy jelentősége van a tészta reológiája és az élesztő aktivitása 
szempontjából a tárolás alatti hőmérséklet-ingadozásnak is, amelyet a termé-
kek gyors mozgatásával és a készletek pontos rotációjával lehet mérsékelni. 

Adalékok, enzimek 
A kelesztett sütőipari termékek előállításának modern módszerei nem 

nélkülözhetik az adalékokat. A bizonyos előnyökkel járó új eljárások – amilyen 
a pékáru friss jellegét tovább megőrző tésztafagyasztás – kedvezőtlen kísérő-
jelenségeit is részben adalékkal kell visszaszorítani. 

Az adalékok közül kis mennyiségben is nagy hatásukkal és technológiai 
jelentőségükkel kitűnnek az enzimek. Nagyipari méretű alkalmazásuk fontos 
példája a kenyérgyártás amilázokkal. Az USA-ban egy aszályos évben a búza-
liszt amilázhiányát gomba eredetű enzimmel pótolták, így gondoskodva a 

 



 

liszthez később hozzákevert sütőélesztő glükózszükségletéről. Ezáltal nem-
csak a tészta kelt meg kellőképpen, hanem az adalékolásnak még legalább tíz 
előnyét regisztrálták, köztük az új tésztából készült kenyér különféle kellemes 
tulajdonságait. 

Az enzim túladagolása azonban eladhatatlanná teszi a különféle pékárut, 
ill. elsősorban említendő, a Ca-iontól függő gombaeredetű amilázok korlátozott 
hidrolizálóképessége, amely a forró kemencében meg is szűnik, szemben a 
viszonylag hőálló mikrobiális α-amilázokkal. 

Az enzimek használatának egyik nagy nehézsége egyes természetes en-
zimek gyenge hőállósága, hacsak nincsenek immobilizálva. Ugyanakkor sok-
szor igen fontos a biokatalízis felgyorsítása egyszerű melegítéssel. Az enzi-
mek aktív konfigurációjának összeomlása (leggyakrabban szétterülése) a ter-
mikus denaturálódás 60 °C körül következik be. Ez rendszerint visszafordítha-
tatlan, de olykor újra aktiválható az enzim hidrofób kölcsönhatásokat csökken-
tő vagy hidrogénkötést bontó anyagokkal, pl. karbamiddal, ill. guanidin-hidro-
kloriddal. 

(Dr. Boros Tiborné) 
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