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1. Bevezetés és célkitűzés 

A gabonákban és álgabonákban rejlő táplálkozástani potenciál hatékonyabb kiaknázására 

irányuló törekvéseket a számos belőlük előállított termék mutatja a piacon. A gabona alapú 

termékek táplálkozástani értékének növelése ipari szinten részben a gabonaszem morfológiai 

egységeinek összetételi különbségei alapján a hagyományos malmi technológiák tudatos 

megváltoztatásával valósítható meg. Ezt a megközelítést alkalmazva a búza nem teljes 

mértékben hasznosított lehetősége a héj és héj közeli rétegeinek úgy, mint az aleuron és szub-

aleuron rétegek eddigieknél nagyobb mértékű humán célú felhasználásában rejlik. Ezek a 

rétegek fehérjékben, élelmi rostokban, lipidekben és más mikro-komponensekben gazdagok. A 

nagyipari malmi eljárások során azonban többségük a korpafrakciókba kerül, és mint 

malomipari mellékterméket hasznosítják elsősorban takarmányként vagy teljes kiőrlésű 

lisztként. Egy speciális, aleuron rétegben gazdag búza őrlemény ipari szintű előállítása és a 

technológia optimalizálása az ABÉT Gabonatudományi és Élelmiszerminőség Kutatócsoport 

Gyermelyi Zrt.-vel és a Bühler AG-vel közös együttműködés során valósult meg. Az új liszt 

beltartalmi profiljában a hagyományos őrleményektől (pl. teljes kiőrlésű búza- és finomliszttől) 

jelentős eltérést mutatott. Magasabb fehérje, élelmi rost, ezzel együtt alacsonyabb keményítő 

tartalma a táplálkozási érték javítása mellett jelentősen megváltoztatja a technológiai 

tulajdonságokat is. A későbbi alkalmazhatóság feltérképezéséhez tehát a tészta dagasztási- és 

viszkozitás reológiai illetve végtermék jellemzőinek megismerése elengedhetetlen. Továbbá, a 

liszt tészta reológiai jellemzői és a végtermék tulajdonságai közti kapcsolatok feltárása és a 

tapasztalt jelenségek szerkezeti és molekuláris magyarázata is szükséges a későbbi célzott 

termékfejlesztéshez.  

Az új őrlemény lipid tartalma is magas (~4%), ezért – pl. a gabonacsírákhoz hasonlóan - 

az új őrlemény kémiai és biológiai stabilitása korlátozott. A lipidek romlását két csoportba 

sorolható folyamatok határozzák meg, a fény, levegő és lipoxigenázok által kiváltott oxidatív- 

és főként a lipázok okozta hidrolitikus folyamatok. Ezek közül az enzimek által katalizált 

reakciókat lehet a technológiai lépésekkel befolyásolni. A gyakorlatban hőkezelési eljárásokat 

alkalmaznak az enzimek inaktiválására és az eltarthatóság növelésére. Azonban az említett 

beavatkozások nem csak a lipidek állapotára vannak hatással, hanem a fehérje és szénhidrát 

alkotók szerkezeti és funkcionális jellemzőire is. Így az aleuron rétegben gazdag őrlemény 

eltarthatóságának javítása hőkezelési technikákkal fontos pillére a termék későbbi 

alkalmazhatóságának. Ehhez szükséges a hőkezelési eljárások lipid romlásra gyakorolt hatása 

mellett a reológiai tulajdonságok változásának ismerete és a változások mögött álló szerkezeti 
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módosulások megfigyelése és értelmezése. E kutatási témákkal kapcsolatos irodalom jelenleg 

erősen limitált.  

A doktori munkám célja, hogy az új héj közeli részekben gazdag búza őrlemény reológiai 

és végtermék jellemzését elvégezzem a piacon jelenleg kapható hagyományos rostdús kenyér 

alapanyagokkal (teljes kiőrlésű búza- és rozsliszt, világos rozsliszt) összehasonlítva. További 

célom a búza aleuronban gazdag őrlemény technológiai tulajdonságainak módosítását célzó 

száraz és nedves hőkezelési eljárások után a termék stabilitását és reológiai változások 

vizsgálata és értelmezése. 

A fent leírt két kérdéskör megválaszolására a doktori értekezés alapjául szolgáló kutatás 

célkitűzései a következők: 

 Az új ipari eljárással előállított, búza aleuron rétegben gazdag őrlemény 

technológiai viselkedésének részletes jellemzése és a jelenségek értelmezése. 

Kutatómunkám során célom a reológiai (dagasztási és viszkozitási) és végtermék 

(sütőipari) tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata részben újnak számító 

mixolabos, részben széles körben elfogadott hagyományos (farinográfos, 

viszkoziméteres) módszerek alkalmazásával. Összehasonlítás céljából 

alapanyagként kenyérkészítésre alkalmas búza fehérlisztet, teljes kiőrlésű búza- 

és rozsliszteket és az alapanyagok keverékeit használom.  

 A száraz és nedves hőkezelési eljárások hatásának összehasonlító vizsgálata pilot 

plant technológiai körülmények alkalmazásával. A búza aleuron rétegben gazdag 

lisztekben lejátszódó lipid romlási folyamatok (oxidáció, szabad zsírsavképződés) 

követése, valamint a különböző hőkezelési eljárások és beállított paraméterek 

hatásának vizsgálata az elsősorban fehérje állapottól függő dagasztási és az 

elsősorban szénhidrátok által befolyásolt viszkozitási tulajdonságok 

tanulmányozásával. Ezekben a kísérletekben az új őrlemény viselkedését az 

azonosan hőkezelt fehérlisztek állapotváltozásaival hasonlítom össze. 
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2. Irodalmi áttekintés  

Az irodalmi részben elsőként a búza és rozs morfológiai jellemzőit és beltartalmi 

összetételét mutatom be részletesen, kitérve a technológiai tulajdonságokra jelentős hatást 

kifejtő komponensek kémiai és szerkezeti tulajdonságaira. Majd a búza és rozs hagyományos 

malomipari feldolgozását, továbbá a héj közeli rétegek hatékony kinyerésére alkalmas 

technológiákat részletezem. Ezt követi a rostban gazdag őrlemények reológiai és végtermék 

tulajdonságainak bemutatása, kitérve az egyes rost komponensek hatására a technológiai 

tulajdonságok alakításában. Az irodalmi rész végén a hőkezelési eljárásokat és azok hatását 

ismertetem kitérve a minőség-stabilitásra és reológiai tulajdonságokra is. 

2.1 A búza és a rozs rendszertani csoportosítása 

A gabonák a perjevirágúak rendjébe és pázsitfűfélék családjába tartozó élelmezési célra 

termesztett haszonnövények. A Triticeae törzsébe tartozó legfontosabb termesztett 

gabonanövényeink: a búza, az árpa és a rozs. E három közül a témámnak megfelelően a búza 

és a rozs bemutatására fókuszálok. A Triticum nemzetségbe számos búzafaj tartozik, melyek 

közül itt a legfontosabb fajt, a T.aestivum-ot, a közönséges búzát tárgyalom majd. A rozs a 

Secale nemzetségbe tartozó S.cereale faj.  

2.2 Búza és rozs szemtermésének összehasonlítása morfológia és kémiai összetétel 

alapján 

2.2.1 A búza és a rozs szemtermésének morfológiai jellemzői 

A Triticeae törzsbe tartozó gabonák, mint a búza és rozs, szemtermése lehet széles orsó, 

ellipszistojás vagy megnyúlt tojás alakú. A búza szemtermés méretei: hossza: 4-10 mm, 

vastagsága: 1,7-4,4 mm. A rozsszem a búzaszemhez képest karcsúbb: hossza: 4,5-10 mm, 

vastagsága: 1,5-3,5 mm és a csíránál hegyesebben végződik, minta búzaszem (Khan and 

Shewry, 2009). A rozsszem színe a búza szemével ellentétben világos és sötét árnyalat között 

változhat (1. ábra). 
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1. ábra: A búza (1) és rozs (2) szemtermése (Wrigley, 2010) 
 

A gabonaszem általános felépítését tekintve jól elkülöníthető részekre osztható fel: a 

tápanyag tartalékoló magbelsőre, a védő feladatokat ellátó héjra és későbbi növekedésért felelős 

csírára (2. ábra). 

A mag külsejétől befelé haladva a héj az első elem, amely elsősorban fizikai és biológiai 

védelmi funkciót tölt be. Tömege az egész szem tömegének 13-15%-a. A héjat különböző 

rétegek építik fel, kívül található a termésfal (perikarpium), amelynek legkülső rétege a kutikula 

borítású epidermisz. A termésfal középső részét, a mezocarpiumot két, vagy három sejtsor 

képezi. A termésfal belső rétege az endokarpium, amely hosszanti-, vagy harántsejtekből és 

tömlősejtekből áll. A termésfalon belüli rész külső rétege a maghártya. A maghártyát két 

egymásra ferdén rétegződő sejtsor adja.  

 
2. ábra: A gabonaszem morfológiai egységei (Barron et al., 2007) 

 

A maghártyán belüli rész a magbelső, mely a szem 81-83%-át képezi. A magbelsőt jól 

elkülöníthető, funkcionálisan is két különböző részre oszthatjuk. Az egyik az aleuron és szub-

aleuron rétegek, melyek a hialin réteg és az endospermium között található egy sejtsoros 

szövetek, a szem 7-9%-át teszik ki. A másik egység a magbelső és az egész mag legnagyobb 

részét alkotó endospermium, melynek jellegzetes alkotó eleme a liszttest. A csíra a szem 
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gyorsan osztódó szövete, a mag enyhén szélesedő végében helyezkedik el, a szem 2-4%-át 

alkotja (Khan and Shewry, 2009; NIIR Board of Consultants & Engineers, 2006; Pomeranz, 

1988).  

2.2.2 A búza és rozs morfológiai egységeinek kémiai összetétele 

A gabonaszem egészére általában a 70-80% szénhidrát, 7-20% fehérje és a 2-10% lipid 

tartalom a jellemző. A búzaszem átlagos összetételére a közel 75-80% szénhidrát tartalom a 

jellemző, melynek háromnegyedét a keményítő teszi ki, a maradék negyed részt a rost adja. A 

búza további alkotói a 9-14% fehérje, az 1-2% lipid és az 1,5-3% hamu tartalom (Pomeranz, 

1988). A rozsszem átlagosan 70-80% szénhidrát, 13% rost, 9-11% fehérje, 2-3% lipid, és közel 

1,5-2% hamu tartalommal bír. A két gabona szemtermésének makro összetétele tehát hasonló, 

a kiemelhető különbség a búza 1-3%-kal magasabb fehérje tartalma a rozshoz képest (Arendt 

and Moroni, 2013; Khan and Shewry, 2009; Pomeranz, 1988). 

1. táblázat: Gabonaszem alkotóinak átlagos összetétele (Khan and Shewry, 2009; Pomeranz, 

1988) 

 

 

A szemet alkotó egységek makrokomponenseinek összetételét vizsgálva látható, hogy a 

héjat 90%-ban szénhidrátok alkotják, melynek 90%-át az úgynevezett élelmi rostok közé 

tartozó nem keményítő jellegű poliszacharidok teszik ki, mint a cellulóz, hemicellulóz és a 

pentozánok (pl. arabinoxilán) (1. táblázat). A Codex alimentarius bizottságának 2009-es 

definíciója szerint élelmi rostnak nevezzük azon szénhidrát polimereket, melyek 10 monomer 

egységnél többet tartalmaznak, a vékonybél enzimei nem képesek hidrolizálni és a következő 

csoportok valamelyikébe tartoznak: 

- az élelmiszerekben természetesen előforduló ehető szénhidrátok, 

- szénhidrát polimer melyet élelmiszer alapanyagból fizikai, enzimatikus vagy kémiai 

kezeléssel nyertek ki és melynek az egészségtámogató fiziológiai hatásáról a kompetens 

hatóságok meggyőződtek, 

Magrész Szövet típus
Hamu 

(m/m%)

Fehérje 

(m/m%)

Lipid 

(m/m%)

Keményítő 

(m/m%)

Cellulóz 

(m/m%)

Pentozánok 

(m/m%)

Nyers-rost 

(m/m%)

Hosszanti sejtek 1-2 2-4 0,5-2 - 30-35 45-55 20-30

Haránt sejtek 8-12 9-12 0,5-1 - 20-25 30-40 15-25

Maghártya 2,5-4 7-8 0,3-1 - 20-30 40-50 15-25

Aleuron réteg és 

szub-aleuron réteg
8-13 27-35 6-12 - 3-6 20-30 5-10

Endosperm 0.3-1 10-18 1-2 75-85 0,3-0,6 2-6 0,1-0,6

Csíra 4-6 25-40 20-30 - - - 2-3

Héj

Magbelső
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- szintetikusan előállított szénhidrát polimer, melynek az egészségtámogató fiziológiai 

hatásáról a kompetens hatóságok meggyőződtek (FAO, 2010). 

 A magbelső egy sejtsoros szövetei: az aleuron és szub-aleuron réteg, mely a 

transzportfunkciójából adódóan gazdag fehérjében, a sejtfalat alkotó élelmi rost 

komponensekben (~30%) és lipidben (~10%). Az aleuron és szub-aleuron rétegek jellemzően 

gazdagok ásványi anyagokban, melyet a magas hamutartalmi érték is mutat. Az endospermet a 

liszttestek parenchimatikus sejtekből építik fel, melynek fő alkotó eleme a keményítő (~80%). 

A keményítő szemcsék között találhatók a tartalék (sikér) fehérjék. Az emberi táplálkozás, tehát 

a feldolgozás szempontjából is ez a legfontosabb része a gabonaszemnek. A csírában találhatók 

a szem csírázásához szükséges tápanyagok, enzimek illetve tartalék fehérjék, ezért lipidben és 

fehérjében gazdag egység. 

A gabonaszem feldolgozása során nyert technológiai frakciók a fent említett egységeket 

nem egymástól szeparáltan, hanem együttesen, részben átfedéssel tartalmazzák. A korpa 

jellemzően a maghéjat és a magbelső aleuron, szub-aleuron rétegeit és kisebb mértékben, a 

technológiától függően a magbelsőt is tartalmazó frakció, mely a mag 10-20%-at jelenti. Az 

úgynevezett fehérliszt legnagyobb hányadban a gabonamag endosperm részét tartalmazó 

frakció, mely 60-85%-át jelenti a teljes szemtömegnek. A teljes kiőrlésű frakció az országra 

vonatkozó szabályozásnak megfelelő mértékben tartalmazza a szem korpa, csíra és magbelső 

részeit is. 

2. táblázat: A búza és rozs fehér és korpafrakciójának összetétele (Dooshima et al., 2014; 

Kamal-Eldin et al., 2009; Matz, 1991; Pomeranz, 1988; Shenoy and Prakash, 2001; Sulieman 

et al., 2016) 

 

 

A 2. táblázaton látható, hogy a búza és rozs közötti morfológiai egységek csekély 

beltartalmi eltérései a tipikus őrlemények között is megmutatkoznak. A fent leírt szem alkotó 

részek és azok aránya, makro összetétele a búza és a rozs esetében hasonló.  

Őrlemény típusa
Fehérje 

(%)

Keményítő 

(%)

Nem keményítő jellegű 

poliszaccharid (%)
Lipid (%)

Hamu 

(%)

Búzakorpa 10-15 15-25 40-50 3-5 3-6

Fehérliszt 10-16 75-80 0,5-3 0,5-1,5 0,5-1

Rozskorpa 14-18 17-25 40-60 3-6 3-7

Világos rozsliszt 7-11 70-80 1-2,5 1-2,5 0,6-1
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2.3 A búza és rozs makrokomponenseinek részletes jellemzése 

Az egyes komponensek kémiai összetétele és szerkezete hatással van a táplálkozási és 

technológiai tulajdonságokra, ezért az élelmiszerben betöltött szerepük megismerése fontos, 

hogy tervezni tudjunk tápérték és technológiai szempontból megfelelő élelmiszereket. A 

továbbiakban az egyes komponensek kémiai jellemzése következik kitérve a búza és rozs 

közötti eltérésekre. Az egyes összetevők technológiai, reológiai és végtermék tulajdonságokra 

kifejtett komplex hatását a 2.5 fejezet tartalmazza. 

2.3.1 Búza és rozs fehérjéi 

A fehérje a gabonaszem 7-20%-át alkotja, szerepük a gabona minőségére nézve 

meghatározó. A gabonafehérjék csoportosítása hagyományosan az oldhatóságuk alapján, 

később inkább az elhelyezkedésük, illetve az általuk betöltött biológiai funkciójuk és 

szerkezetük alapján történik. A gabonafehérjék szerkezetének és osztályozásának irodalma 

hatalmas területe a gabonakémiának. Ezért a továbbiakban a gabonafehérjék hagyományos 

oldhatóság alapú osztályozását mutatom be, majd a tartalékfehérjék szerkezeti-, molekuláris 

csoportosítását részletezem. 

2.3.1.1 Osborne oldhatóság alapú osztályozás 

A gabonafehérjék csoportosítására elsőként Osborne alakított ki extrakciós módszert, 

amely az alábbi kategóriákat tartalmazza: (1) vízoldható albuminok, (2) só oldható globulinok, 

(3) alkohol oldható prolaminok és (4) híg sav vagy lúg oldható glutelinek és (5) maradék 

fehérjék (Osborne, 1924). 

A gabonaszemben az albuminok aránya 5-40% a globulinoké 3-50% közötti értéket vesz 

fel. Az albuminok és globulinok funkciójukat tekintve metabolikus proteinek, enzimek, enzim 

inhibítorok tartoznak a közéjük. Elhelyezkedésüket tekintve az aleuron rétegben, a korpában és 

a csírában találhatóak, az endospermiumban koncentrációjuk viszonylag alacsony. (Koehler 

and Wieser, 2013). A frakcióban a proteáz és amiláz inhibítorok, lipid transzfer proteinek, β-

amilázok találhatók. (Orsi et al., 2001). A prolaminok és glutelinek az endospermium 

tartalékfehérjéi. A gabonákban átlagosan a prolamin 5-55%, a glutelin 25-75% közötti 

tartományban fordul elő (Alais and Linden, 1991; Eliasson, 1993). 

A búzaszem átlagosan 9-15% albumint, 6-7% globulint, 33-45% prolamint és 40-46% 

glutelint tartalmaz. A búza prolaminjait gliadinoknak, a glutelinjeit pedig glutenineknek 
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nevezzük. A búza esetében a gliadin és glutenin frakciók együttesen alkotják a sikérfehérjéket. 

A rozsszem 10-44% albumint, 10-19% globulint, 21-42% prolamint és 25-40% glutelint 

tartalmaz. A rozs prolamin frakcióját szekalinnak, a glutelinjeit szekalininnek nevezik (Alais 

and Linden, 1991; Eliasson, 1993). Mindkét gabona esetében az endosperm prolamin és glutelin 

tartalékfehérje frakciói alkotják a szem fehérjetartalmának a 70-85%-át, a tartalékfehérje 

tartalom az összes fehérjetartalomhoz képest a búza esetében magasabb. 

Az Osborne-féle frakcionálás nem adott fehérje típusokat, hanem fehérjék heterogén 

csoportját eredményezi, az egyes csoportokat alkotó fehérjék jellegükben, funkcióikban, 

összetételükben és szerkezetükben különbözőek. A technológiai tulajdonságok 

meghatározásában a tartalékfehérjék dominálnak. Ezért annak érdekében, hogy a 

tésztaszerkezet kialakulásának folyamata és a szerkezet tulajdonságai értelmezhetőek legyenek, 

a szerkezetileg nagyon változatos glutelin és prolamin fehérje frakciók szerkezeti hasonlóságon 

alapuló osztályozása is szükséges. 

2.3.1.2 A tartalékfehérjék csoportosítása és jellemzése 

A prolamin és glutelin tartalék fehérjéket további három csoportba sorolhatjuk az új 

nomenklatúra alapján, amit a 3. táblázat szemléltet. A csoportban található fehérjék 

molekulatömege alapján megkülönböztetnek: nagy- (HMW), közepes- (MMW) és kis 

molekulatömegű (LMW) frakciókat (Wieser and Koehler, 2008). Shewry és társai (1990) 

minden tartalékfehérjét prolaminnak definiált és a prolaminokat HMW, kénben gazdag és 

kénben szegény prolaminokra osztotta tovább. Az egyes csoportok hasonló fehérjéket 

tartalmaznak, melyek között az apró eltérések az ismétlődő aminosav szekvenciában 

találhatóak.  

3. táblázat: A búza és rozs tartalék fehérjéinek molekuláris csoportosítása (Shewry et al., 

1999) 

  

 

A prolaminokat savas poliakrilamid gélen (A-PAGE) mutatott elektroforetikus 

mobilitásuk alapján csoportosítják. Megkülönböztetnek  (legkisebb mobilitású),  (közepes 

Búza Rozs

HMW glutenin HMW szekalin

ω-gliadinok ω-szekalin

α-típusú α/β-gliadinok - 

γ-típusú γ-gliadinok γ-szekalin

Aggregatív típusú LMW glutenin -

Kénben gazdag 

prolaminok

HMW prolamin

Kénben szegény prolaminok

TÍPUS
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mobilitású), és  (nagy mobilitású) frakciókat. Másfelől, a fehérjék besorolhatóak a 

redukciójuk után SDS-PAGE mérés során mutatott látszólagos méretük alapján az alábbi 

csoportokba: HMW-, LMW-glutenin alegységekre (GS), HMW-szekalinokra, D, C és B 

frakciókra. Tehát a HMW csoport tartalmazza a HMW-GS-t a búzában és a HMW-szekalinokat 

a rozsban. Az ide tartozó fehérje frakciók 600-800 aminosavból állnak és molekulatömegük 70-

90 kDa. Jellemzőjük, hogy nagy mennyiségben tartalmaznak glutaminsavat, glicint és prolint. 

Natív állapotban ezek a fehérjék aggregációra hajlamosak intramolekuláris diszulfid hidak 

révén (Wieser et al., 2006).  

Az MMW csoportba tartozik az gliadinok búza esetén és az szekalinok a rozsnál, 

melyek 300-400 aminosavból állnak és kb. 40 kDa a molekulatömegük. Emellett a búza 

tartalmaz még egyedüli módon 5gliadint, melynek mérete 50 kDa-os nagyságrendbe esik. 

Aminosav összetételét tekintve az MMW összes aminosavának 80%-át a glutaminsav, prolin 

és fenilalanin alkotja. 

Az LMW csoporthoz tartoznak a monomer fehérjék: a búza  ésgliadinjai és a rozs 

40 k-szekalinjai, illetve a búza LMW-GS tagjai és a rozs 75 k-szekalinjai. A csoport 

molekulatömege 28-35 kDa tartományban van és jellemzően hidrofób aminosavak alkotják a 

glutaminsav és a prolin mellett (Koehler and Wieser, 2013).  

A diszulfid kötéseknek kulcsszerepük van a tartalék fehérjék szerkezetében mind 

molekuláris mind makroszkopikus szinten. A kötések a ciszteinek szulfhidril csoportjai között 

alakulnak ki, lehetnek inter- vagy intramolekulárisak. A legtöbb információ a búza 

tartalékfehérjéiről áll a rendelkezésünkre. A búza gliadinok kénben szegények, így monomer 

formában fordulnak elő, az  6 ésgliadinjai 8 ciszteint tartalmaznak, ezzel 3-4 

intramolekuláris kénhíd kialakítására képesek (Grosch and Wieser, 1999). A gliadinhoz 

hasonlóan a 40 k és a75 k-szekalin is 8 ciszteint tartalmaz hasonló pozícióban. Az LMW-

GS 8 ciszteint tartalmaz, melyből 6 intramolekuláris kötést hoz létre. Az LMW-GS további két 

ciszteinje sztérikus okok miatt intermolekuláris kötésekkel képes gliadinokhoz és HMW-GS 

fehérjékhez kapcsolódni (Grosch and Wieser, 1999; Wieser et al., 2006). A HMW-GS fehérjék 

nem léteznek monomer formában. A HMW- és LMW-GS fehérjék rendelkeznek két 

intermolekuláris kölcsönhatásra képes szulfhidril csoporttal, melyek a polimer növekedésben 

részt vesznek. Az aggregáció gerincét a HMW-GS-ok alkotják vélhetően fej-farok 

kapcsolódással. A HMW és LMW-GS egységekből álló komplex mérete 600-1000 kDa is lehet, 

melyet glutenin makropolimernek (GMP) is neveznek és SDS oldatban oldhatatlan.  
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Természetesen a fent említett fehérjék közötti kölcsönhatásokat a genetikai háttér (pl. 

különböző fajták) illetve a külső paraméterek jelentősen befolyásolhatják. A doktori munkám 

szempontjából kiemelkedően fontos a hő hatása a fehérjék aggregációs képességére, melyet a 

2.9 fejezetben részletezek. A tészta kialakulás komplex folyamatát a 2.6.1 fejezetben taglalom 

részletesen. 

2.3.2 Szénhidrátok 

2.3.2.1 Keményítő jellemzése 

A keményítő a gazdanövény egyedfejlődésének (csírázás) kezdetekor tartalék 

tápanyagként szolgál. A gabonaszemben, a magbelsőben szemcsés állapotban található. Kémiai 

szempontból poliszacharid, mely α-D-glükóz egységekből épül fel. Spirális alakú, el nem ágazó 

amilózból, és elágazó láncú amilopektinből áll. Az amilózt -(1-4) kötésekkel kapcsolódó 

glükóz molekulák alkotják, jellemzően a polimerizációs foka (DP) 500-6000. Az amilóz 

helikális szerkezetű, mely a lipidekkel képes komplexet képezni, molekulatömege (MW) közel 

2,2 × 105 Da (Berry et al., 1971). Az amilopektinben az -(1-4) kötésű gerinchez -(1-6) 

kötésekkel kapcsolódó elágazások is találhatóak, a 3x105-től 3x106 DP-ig, mely, 107 - 109 Da 

nagyságú (Zobel, 1988). 

A búza keményítője átlagosan 20-30% amilózt tartalmaz. Ez az arány a rozsban is hasonló 

értéket mutat (Fredriksson et al., 1998). A keményítőszemcséket koncentrációs körökbe 

rendeződött amorf és félkristályos állapotú gyűrűk építik fel. Az amorf részeket amilóz 

molekulák, míg a félkristályos részeket párhuzamosan rendeződött amilopektin kettős hélixek 

alkotják (Jenkins et al., 1993).  

A keményítő tulajdonságok jelentősen befolyásolják a liszt technológiai viselkedését, 

főként a vizes rendszer, a tészta gélesedési/csirizesedési tulajdonságaira vannak nagy hatással 

(lásd 2.6. fejezet), emellett a termék stabilitási tulajdonságokat is meghatározzák (Fredriksson 

et al., 1998). A keményítő képes vízfelvételre, melysorán megduzzad s ezáltal nő a közeg 

viszkozitása, továbbá befolyásolhatják más összetevők, pl. sikérfehérjék vízfelvételét.  

A búza- és rozskeményítő közötti eltérések szerkezeti és fizikai-kémiai jellegűek. A búza 

amilopektinje kevesebb 6-12-es polimerizációs fokú elágazást tartalmaz és több 13-24-es 

polimerizációs fokút. Ez járulhat hozzá a búzakeményítő alacsonyabb gélesedési 

hőmérsékletéhez a rozskeményítőhöz képest. Ugyancsak az amilopektinek lánchosszának 

különbségéből fakadhat, hogy a búzakeményítő hőhatás és keverés során nagyobb gélesedésre 

és a főzés után a visszahűtés során nagyobb retrogradációra képes, mint a rozskeményítő. Ennek 
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alapja, hogy legalább 10 glükóz egység kell az alfa-hélix kialakulásához, azaz 10 < DP növeli 

az amilopektin gélesedését és retrogradációját. Az amilóz polimerizáltságának a végső 

viszkozitási és dermedési értékekre van befolyása. Hosszabb amilóz láncok a főzést követően 

a hűlési szakaszban nagyobb viszkozitást és dermedést okoznak. Az egyes gabonafajták között 

természetesen vannak eltérések a keményítő polimerizáltságát illetően, de általánosan 

megfigyelt tény, hogy a rozskeményítőre alacsonyabb gélesedés és dermedés jellemző, mint a 

búzakeményítőre (Buksa et al., 2010; Gomand et al., 2011; Gudmundsson and Eliasson, 1991).  

2.3.2.2 Nem keményítő szénhidrátok 

Az élelmi rostok, mint gyűjtő elnevezés, minden olyan poliszacharidot magába foglal, 

melyet a humán tápcsatorna saját enzimei nem képesek lebontani, ugyanakkora fogyasztásuk 

táplálkozástani illetve egészségügyi előnyökkel jár (Codex Alimentarius Hungaricus, 2008). 

Tehát gyűjtőfogalomról van szó, alkotóelemei kémiai, fizikai tulajdonságai jelentősen 

különböznek. Az élelmi rostalkotó szénhidrátok főként a szem külső rétegeiben: azon belül 

jelentős mennyiségben az aleuron rétegben (30-50%) találhatóak (Amrein et al., 2003). A 

mennyisége a korpában, mint technológiai őrleményben 60%. A búzaszem átlagos teljes élelmi 

rost tartalma 13-15%, míg a rozsszemben ez az érték 15-20% között változik. Az élelmi rostok 

oldhatóságuk alapján további két alcsoportba sorolhatók, vízoldható és nem oldható élelmi 

rostok csoportjába. Az oldható élelmi rosttartalom 2-4% a búzaszemben és 6-8% a rozsszemben 

(Rakha et al., 2011). 

Az élelmi rostfogyasztás jótékony hatásai között szerepel a bélmozgás és az elfogyasztott 

élelmiszer tartózkodási idejének és a gélképző képességéből eredően a tápanyagok 

felszívódásának szabályozása, mely összefüggésben áll a glükóz felszívódás csökkentésével, 

ezáltal a glikémiás index szabályozó hatással (Anderson et al., 2009). Az élelmi rostok egy 

része a bélben a mikroflóra fermentációja során részlegesen lebomlanak, tehát prebiotikumok 

és a folyamat során fiziológiailag aktív termékek képződnek belőlük. Fontos folyamat ezen felül 

a rostok vastagbélben történő fermentációjakor a rövid szénláncú zsírsavak keletkezése, melyek 

felszívódása hozzájárul a koleszterinszint és vércukorszint szabályozásához és a 

bélrendellenességek megelőzéséhez. Az oldható rostok továbbá az epesavakhoz kötődve 

gátolják azok visszaszívódását a szervezetben, így csökkentve a koleszterinszintet a véráramban 

(Eastwood and Kritchevsky, 2005; Wong et al., 2006). Béltisztító funkciójuk is ismert. Több 

krónikus betegség kialakulásának kockázatának csökkentésében is szerepet játszik a rendszeres 

élelmi rostfogyasztás, melyeket nagy résztvevő (40 ezer fő) számú klinikai tesztekre alapozzák 

(Brown et al., 1999; McKeown et al., 2002; Pereira et al., 2004; Rimm et al., 1996). Ezen 
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betegségek közé tartoznak a szívkoszorúér megbetegedések, szívbetegségek és kettes típusú 

diabétesz. Összefüggés áll fenn az említett betegségek kialakulásának okai és az élelmi rost 

fiziológiai hatásai közt, melyek az előzőleg leírt vércukor és koleszterin szintre gyakorolt 

hatásában mutatkozik meg. Érdekes, hogy nem találták összefüggést az élelmi rost fogyasztás 

és a bélrák kialakulásának kockázata között. Az FDA irányelv szerint napi 25 g élelmi rost 

bevitele ajánlott (FDA, 2014).  

A gabonák esetében a cellulóz mellett, a (1) pentozánok, (2) glükánok és (3) fruktánok 

azaz (1) öt szénatom számú cukor monomerekből (arabinóz, xilóz, mannóz), (2) glükózból és 

(3) fruktózból felépülő szénhidrátok alkotják az élelmi rostok csoportját.  

 

2.3.2.2.1 Cellulóz, hemicellulóz, lignin 

A cellulóz az élelmi rost fő alkotóeleme és több ezer β-D-glükóz kapcsolódik össze 1-4' 

glikozidos kötéssel. Vízben, savban nem oldódik kiváló fizikai védő szerepet tölt be a mag 

héjrészében vázanyagként (Pomeranz, 1988). A hemicellulóz xilán, glükuronxilán 

arabinoxilán, glükomannán, és xiloglükán egységekből felépülő heteropolimer (Hirst, 1961). A 

lignin bár kémiai szempontból nem szénhidrát, de rostalkotó, tulajdonságai miatt itt tárgyaljuk. 

Szerkezetét tekintve kumaril-alkoholból, szinapil-konifer-alkoholból épül fel. A hemicellulóz 

és a lignin sem képes hidratációra, tehát nem oldódik vízben (Knudsen, 2014).  

 

2.3.2.2.2 Arabinoxilánok (AX) 

A gabonák és különösen a búza nem keményítő szénhidrátjai közül legnagyobb 

mennyiségben (30-40%) az arabinoxilánok vannak jelen, melyek a teljes élelmi rost tartalom 

kb. 40-45%-át adják. (Andersson et al., 2009). A teljes arabinoxilán tartalmat (TOTAX) ez 

esetben is, mint az élelmi rostnál két típusra oszthatjuk, a víz oldható (WEAX) és a nem oldható 

(WUAX) részekre. A teljes búzaszem 0,5-0,8% WEAX és 5-7% TOTAX, a rozsszem 1,5-3% 

WEAX és 8-10% TOTAX tartalommal bír (Rakha et al., 2011). A kutatási témánk 

szempontjából fontos héj közeli részekben és búza aleuron rétegében 18-25% TOTAX 

található, tehát ezeknek fő szénhidrát alkotója (Amrein et al., 2003). 
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3. ábra: Az arabinoxilánok szerkezete szemléltetve a polimer láncok közötti ferulasav dimer 

keresztkötéseket (Sivam et al., 2010) 

 

Az arabinoxilánok elágazó heteropolimerek: -(1-4) kötésben lévő xilopiranozil alapú 

monomerekből álló gerinchez -arabinofuranozil csoportok kapcsolódnak (2-1) vagy (2-3) 

kötéssel. Így a xilóz monomerek (C(O)-2, C(O)-3) helyzetű) monoszubsztituált formája mellett 

a diszubsztituált forma is előfordulhat ugyanezen pozíciókban. (3. ábra) Az egyes xilopiranozil 

polimerek di-ferulasavval észter kötések révén az L-arabinofuranozil csoportok C(O)-5 

pozíciójában kapcsolódhatnak össze. Emellett az arabinóz monomerekhez monoferulasav is 

kapcsolódhat a C(O)-5 helyzetben (Courtin and Delcour, 2002). A xilopiranozil lánc 

szubsztituáltságának arányát az arabinóz/xilóz aránnyal (A/X) szokták jellemezni, ez az érték 

WEAX esetén pozitívan korrelál a diszubsztituált formákkal, azaz az A/X arányt főként a 

diszubsztituáltság határozza meg (Ordaz-Ortiz and Saulnier, 2005). Az A/X arány a WEAX 

esetében 0,5-0,6, míg WUAX-nál 0,3-1,1 között változik. Tehát általában a magasabb 

szubsztituáltság és nagyobb molekula tömeg jellemzi a WUAX komponenseit. A búza WEAX 

átlagos molekulatömege 2-20 kDa közötti régióban helyezkedik el, míg a WUAX a 100-120 

kDa és a 300-600 kDa tartományban (Saulnier et al., 2007). A rozs AX átlagos 

molekulatömegére 770 kDa (Girhammar and Nair, 1992) és 2000 kDa (Andersson et al., 2009) 

értékeket publikáltak, azaz a rozs AX polimerjei nagyobb méretű molekulák, mint a búzáé.  

 

2.3.2.2.3 Arabinogalaktán peptidek (AGP), galaktomannánok és fruktánok 

Az arabinogalaktán peptidek glükoproteinek, melyek poliszacharid részét -(1-3) 

kötésekkel kapcsolódó D-galaktozil polimer lánc képezi. A gerincről -(6-1) kötéssel -(1-3) 

galaktozil oldalláncok lógnak. Az oldalláncok galaktóz monomerjeihez -(1-3) kötésű 

arabinózok kapcsolódnak. A peptid részre jellemző, hogy a glikozilált régió gazdag hisztidin, 

szerin, alanin és treonin aminosavakban és rezisztens a proteolízisre. Az AGP jellemzően 
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vízoldható, molekulatömege 22-70 kDa között van. A teljes búzaszemben 0,1%-ban, a rozsban 

0,01%-ban fordul elő (Fincher et al., 1974; Van Den Bulck et al., 2005). A búza aleuron réteg 

2-4% át alkotja (Barron et al., 2007; Loosveld et al., 1998). A galaktomannánok az AGP-nél 

kisebb mennyiségben fordulnak elő.-(1-4) mannopiranozil gerinchez -(1-6) kötéssel 

kapcsolódó galaktopiranozil szubsztituensek jellemzik (Brennan et al., 1996). 

A fruktánok és galaktánok is élelmi rost alkotó oligoszacharidok. Kémiailag inhomogén 

csoport, az idetartozó oligomerek polimerizációs foka 3 és 10 között változik. A búza fruktán 

tartalma 0,5-2%, míg a rozsé 2,6-4% tartományban változik (Rakha et al., 2011). 

 

2.3.2.2.4 -glükánok 

A β-glükán D-glükóz monomer egységekből, β-glikozidos kötéssel felépülő 

poliszacharid, élelmi rostalkotó. A cellulózzal keresztkötésben a β-glükán térhálót alakít ki, a 

gabonák héjrésze és a héj közeli aleuron réteg tartalmazza nagy mennyiségben. A teljes 

búzaszem átlagosan 0,4-1,0%, a rozs 2-2,5% β-glükánt tartalmaz (Rakha et al., 2011). A 

búzakorpában 2-3%-ban az aleuron rétegben 4-5%-ban található meg (Amrein et al., 2003). 

Jellemző polimerizáltság DP 3-11 és átlagos molekula tömegük 300-600 kDa. Szerkezetükre 

jellemző, hogy két oligomer egység alkotja, az egységeken belül β-(1-4) kötések vannak, míg 

az egységeket β-(1-3) kötések tartják össze. Az oligomer egységek a 3-O-β-cellobiozil-D-

glükóz, (triszacharid egység DP3) (58–72%) és a 3-O-β-cellotriozil-D-glükóz (tetraszacharid, 

DP4) (20–34%). A fizikai és reológiai tulajdonságokat a cellotrióz egység határozza meg 

(Lazaridou and Biliaderis, 2004). A DP3/DP4 aránya az egyes gabonafajták között 

ujjlenyomatként szolgálhat. A búza esetén a DP3/DP4 érték magasabb (3,7-4,8) mint a rozsnál 

(2,7-3,6) (Wood, 2010). A DP3/DP4 egységek moláris aránya a funkcionális tulajdonságok 

fontos indikátora. A búza β-glükánjaira nagyobb DP3/DP4 érték jellemző, mely kisebb 

oldhatóságot eredményez a rozs β-glükán frakciójához képest (Izydorczyk and Dexter, 2008; 

Wood, 2010).  

2.3.3 Lipidek  

A gabonaszem átlagos lipid tartalma 1,5-7% (Price and Parsons, 1975). 

Elhelyezkedésüket tekintve a csírában található nagyobb (8-30%), az aleuronban kisebb (5-

15%) és az endospermben csekély (0.5-3%) mennyiségben (Zou et al., 2015). A gabonák 

lipidjeit többféleképpen csoportosíthatjuk, mely megegyezik a növényi lipidek 

csoportosításával (  
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4. táblázat). Csoportosíthatók az alapján, hogy a keményítő helikális szerkezetével 

komplexet képeznek-e, ez alapján megkülönböztetünk keményítőhöz- és nem keményítőhöz 

kötött lipideket. A nem keményítőhöz kötött lipidek szabad és kötött formában fordulhatnak 

elő. A szem lipid komponensei feloszthatóak poláris jellegük szerint poláris és apoláris 

lipidekre. A szabad lipidek 75%-a apoláris, míg a kötött formában lévő lipidek poláris jellegűek.  

 

4. táblázat: A gabona lipidjeinek csoportosítási lehetőségei (Pareyt et al., 2011) 

 

A búza 1,7-2,5%, a rozs magasabb, 1,8-3,5% lipid tartalmú. A lipidcsoportok megoszlását 

és zsírsav összetételüket tekintve csekély eltérések vannak a búza és rozs között.  

A búza aleuron réteg 8-10% teljes lipid tartalmának 6-10%-a szabad lipid. A korpát 5-6% 

lipid tartalom jellemzi (Hargin and Morrison, 1980). A búza és a rozs esetében is a trigliceridek 

(70%) vannak jelen legnagyobb mennyiségben, ezt követi a gliko- és foszfolipidek csoportja 

(Koehler and Wieser, 2013; Pareyt et al., 2011). A lipidek bár kis mennyiségben vannak jelen 

a gabonaszemben, tulajdonságaik jelentős hatással vannak a technológiai tulajdonságok 

alakításában. A lisztek tárolása során a lipidek stabilitását jellemző reakciókat és folyamatokat 

a 2.8 fejezet tartalmazza. 

2.3.4 Ásványi anyagok és vitaminok 

A gabonaszem átlagosan 1,5-3% ásványi anyagot tartalmaz, a legfontosabb összetevői a 

foszfor (400-700 mg/kg) és a kálium (200-500 mg/kg), ezeket követi a magnézium és a kalcium 

(Shenoy and Prakash, 2001). Az elemek szemtermésben mérhető eloszlása egyértelműen azt 

mutatja, hogy az említett négy komponensben az aleuron réteg a leggazdagabb: 1000-2200 

mg/kg foszfor, 1300-2500 mg/kg kálium, 500-1000 mg/kg magnézium, 50-100 mg/kg kalcium 

(Brouns et al., 2012). Az endospermben csekélyebb mennyiségben fordulnak elő: 300-400 

mg/kg foszfor, 100-400 mg/kg kálium, 10-40 mg/kg kalcium 500-150 mg/kg magnézium 

található. A mikroelemek tekintetében a cink, réz és vas említendő. A búzamagvak átlagos 

ásványi anyag tartalma 1,5 és 2,2% között alakul, a rozsé 1-2% (Fišteš et al., 2014). 

Gabona lipidek csoportjai 

Nem keményítőben lévő lipidek (60%) Keményítő lipidjei (40%) 

Szabad lipidek (35%) Kötött lipidek (25%) 

Apoláris (26%) Poláris (9%) Poláris (25%) Poláris (40%) 
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A gabonafélék vitaminokat is tartalmaznak. Legjellemzőbb a B vitamincsoport (3-5 

mg/kg), melyet főként a B6 vitamin alkot és E vitamint (5-40 mg/kg). A szem egyes részei 

eltérő mértékben tartalmazzák őket: a csírában és az aleuron rétegben nagyobb a 

koncentrációjuk, mint az endospermben (Koehler and Wieser, 2013; Pomeranz, 1988). 

2.3.5 A szemtermésekben kis mennyiségben található egészségtámogató szerves vegyületek  

A fenolos komponensek, elsősorban antioxidáns kapacitásuk miatt fontosak. Ide 

tartoznak a fenolos savak, a lignánok és a flavanoidok. A búzában legnagyobb mennyiségben a 

különböző fenolos savak fordulnak elő. Jellemzően 80%-ban sejtfalak poliszacharidjaihoz (lásd 

2.3.2.2 rész) észter vagy éter kötésekkel kapcsolódva kötött formában vannak jelen. A búzában 

a ferulasav a legnagyobb mennyiségben előforduló fenolos sav. A héj közeli rétegek, így az 

aleuron réteg és a héj tartalmazza a teljes búza ferulasav mennyiségének 98%-át (Anson et al., 

2008) A teljes búzaszem 1500-2500 g/g, a korpafrakció 4000-5000 g/g koncentrációban 

tartalmaz fenolos komponenseket, ebből 400-800 g/g szabad formában van jelen (Li et al., 

2007). A rozs fenolos sav tartalma a búzáéhoz hasonlóan alakul. A fenolos savaknak 

technológiai tulajdonságok alakításában betöltött szerepét a 2.7.2.1 alfejezetben tárgyalom. 

2.4 Őrlési technológiák és jellemző őrlemény típusok 

Az általam vizsgált gabona őrleményeket, tekintettel az előző részben leírt morfológiai és 

beltartalmi különbségekre, különböző technológiai folyamatsorokkal állítják elő. Ebben a 

fejezetben a jellemző malomipari folyamatok meghatározó lépéseit mutatom be (4. ábra). 

Az őrlést megelőző tisztító művelet a száraz felületi tisztítás, ami a hámozást és csiszolást 

jelenti. A hámozási művelet során a hámozógép fekvő hengeres dobjába érintő irányban 

bevezetett gabona a dob belső munkafelületére kerül. A forgó rotor a szemeket a 

köpenyfelülethez és egymáshoz ütközteti, melyek csavart vonalú pályán mozogva 

dörzsölődnek. Itt történik meg az epikarpium és a szakáll eltávolítása. A hámozást követően a 

szemek a kefegépbe jutnak, ahol befejeződik a hámozás során fellazított héjrészek eltávolítása. 

Az előtisztított szemeket kondicionálási lépéssel (nedvesítés és pihentetés) hozzák a 

technológiának megfelelő nedvességtartalomra. Ennek eredményeként a héj egyenletesebb 

fizikai tulajdonságúvá válik, és őrléskor kevésbé aprózódik, nagyobb darabokban marad meg 

(Lovra Szabolcski, 2011; Pomeranz, 1988). 
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4. ábra: A búza őrlés sematikus ábrája (A) és egy malom sematikus képe (B) (ASCOF, 2013) 

A következő lépés a gabonaszemek őrlése, melynek fő célja az endosperm rész kinyerése 

liszt formában és elválasztása a korpafrakciótól. A folyamat során az aprítás és osztályozás 

műveletei több lépésben követik egymást. Az aprításra használt eszköz a hengerszék. A 

hengerszékben két egymással szemben forgó, megfelelő réstávolságban lévő henger végzi az 

aprítást. Minden őrlési lépést osztályozási lépés követ, tehát az egyes rendszereket a hengerpár 

és az osztályozó szita alkotja. Az egész szem töretése rovátkolt hengerekkel történik, míg a dara 

őrlésére már simább, de érdesített hengereket alkalmaznak. Az osztályozás síkszitákkal 

történik, mely vízszintesen elhelyezkedő köröző mozgást végző elem. Jellemzően több 

szitakeretet tesznek egymás fölé, ezt nevezik szitaszekrénynek. Az egyes kereten megmaradó, 

az átesést képező frakciót oldalt vezetik el. A síkszitában méret szerint osztályozott darafrakció 

inhomogén őrlemény, mely tartalmaz színdarát (csak endosperm részt), oldalas darát (héjrészt 

is tartalmaz az endosperm mellett) és héjrészecskéket. Ezért szükséges a dara tisztítása, melyet 

daratisztító berendezéssel végeznek. Itt lehetőség van a héjrészek elválasztására, mely az egyes 

részek eltérő aerodinamikai tulajdonságain alapul. A daránál finomabb frakciót a derce jelenti, 

mely a lisztnél durvább, nagyobb szemcse méretű (Lovra Szabolcski, 2011; Pomeranz, 1988). 

A frakcióknak megfelelően különböző őrlőrendszerek léteznek a technológiai folyamaton 

belül (4. ábra): (1) darafeloldó őrlő rendszer, feladata a dara szemcsék aprítása, (2) daraőrlő 

rendszer, dara aprítása és osztályozása lisztté és (3) derceőrlő rendszer: derce aprítása és 

osztályozása lisztté. Az őrlés során több száz őrleményfrakciót állítanak elő, melyből a 

különböző liszttípusokat a megfelelő minőségi kritériumok alapján keveréssel állítanak elő 

(Lovra Szabolcski, 2011; Pomeranz and Chung, 1978). 
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A rozs malmi feldolgozása nagyon hasonló a búzáéhoz. A rozsszemeket rovátkolt 

hengerek között vezetik át, a szemcsék ebben az esetben nagyobbak, mint a búzánál. Hámozás 

után a szemekből pelyhet vagy lisztet állíthatnak elő. A gabonafélékből a malmi feldolgozás 

során eltérő összetételű és fizikai tulajdonságú lisztfrakciókat állítanak elő. A búzából és 

rozsból készült klasszikus standard őrleményeket a Magyar Élelmiszerkönyv alapján, a 

megfelelési kritériumokkal együtt a Melléklet M1 táblázata tartalmazza (Codex Alimentarius 

Hungaricus, 2008). 

2.5 A héj közeli réteg szeparálásának lehetséges technológiai megoldásai  

A modern gabonakémia és technológia nagy hangsúlyt fektet a gabonaszemben rejlő 

táplálkozástani potenciálok kiaknázására. Így került újra a figyelem középpontjába a búza 

esetében is a héj közeli - aleuron és szub-aleuron - rétegek hasznosítási lehetősége. Amint azt a 

2.2 fejezetben tárgyaltam, ezek a rétegek, fehérjében, pentozánokban, ásványi anyagokban és 

egyéb mikro komponensekben (pl. fenolos komponensekben) gazdagok, azaz egészség 

támogató komponenseket koncentráltan tartalmaznak. Az utóbbi években több nemzetközi K+F 

kutató program indult a búza külső rétegeinek, főként az aleuron rétegének szeparálására, 

aleuronban gazdag frakciók előállítására és karakterizálására száraz technológiával. Ez a 

megközelítés nem tartalmazza a nedves kémiai vagy biológiai, enzimes kezeléseket, mellyel az 

egészségtámogató komponensek biológiai hozzáférhetőségét növelni lehet. A jelenlegi 

tudásunk szerint e frakciókat laboratóriumi vagy fél üzemi körülmények között állították elő, 

kereskedelmi forgalomban nem kaphatók (Brouns et al., 2012; Hemery et al., 2011b). 

A technológiai megoldások fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy ezek a héj közeli 

rétegek a hagyományos malmi technológia során (2.4 fejezet) a korpával szegregálódnak. 

Annak ellenére, hogy a külső rétegek egymástól jól megkülönböztethetők morfológiailag (2.2.1 

fejezet), a nem laboratóriumi preparatív jellegű elválasztásuk kihívást jelent. Két megközelítés 

létezik a speciális frakciók előállítására. Egyik esetben a szem kiválasztott rétegeinek célzott 

hántolásával („hámozásával”), a másik esetben egy aleuronban gazdag korpa alapanyag további 

feldolgozásával állítják elő azokat (Blandino et al., 2013; Delcour et al., 2012; Hemery et al., 

2011a, 2009; Noort et al., 2010). 
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2.5.1 Aleuron frakció előállítása speciális hántolási eljárással 

A hántolással történő technológiáról az elérhető irodalom erősen korlátozott. Blandino és 

társai (2013) az őrlési eljárás során a rizs feldolgozásban alkalmazott hántolást alkalmazták. 

Két típusa ismert, a csiszolási és a koptatási eljárás, az előbbi alkalmas a kívánt rétegek célzott 

megtartására a szem tisztítása során. A frakció előállításánál, a szem külső rétegeiből 8%-ot 

távolítottak el. Ezt követően a hántolt szem külső részéről ismét 8% eltávolításával egy 

aleuronban gazdag őrleményt nyernek, ez az érték az aleuron és szub-aleuron rétegek szem 

tömeghez viszonyított tömegének felel meg. Ez a frakció fehérjében, élelmi rostban, fenolos 

komponensben gazdag (5. táblázat). A frakció késleltetett tészta kialakulási értékétől eltekintve, 

a tészta és végtermék tulajdonságai is a fehér lisztéhez hasonlónak bizonyultak (Blandino et al., 

2013; Sovrani et al., 2012).  

2.5.2 Aleuronban gazdag őrlemények előállítása a korpafrakció tovább feldolgozásával  

A korpa feldolgozásán alapuló előállításnál több módszert is említ az irodalom. Az egyik 

publikált lehetőség elektrosztatikus eljáráson alapul. A korpafrakciót őrlik kalapácsos 

malommal (5. ábra). A kívánt 130-290 m szemcsemérettel rendelkező frakciót szeparálják és 

elektrosztatikusan töltött szeparátor kolonnába vezetik, ahol a töltéskülönbség alapján az 

aleuron réteg elválasztható (Brouns et al., 2012; Delcour et al., 2012; Hemery et al., 2011a, 

2009, 2007). 
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5. ábra: A töltésen alapuló aleuron réteg elválasztása korpafrakcióból (Hemery et al., 2007) 

A módszer alkalmas ipari korpából (34% aleuron, 66% külső réteg: tesla és maghártya) 

10% kihozatallal 95%-ban aleuront tartalmazó frakciót előállítani. 

A másik eljárás a svájci Bühler cég fejlesztése, mely fél-üzemi méretben képes 

koncentrált aleuron tartalmú frakciót előállítani számos őrlési és szeparációs lépéssel (Bohm 

and Kratzer, 2003). A temperáló lépés után az őrléssel csökkentik a szemcseméretet. Ezt 

követően mechanikai behatással, főként súrlódási erőkkel elválasztják az aleuront a külső 

rétegtől, majd a részeket többlépéses szeparálással koncentrálják egy frakcióba. 

Egy harmadik eljárást, a „bran finishing” módszert az aleuronban és magbelsőben gazdag 

korpafrakció megmunkálására fejlesztették, hogy ezzel aleuronban gazdag őrleményt 

állíthassanak elő (Pape et al., 2014). A korpát egy gyűrűs őrlő rekeszbe táplálják, melynek a 

belső oldalán excentrikus hengeres rotor forog, a külső oldalán keret elem van, mely perforált 

részeket és csiszoló felületet tartalmaz (6. ábra). 
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6. ábra: A bran finisher készülék: forgó rotor (34), longitudinális lebenyek (38) és a perforált 

részeket és csiszoló elemeket tartalmazó keret elem (40) (Pape et al., 2014)  

Emellett longitudinális lebenyek nyúlnak le a rotorról radiálisan. Ezek a lebenyek 

nyomják a korpaszemcséket egymáshoz illetve a csiszoló felülethez, melynek eredménye, hogy 

az endosperm a súrlódási erő hatására leválik a mag külső rétegeiről. Majd a szétválasztott 

részeket a perforált hengeren keresztül a légárammal szállítják el, melyen a töltéssel rendelkező 

aleuron gazdag részek átjutnak, a töltetlen korpa szemek nem. Így aleuronban gazdag őrleményt 

képesek hatékonyan előállítani. 

Az előzőleg bemutatott technológiák közül a teljes szemből a szem fokozatos 

hántolásával előállított frakció és a korpából elektrosztatikus szeparálással nyert frakció 

beltartalmi értékeiről található információ az irodalomban (5. táblázat).  

5. táblázat: Aleuronban gazdag kísérleti őrlemények beltartalmi profilja 

 
NA: nincs adat 

 

Mind a két őrlemény fehérje és összes élelmi rost tartalma magasabb a hagyományos 

fehérliszteknél. A korpából előállított frakció élelmi rost tartalma kb. 20%-kal meghaladja a 

hántolással előállított őrleményt. A korpából előállított frakció 23% TOTAX tartalmú, azaz a 

frakció összes élelmi rost tartalmának 40%-át arabinoxilán teszi ki. Érdekes megfigyelni, hogy 

a hántolással készült őrlemény egy nagyságrenddel több fenolos komponenst tartalmaz, mint 

az elektrosztatikus szeparálással nyert termék. A korpa (1500 g/g) és aleuron réteg (4300 g/g) 

összes fenolos tartalmának és az őrlemény TOTAX tartalmának ismeretében az alacsony érték 

Előállítás típusa
Fehérje 

(%)

Oldható 

élelmi rost 

(%)

Összes élelmi 

rost (%)

TOTAX 

(%)

Keményítő 

(%)

Fenolos 

komponensek 

(mg/g)

Referencia

Teljes szemből hántolással 18 NA 35 NA NA 6000
Blandinno et al., 2013; 

Sovrani et al., 2012

Korpából elektrosztatikus 

szeparálással
17 4 54 23 8 300

Delcour et al., 2012; 

Hemery et al., 2007
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mérési hiba eredménye lehet (Li et al., 2007). A két frakciót összehasonlítva a korpából történő 

előállítás táplálkozástanilag kedvezőbb terméket eredményez. 

2.6 A rostdús őrlemények technológiai tulajdonságaira irányuló vizsgálatok 

A rostban gazdag őrlemények jellegzetes tulajdonságainak ismerete fontos az ipari 

technológiai fejlesztés szempontjából. A teljes kiőrlésű búza és rozs őrlemények technológiai 

jellemzése rendelkezésre áll a szakirodalomban. Emellett korlátozottan, de található irodalom a 

korpa és egyes korpa komponensek (pl. egyes izolált rostalkotók) adagolásának a lisztek 

techno-funkcionalitásra kifejtett hatásáról. Ahhoz, hogy a rostkomponensek hatást értelmezni 

tudjuk, a hagyományos fehér lisztekben hidratáció során lejátszódó tészta kialakulási 

folyamatokat ismertetem először.  

2.6.1 A sikérváz és a tészta kialakulása a búzalisztben 

A búza esetében egyedülálló módon a 2.3.1.2 fejezetben bemutatott gliadin és glutenin 

polimerizációjának köszönhetően folytonos térháló, sikérváz alakul ki, mely a búzaliszthez 

adagolt víznek köszönhetően dagasztással viszkoelasztikus tészta szerkezetet eredményez (7. 

ábra). A siker kialakulás folyamata egy hipotézis, nincs az irodalomban fellelhető bizonyítéka 

annak, hogy a sikerszerkezet valóban az alábbiak szerint épül fel, ám jelenleg ez az általánosan 

elfogadott megközelítés. 

 

7. ábra A gliadinból és gluteninből kialakuló sikérháló (Lamacchia et al., 2014) 
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A sikérháló rugalmasságának és stabilitásának köszönhetően képes a fermentáció 

hatására keletkező gázok visszatartására és így gázcellák kialakítására, melynek eredményeként 

a cipó bélzetének jól ismert lyukacsos szerkezete alakul ki. A térháló képződésének folyamata 

során mind a gliadin mind a glutenin frakció fontos szerepet játszik. A hidratált monomer 

gliadinok a szerkezet nyújthatóságát és viszkozitási tulajdonságait befolyásolják, míg a polimer 

jellegű glutenin a kohezivitása és elasztikussága révén a tésztaszerkezet erősségét és 

elasztikusságát határozza meg. A sikér rendszerben a glutenin polimer láncot a LMW-GS és 

HMW-GS egységek képezik, melyek keresztkötések révén képes térhálóvá kapcsolni. A 

megfelelő tésztaszerkezet kialakításához a gliadin:glutenin 1:1 arányú jelenléte szükséges 

(Wieser et al., 2006). A HMW-GS, LMW-GS és GMP mennyisége mind a tészta, mind a 

próbacipó egyes minőségi paraméterével jó korrelációt mutat. Mivel elsősorban a kénhidak 

stabilizálják a szerkezetet, az oxidáció fontos folyamata a tészta kialakulásnak, és oxidáló 

szerekkel (pl. a levegő oxigénjével) gyorsítható a folyamat A diszulfid kötések mellett az 

izopeptid kötések szerepe is jelentős lehet a tésztaszerkezet alakításában, habár összességében 

tized annyi kötés alakul ki, mint a kénhidakból. Az inter- és intramolekuláris kovalens kötések 

meghatározzák a gluteninek és gliadinok fehérje szerkezetét. A sikér szerkezet kialakításában 

az intermolekuláris kapcsolatoknak van jelentősége, ám a szerkezet tulajdonságaira 

(rugalmasság, elasztikusság) az intramolekuláris kötések is hatással vannak. Az LMW-GS nem 

repetitív részein -hélix és -redők váltakoznak (Tatham and Shewry, 1985). Ezek a nem 

repetitív részek az  ésgliadin és LMW-GS frakciókban jelentős mennyiségű 

intramolekuláris diszulfid hidat tartalmaznak, melyek gyűrűs szerkezetek kialakítását 

eredményezik. Ezek a gliadinban található -redők a felelősek a sikér térháló elasztikusságáért 

(Belitz et al., 1986; Kieffer et al., 2007). 

A kovalens kötések mellet az ionos kötések is fontos szerepet játszanak a szerkezet 

stabilitásában és stabilizálásába. Ionos kötések alakulhatnak ki savas és bázikus jellegű 

aminosavak között is. A hidrogén hidak jelenléte, mely főként a glutamin aminosavak között 

alakul ki, szintén meghatározó a struktúra szempontjából. NaCl jelenléte növeli a sikérváz 

erősségét, a gluteninek közti ionos kötések számának növelésével (Bauer et al., 2003). 

A fehérlisztben a nagymennyiségű szénhidrát, főként keményítő mellett van jelen a 

fehérje. Ezek a keményítő szemcsék a dagasztás és tészta kialakulás során a térháló részeit töltik 

ki. A hidratáció során jelentős vízfelvételére és megtartására képesek. A sütés során a gélesedési 

tulajdonságuknak köszönhetően növelik a mátrix viszkozitását ezzel segítve a gáz visszatartást 

(Yasunaga et al., 1968). A keményítő fontos szerepet tölt be a termék állagstabilizálásában. A 
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sütés utáni hűlési szakaszban történik a retrogradáció, az amilóz molekulák gélesedése mellett 

az amilopektin gélesedése is végbe megy. Az amilopektin molekulák újrarendeződésének 

hatására kialakult gél képes szerkezetét napokig megtartva a kenyér bélzet állagának 

stabilizálására (Miles et al., 1985). A rostban dús őrleményekben a keményítő mellett a nem 

keményítő szénhidrátok szerepe jelentős a tészta szerkezet alakításában ezt a 2.7 fejezetben 

tárgyalom részletesen. 

A lipidek közül csak a keményítőhöz nem kötődő lipideknek van szerepük a 

tésztaszerkezet alakításában. A keményítőhöz nem kötődő lipidek közül a poláris lipideknek 

pozitív, ezzel szemben a nem-poláris lipideknek többnyire negatív hatásuk van a 

tésztaszerkezetre. A poláris lipidek, mint felületaktív anyagok már kis mennyiségük 

változtatásával jelentős hatással bírnak a végtermék megjelenésére. A fő ok, hogy a gázcellák 

falánál képződő viszkózus filmben a poláris lipidek felületaktív komponensként viselkednek 

(Gan et al., 1990), ezzel a tészta könnyebb nyújtahatóságát, a gáz visszatartó képesség és a 

bélzet rugalmasság növelését eredményezik (Hoseney et al., 1969; MacRitchie, 1981). A poláris 

lipidek csoportjában a lisztben szabadon megtalálható foszfolipideknek és a glikolipideknek 

van hatása a cipó térfogat növekedésére is (Pareyt et al., 2011). 

2.7 Rostban gazdag búza és rozs őrlemények reológiai és végtermék jellemzői 

A rostban gazdag hagyományos gabona őrlemények a beltartalmi összetételük mellett, 

reológiai és végtermék tulajdonságaik szempontjából is jelentősen eltérnek a fehérliszttől. A 

korpa illetve a korpa egyes komponenseinek hatását több megközelítésben vizsgálják a fenti 

tulajdonságokra: (1) rostban gazdag célliszt vagy korpa adagolásával, (2) izolált és tisztított 

komponensek (pl. AX, -glükán, élelmi rost) fehérliszthez történő adagolásával. Az első esetén 

egy valós komplex mátrix hatásának értelmezése, a másik esetben egy mesterséges modell 

rendszer vizsgálata történik meg. 

Ebben a fejezetben először a rostban gazdag őrlemények adagolásának általános hatásait 

mutatom be. Ezt követően az egyes élelmi rost komponensek reológiára és végtermék 

tulajdonságokra kifejtett hatásánál részletezem a jelenségek mögött álló molekuláris, szerkezeti 

és fizikai-kémiai változásokat. 
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2.7.1 Rostban gazdag őrlemények adagolásának hatása 

A búzakorpa és a teljes kiőrlésű búzaliszt 0-50%-os adagolásából adódó különbségeket 

reológiai módszerekkel (farinográf, RVA, Mixolab, esésszám) és szabványos AACC 

fermentációs végtermék tesztekkel (AACC, 2009) vizsgálták. A teljes kiőrlésű búzaliszt 

fehérliszthez történő adagolása kisebb változásokat eredményezett a tészta tulajdonságokban, 

mint a tiszta korpa adagolása. A lisztkeverékek vízabszorpciója egyenes arányú növekedést 

mutat az adagolás mértékével. A teljes kiőrlésű búzaliszt 40%-os adagolása esetén szignifikáns 

növekedés tapasztalható a tészta kialakulási időbe (Linlaud et al., 2009; Schmiele et al., 2012), 

amit a rostok jelenléte mellett a sikér fehérjék mennyiségének csökkenése okoz. A tészta 

stabilitása a teljes őrleményt tartalmazó keverékekben arányosan csökken, míg a korpa 30-40%-

os adagolása a stabilitás növekedését eredményezte a fehérlisztéhez képest (Schmiele et al., 

2012; Sudha et al., 2007).  

A viszkozitási tulajdonságok vizsgálatánál a gélesedési képesség jelentős csökkenése 

következett be a rostban gazdag őrlemények hozzáadásával a keményítő tartalom csökkenése 

és a duzzadni nem képes rost alkotók (pl. cellulóz, hemicellulóz) hatására. A cellulóz, 

hemicellulóz és lignin komponensek víz felvételére nem képesek, a gélesedési folyamatot 

gátolják (Schmiele et al., 2012).  

A teljes kiőrlésű rozsliszt adagolása szintén a víz abszorpció és a tészta kialakulási idő 

növekedését eredményezi a keverékekben, ám a stabilitás szignifikáns csökkenéséhez vezetett 

(Koletta et al., 2014; Laurikainen et al., 1998). A rozsliszt bár tartalmaz sikér fehérjéket, ezeket 

kisebb mértékű kölcsönhatási képesség jellemzi, melynek több oka is ismert. A rozs közel 30% 

LMW-szekalin, HMW-szekalin oligomert tartalmaz, mely meghaladja a búza LMW-glutenin, 

HMW-glutenin mennyiségét. A monomer fehérjék (-szekalin, -szekalin) aránya a búza 

gliadinjaival összemérhető mennyiségű. Ez az oligomer-monomer aránybeli különbség azt 

eredményezi, hogy a rozs több „lánczáró” és kevesebb „láncnövelő” elemet tartalmaz, mint a 

búza, mely a hidratáció és dagasztás során megakadályozza az aggregációt. A másik ok, hogy 

a rozs endospermiumának nem keményítő jellegű poliszacharidjai viszkózus filmet képeznek a 

lisztszemcséken, ezzel megakadályozva a kölcsönhatást köztük (Koehler and Wieser, 2013). 

Emiatt a rozs tésztája plasztikusabb, jobban ragad a felületekre ezáltal a géppel történő 

megmunkálása jelentősen nehezebb, mint a búzaliszté (Ragaee et al., 2001). Így a rozsliszt 

növekvő jelenléte a tészta elasztikusság csökkenéséhez, a rigiditás növekedéséhez vezet, mely 

a cipó méretcsökkenését és a bélzet sűrűségének növekedését okozza. 
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A megfigyelések azt mutatják, hogy az egyes lisztek esetén bár a nyers beltartalmi értékek 

egyezést mutatnak, számos más paraméter is jelentősen befolyásolja a liszt reológiai 

viselkedését. Ilyen technológiai tényező például a liszt szemcsemérete. A korpa adagolás során 

a finomabb (50 m) őrlemény nagyobb felülettel tud részt venni a tészta kialakulás 

folyamatában, mint a durvább szemcséjű (800 m) frakció. Az interaktív felület növekedése a 

tészta tulajdonságokra kifejtett nagyobb hatásban mutatkozik meg: nagyobb mértékű 

hidratációban és a nem oldható élelmi rostok gátló hatásának növekedésében, mely pl. a tészta 

stabilitás csökkenésében válik mérhetővé. Az előbbieknek megfelelően, a végtermék 

tulajdonságok esetén, a durvábbra őrölt korpafrakciók a cipó térfogat kisebb mértékű 

csökkenését okozzák (Noort et al., 2010). Ez jól mutatja, hogy a reológiai eredmények 

értelmezésénél a liszt szemcseméret eloszlásának ismerete fontos információ. 

2.7.2 Izolált rostalkotók adagolásának hatása 

Annak érdekében, hogy a fent leírt komplex mátrixban tapasztalt változásokat értelmezni 

lehessen, az izolált összetevőkkel történő kontrollált körülmények között végrehajtott modell 

kísérletek jó megközelítést adnak, az élelmi rost egyes alkotóinak adagolásakor tapasztalható 

változások meghatározóak.  

2.7.2.1 Arabinoxilán hatása a tészta reológiai és a sütőipari végtermék tulajdonságaira 

A búza és a rozs esetében az AX komponensek jelentős mennyiségben vannak jelen az 

élelmi rostalkotók közül (lásd 2.3.2 fejezet). Az AX meghatározó tulajdonságának (attól 

függetlenül, hogy WEAX vagy WUAX frakcióról van szó) a jelentős vízfelvevő képességet 

tartják. A vízoldható WEAX frakciónak - bár viszonylag csekély mennyiségben (0,5-1,5%) van 

jelen- jelentős technológiai hatást tulajdonítanak. A WEAX fehérliszthez történő adagolása a 

vízabszorpció (saját tömegének 3-6-szorosát képes felvenni) és a DDT (tészta kialakulási idő) 

érték növekedését, a tésztaszerkezet javulását és nagyobb cipótérfogatot eredményezett 

(Biliaderis et al., 1995). A WEAX viszkozitási jellemzőiről ellentétes információk találhatók 

az irodalomban. A tiszta WEAX extraktum (0-2%-os) liszt szuszpenziója növekvő tendenciájú 

gélesedést mutat oszcillációs viszkoziméterrel vizsgálva. Ellentétes jelenséget tapasztaltak a 

WEAX 0-1 m/v%-os liszt-víz szuszpenziójában oldatban történő viszkozitási vizsgálatánál, 

mely során a szuszpenziók viszkozitása csökkenő tendenciát mutatott az adagolással (Bettge 

and Morris, 2007). A WEAX fehérliszthez történő adagolása (0-2,5%) kismértékű csúcs- és 

végsőviszkozitás növekedést mutatott az RVA paraméterekben (Harasztos et al., 2015; Li et al., 
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2005). A tapasztalt különbségeket az alkalmazott izolátumok tisztaságára (keményítő, fehérje 

tartalombeli különbségekre) és a pentozán polimerek eltérő tulajdonságaira (polimerizációs fok, 

szubsztituáltság, ferulasav tartalom) vezették vissza. A búzában található élelmi rost főleg 

cellulózból, hemicellulózból és WUAX-ból tevődik ki, ezen komponensek egyedi hatásának 

vizsgálatáról az irodalomban korlátozottan találhatunk információt. A WUAX frakció is a 

vízabszorpció és a DDT növekedését okozza, mivel saját tömegének 7-9-szeresét képes víz 

mennyiségben felvenni (Courtin and Delcour, 2002). A fő különbség a WEAX és WUAX 

között, hogy a WEAX a sütési folyamat során, a kelesztés alatt a tésztában kialakult gázcellák 

falát képező gél folyadék fázisában magas viszkozitású mátrixot képez és a hőtágulás alatt 

képes rugalmasságot adni a cellának, ezzel hozzájárulva a cipó térfogat növekedéséhez (Gan et 

al., 1995). Ezzel szemben a WUAX nem oldódik vízben, mi több, a gázcellák stabilitásának 

csökkenését okozza (Buksa et al., 2010; Courtin and Delcour, 2002). A WUAX techno-

funkcionális tulajdonságokra kifejtett negatív hatásának enyhítésére endoxilanázt adagolnak, 

mely csökkenti a polimer szubsztituáltságát és a polimerizációs fokát, ezzel növelve a polimer 

szolvatációját és oldhatóságát (Courtin and Delcour, 2002; Ognean et al., 2009). 

A pentozánok hatásának vizsgálatánál fontos szerepet kapnak a poliszacharidokhoz 

kapcsolódó dimer fenolos komponensek, főként a ferulasavak, melyeknek antioxidáns szerepük 

mellett komoly technológiai hatásuk is van. A fenolos komponensek képesek keresztkötéseket 

kialakítani a poliszacharidok és fehérjék között.  

 
8. ábra: Fenolos komponensek szerepe a fehérjekomplex (aggregátumok) stabilizálásában. 

(Sivam et al., 2010) 

A kötés jellege lehet kovalens vagy másodrendű H-híd (8. ábra) a dimer fenolok hidroxil 

és a fehérjék karbonil csoportja között (Almajano et al., 2007). Ez a tulajdonság teszi lehetővé, 

hogy a pentozánok beépülhessenek a sikérfehérjék által képzett térhálóba és ezzel módosítsák 

a reológiai és végtermék tulajdonságokat (Piber and Koehler, 2005). A kovalens kötések révén 

fenolos komponensek képesek a sikérfehérjék szulfhidril csoportjait oxidálni, mely eredménye 
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a fehérje polimerek közti diszulfid kötés kialakulása. A prolamin és glutenin frakciókhoz 

kötődő fenolok jellemzően a tirozin aminosavakhoz kapcsolódnak. Minden fent említett fenolos 

komponensekre jellemző folyamat a tésztaszerkezet erősödéséhez és stabilitásának 

növekedéséhez vezet (Joye et al., 2009). 

2.7.2.2 -glükán adagolásának hatása a tészta és kenyérminőségre 

Az árpából izolált -glükán adagolását a keverési tulajdonságokra mixográffal vizsgálták. 

Minden esetben a tészta rezisztencia és a dagasztási stabilitás szignifikáns növekedését 

eredményezte az izolátum 20%-os hozzáadása különböző sütési minőségű fehér búzalisztekhez. 

A keverékek viszkozitási tulajdonságai szignifikáns csökkenést mutattak a fehér liszthez képest 

az RVA viszkozitási paramétereken (csúcs- és végső viszkozitás). A reológiai hatást a víz 

hozzáférhetőségének változásával magyarázták, illetve egy megváltozott elasztikus háló 

kialakulásával. A végtermék tulajdonságokra gyakorolt hatását az árpából izolált és tisztított -

glükán 0-5% adagolásával vizsgálták. Az adagolás hatására a tészta nyújthatóságának és a cipók 

térfogatának szignifikáns csökkenése volt megfigyelhető és a változás mértéke korrelációt 

mutatott a -glükán mennyiségével (Brennan and Cleary, 2007; Izydorczyk et al., 2001; 

Izydorczyk and Dexter, 2008; Lazaridou et al., 2003). 

2.7.2.3 Arabinogalaktán hatása a kenyér tulajdonságokra 

Az arabinogalaktán adagolás hatását a cipó tulajdonságokra 0,5 és 1%-os hozzáadás 

esetén vizsgálták különböző búza fajtákból őrölt fehér liszteken. Az adagolás a cipók nedvesség 

tartalmának és térfogatának szignifikáns növekedését okozta, mely az adagolással korrelációt 

mutatott, mi több a vizsgálat négy napos intervallumában a termék állományának (keménység, 

ruganyosság) stabilitását is növelte (Saeed et al., 2014). 

2.8 Az őrlemények minőségstabilitását befolyásoló folyamatok 

A korpát tartalmazó őrlemények esetében nem csak a reológiai és végtermék jellemzők 

mutatnak különbségeket a fehérlisztekhez képest, hanem eltarthatóságukban és minőség 

stabilitásukban is jelentős eltérések jelentkezhetnek. A lisztek minőségcsökkenését tárolás 

során főként a lipidek kémiai változása okozza. A fehérlisztek nyerszsír tartalma 0,5-1% addig 

az teljes kiőrlésű búzaliszt 1-3% nyerszsírt tartalmaz, mely jelentős hatással van a termék 

kémiai és biológiai stabilitására. Ezért a magasabb (>1%) lipid tartalmú frakciók, pl. teljes 
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kiőrlésű gabona frakcióknál és/vagy a csírát is magukba foglaló őrleményeknél fontos kérdés 

az eltarthatóság. A búzaszem egészére és az egyes morfológiai egységeire is jellemző, hogy a 

trigliceridek alkotják a zsírtartalmuk 70-85%-át. Ezért a romlási folyamatokat főként a 

trigliceridekben észter kötésben lévő zsírsavak reakciói határozzák meg (Pareyt et al., 2011).  

Alapvetően két fő csoportba sorolhatóak ezek a folyamatok: (1) a lipázok katalizálta 

hidrolitikus és (2) a levegő, fény, nedvesség, lipoxigenáz okozta oxidációs romlás. Az (1) 

eredményeként a szabad zsírsavak, míg a (2) reakciók során: peroxidok, ketonok, aldehidek, 

majd diének keletkeznek (Shahidi and Zhong, 2005). Az említett folyamatok terméke 

előrehaladott romlási folyamat esetén jellemzően jellegzetes szagú és ízű terméket eredményez, 

mely a fogyasztási hajlandóság csökkenésével jár.  

2.8.1 Hidrolitikus romlás 

A hidrolitikus folyamatokban, tehát a lipázok vesznek részt, melyek az észterázok 

csoportjába tartozó enzimek. A lipázok képesek az acilglicerolokat, például mono / 

diacilgricerollá / glicerinné és szabad zsírsavvá hidrolizálni. A búzaszemben az éretlen szemű 

búzakorpa frakciójában található lipázokat, és a csírában lévő lipázokat különböztethetjük meg. 

Az érett, nem csirázott szemben a korpában van jelentős lipáz aktivitás, ez tízszer nagyobb, 

mint a csírában mért érték (Tavener and Laidman, 1972). Ez jól mutatja, hogy a 

gabonaőrleményekben nem csak a csíra, de a korpa jelenléte is a termék rövidebb 

eltarthatóságához vezet. A tárolás során alacsony nedvesség tartalom mellett is aktív marad az 

enzim és hidrolizálja a triglicerideket, így telítetlen zsírsavakat is felszabadítva, melyek az 

oxidatív avasodási folyamatok kiindulási komponensei. A szabad zsírsavak számának 

növekedése a pH megváltozását, a savasság növekedését okozza. A savszám növekedése a 

savas íz erősödését okozza, amely az érzékszervi tulajdonságokat tekintve előnytelen. 

(Megahed, 2011).  

2.8.2 Oxidatív romlás 

Az oxidatív romlási folyamatokon belül megkülönböztethetünk enzim katalizálta és 

autooxidatív folyamatokat. Az enzimes folyamatokban a lipoxigenázok játszanak szerepet. 

Ezek az enzimek oxidálják a cisz,cisz-1,4-pentadién csoportot tartalmazó telítetlen zsírsavakat, 

például a linolsavat monohidro-peroxidokká, amiket elsődleges oxidációs terméknek nevezünk. 

A lipoxigenázoknak két típusát különböztethetjük meg. Az egyik specifikus egy adott zsírsavra, 

melyből egy fő termék keletkezik. Ez az enzim igényli a lipázok „előkészítő” működését, mely 
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által szabad zsírsavak képződnek. A másik kevésbé mutat szubsztrát specificitást, ennek 

hidroperoxidok keveréke a terméke. Ez a típus képes az észter formában lévő zsírsavakat is 

oxidálni (Khan and Shewry, 2009). A lipoxigenáz jelenléte az egyes morfológiai egységekben 

eltérő: a csíra mutatja a legnagyobb enzim aktivitást, ezt követi a korpa (főként az aleuron 

réteg), majd az endosperm (Khan and Shewry, 2009; Ramezanzadeh et al., 1999). 

A kémia romlás vagy autooxidáció is a kötött zsírsavak hidrolízisével kezdődik. Ezen 

autooxidatív folyamatok részei: dehidrogénezés, peroxidképződés és oxidáció. A 

dehidrogénezési lépés során hidrogén szakad le oxigén belépése nélkül és a molekuláris oxigén 

a lehasadt hidrogénekkel hidrogén-peroxidot képez, ez az oxidáció elsődleges terméke. A lipid 

oxidáció szabadgyök-mechanizmus szerint megy végbe, amelyet más szabadgyökök és a fény 

is katalizál. A reakcióra jellemző a nagymennyiségű peroxidképződés (Hudson, 1983; 

MacRitchie, 1981; Shahidi and Zhong, 2005).  

Az elsődleges oxidációból származó hidroperoxidokból hő, fény, fémnyomok, savak és 

bázisok hatására bekövetkező kötéshasadás eredményeként rövid szénláncú illózsírsavak 

keletkeznek, ezek a romlás másodlagos oxidációs termékei. Az illó frakció főként aldehidekből 

áll, amelyek mellett csekély mennyiségben kis szénatom számú zsírsavak, alkoholok, 

dikarbonil vegyületek és nyomokban ketonok mutathatók ki. A keletkezett aldehidek jellegzetes 

szagúak és ízűek, mellyel befolyásolják, rontják a termék érzékszervi tulajdonságait (Hudson, 

1983; MacRitchie, 1981; Shahidi and Zhong, 2005; Sharma et al., 2014). 

2.9 Gabonaőrlemények hőkezelése 

A korparészeket és csírát tartalmazó gabonaőrlemények minőség stabilitásában a 2.8 

fejezetben leírt folyamatoknak megfelelően a tárolási körülményeknek (hőmérséklet, fény 

intenzitás, tárolási hely páratartalma) és a búzalipid metabolizmusában résztvevő enzimeknek 

van szerepe (Barnes and Lowy, 1986). Az eltarthatóság növelésére a tárolási körülmények 

tudatos beállítása mellett a lisztek kezelésére alkalmas technológiai folyamatok is rendelkezésre 

állnak. Az alkalmazott műveletek közül a hőkezelési technikák a legelterjedtebbek és fő céljuk 

az enzimek és a mikrobák inaktiválása. A hőkezeléssel, vízelvonással nem csak a liszt 

eltarthatósági jellemzői, hanem a liszt fizikai és reológiai tulajdonságai megváltoztathatóak 

(Magee and Neill, 2012). Tehát a gabonaőrlemények hőkezelésének másik fő oka a reológiai 

és végtermék tulajdonságok tudatos módosítása. Jellemzően a fehérje és keményítő 

komponensek szerkezeti változásával a dagasztási, nyújthatósági és a viszkozitási 
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tulajdonságok megváltoznak (Chesterton et al., 2015; Collar et al., 2007; Paper, 1999; Purhagen 

et al., 2012). 

Ebben a fejezetben a száraz és a nedves hőkezelési (hidrotermikus) eljárásokat mutatom 

be és azok hatását a rostban gazdag őrlemények eltarthatósági, technológiai és beltartalmi 

tulajdonságaira. Annak érdekében, hogy a munkám során végzett és későbbiekben bemutatott 

kezelések eredményei értelmezhetők legyenek, a különböző hőkezelési eljárások hagyományos 

fehér lisztekre gyakorolt hatását és alkalmazását is tárgyalom. Az extrudálással, a HTST (magas 

hőmérséklet alkalmazása rövid idő alatt) technológiával, mely a hőhatáson és nedvesítésen túl 

nagy nyomást is alkalmaz, a dolgozatban nem foglalkozom. 

A száraz hőkezelés atmoszférikus nyomáson 70-150°C-os száraz hő alkalmazásával 

megy végbe változó időtartammal, ami néhány perctől több napig is tarthat (Bühler AG, 2000; 

Chesterton et al., 2014; Nakamura et al., 2008; Russo and Doe, 1970). A nedves vagy 

hidrotermikus eljárás során szintén atmoszférikus nyomáson történik a kezelés viszont a 

hőközlést 5-30%-os nedvesség tartalmú vízgőzzel végzik. Ez a folyamat általában néhány 

percig tart (Bühler AG, 2000; Prakash and Rao, 1999). Az eljárásokat laboratóriumi 

körülmények között sütőben, fél-üzemi, üzemi szinten csigás hőcserélőkben hajtják végre.  

 

A fehér lisztek egy részének célfelhasználása az édesiparban történik, ahol sütemények, 

kekszek készítéséhez használják őket. A sütemények készítésnél magas cukor- és zsírtartalom 

mellett kell a liszteknek jó sütési tulajdonságokat (nagy térfogatú, egyenletes, lyukacsos 

szerkezetű) mutatniuk. Ez kihívás, hiszen ezen komponensek a stabil sikérváz kialakulását 

gyengítik. A sütési jellemzők javításához a sikérháló erősítése, a tésztaszerkezet stabilitásának 

növelése szükséges. A fehérlisztek klórozása az 1930-as évektől alkalmazott technika volt a 

magas cukor tartalmú süteményeknél, hogy nagy térfogatot és stabil tésztaszerkezetet tudjanak 

elérni. A folyamat során klórgázt alkalmaznak, hogy oxidáció révén új kötések kialakulását 

indukálják a sikérhálóban, ezzel segítve egy stabil térszerkezet, tészta szerkezet kialakulását 

(Kweon et al., 2009; Sinha et al., 1997). Azonban a klór egészségbiztonsági kockázatot jelentett. 

A klórozás kiváltására a hőkezelési eljárást Russo és Doe alkalmazta először 1970-ben, a 

búzaliszt 100°C-ról 115°C-ra történő hevítését 60 percig végezték (Russo and Doe, 1970). 

Hanamoto és Bean más módszerrel állítottak elő hőkezelt lisztet; 71°C-on tartották az 

őrleményt 4-5 napig. Gay és Mair voltak az elsők, akik enyhe hőkezelést alkalmazva érték el, 

hogy a liszt kevesebb, mint 5% nedvesség tartalmú legyen, mindezt úgy, hogy a sikérfehérjék 

nem szenvedtek jelentősebb denaturációt. A csekély 5%-os nedvesség tartalmú előkezelt lisztet 
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130-140°C-on tartották 30 percig. A száraz hőkezelt liszt dagasztási és végtermék tulajdonságai 

javulást mutattak a kezeletlenhez képest (Magee and Neill, 2012; Nakamura et al., 2008).  

A nedves hőkezelés alkalmazása a hagyományos fehér liszten a fehérjék denaturációját 

és a keményítő részleges vagy teljes elcsirizesedését előidézve sűrítő, bevonó anyag előállítását 

teszi lehetővé, melyeket később panírban, levesekben, szószokban használnak fel (Prakash and 

Rao, 1999). A hozzáférhető irodalom azonban sajnos erősen korlátozott a hidrotermikus 

kezelésekkel és azok hatásának vizsgálatával és értelmezésével kapcsolatban. 

2.9.1.1 Száraz hőkezelés hatása 

A száraz hőkezelés során az alkalmazott hőmérsékletnek elég magasnak kell lennie 

ahhoz, hogy a lipid bontó enzimek funkciójukat veszítsék, a hődenaturációjuk végbemenjen. 

Ez azonban azt is jelenti, hogy ha a magbelsőt is tartalmazó őrlemények kezelésénél a 

sikérfehérjék változásokon mennek keresztül, konformáció változást szenvednek. A 

denaturációs folyamat 55-75°C között játszódik le. A fehérje kitekeredés eredményeként az 

addig hidrofób részek a fehérje felületére kerülnek és a kénhidak újrarendeződésének 

köszönhetően több intermolekuláris S-S kötés alakul ki (Jeanjean et al., 1980). Ez a 

mechanizmus aggregációkat eredményez, mely csökkenti a fehérjék extrahálhatóságát (mind 

SDS-ben, mind alkoholban) és erősebb sikérhálót eredményez a megnövekedett számú 

keresztkötések miatt. A hő okozta aggregációs folyamatban főként az albuminok, az LMW-GS 

és az-gliadinok szenvednek változást. A fehérjék állapotváltozására utal a szabad –SH 

csoportok számának 55°C fölötti szignifikáns csökkenése a hőmérséklet emelésével (Schofield 

et al., 1983). A sikérfehérjék szerkezeti változása eredményezi az erősebb, stabilabb 

tésztaszerkezetet, mely képes tolerálni a magasabb cukor- és zsírtartalmat a süteményekben 

(Chesterton et al., 2015; Li et al., 2006; Nakamura et al., 2008).  

A száraz hőkezelés során a keményítőszemcse morfológiája nem változik, hiszen nincs 

jelen plusz nedvesség, amiben a gélesedés lejátszódhatna. Mégis a fehér lisztek esetén a 

viszkozitás szignifikáns növekedését figyelték meg száraz hőkezelés (120°C 30-90 perc) után 

RVA-s (csúcsviszkozitás és végsőviszkozitás) és amilográfos vizsgálatok során, mely a 

süteményhez való habos tészta magasabb viszkozitásához vezetett és a kialakult habszerkezet 

nagyobb mennyiségű levegő megtartására vált alkalmassá (Chesterton et al., 2015; Meza et al., 

2011; Nakamura et al., 2008; Ozawa et al., 2009). Annak érdekében, hogy vizsgálni tudják a 

viszkozitás növekedés kiváltó okát, ecetsavas (pH=3,5) frakcionálást végeztek a kezeletlen 

liszten, melynek eredménye négy diszkrét frakció lett: vizes extraktum, sikér, primer keményítő 
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(alkohol gyártásra alkalmas frakció), tailing frakció (keményítő 1-8% fehérje tartalommal). 

Majd az említett, szeparált frakciókat is száraz hőkezelésnek vetették alá és a lisztbe 

visszakeverve vizsgálták a viszkózitás változását RVA-vel. Megfigyelték, hogy egyik 

keményítő frakció sem felelős a viszkozitás növekedésért. Viszont a szeparált hőkezelt sikér 

frakciót visszajuttatva a liszt mátrixba, szignifikáns viszkozitás növekedést detektáltak. Tehát 

a liszt száraz hőkezelése esetén a viszkozitás növekedése főként a sikér frakció változásának 

tudható be (Ozawa et al., 2009). 

Teljes kiőrlésű őrlemények száraz hőkezeléséről nem áll rendelkezésre irodalom, mivel a 

frakció előállítása során csak a korpafrakciót elkülönítve vetik alá hőkezelésnek, hogy a teljes 

kiőrlésű lisztben a technológiai tulajdonságok ne változzanak számottevően. Ezért a korpa 

hőkezelését követő visszaadagolás hatását vizsgálták. Hőkezelt korpa (100°C 15 min) 20%-os 

adagolása esetén a vízabszorpciós érték nem változott, de a kialakult tészta stabilitása 

növekedést mutatott (Barnes and Lowy, 1986). Másik esetben tíz különböző búzafajtából 

származó korpafrakciót hőkezeltek (121°C, 1,5h), majd a kezelt korpa 15%-os adagolása a fehér 

liszthez a cipótérfogat növekedését eredményezte a kezeletlen korpához képest (De Kock et al., 

1999). Gan és társai (1992) hántolással különböző héjfrakciókat állítottak elő (a szem külsejéről 

a teljes tömeg 1-1,4% át távolították el), majd ezeket vetették alá száraz hőkezelésnek (121°C, 

15 min) és a kezelt korpát a teljes kiőrlésű liszthez adagolták. A hőkezelt héj jelenléte minden 

esetben a próba cipó térfogat növekedését eredményezte, a kezeletlen kontrol keverékkel 

szemben. A jelenség oka az, hogy a korpa száraz hőkezelése a mérhető beltartalmi 

paraméterekre is hatással van. A mérhető oldható élelmi rost tartalom szignifikánsan nőtt, míg 

a mérhető keményítő tartalom csökkent. Mi több, a mérhető teljes élelmi rost fehérje tartalma 

is növekedést mutatott, a szénhidrátok és fehérjék közötti fenolos keresztkötéseknek 

köszönhetően (Gan et al., 1992; Joye et al., 2009). A hőkezelt búzakorpát több hónapos 30°C-

on és 4°C-on történő tárolási vizsgálatnak vetették alá. A kezelés mind a két tárolás esetén 

hosszabb eltarthatóságot mutatott a szabad zsírsavak számának és vízaktivitási értékek 

csökkenése alapján a kezeletlen mintához képest. Érdemes megjegyezni, hogy a kezelés után 

alkalmazott tárolási hőmérséklet jelentősen befolyásolja az eltarthatóságot, a 30°C-os tárolás 

alatt mutatott szabad zsírsav szám 3 hónap tárolás után éri el a maximális értéket, míg 4°C-os 

tárolás esetén ehhez 2 hónappal több időre van szükség (Rose et al., 2008; Sharma et al., 2014). 

A jelenség jól mutatja, hogy az enzimek inaktiválását követően az autooxidatív folyamatok 

határozzák meg a termék eltarthatóságát, melyet a tárolási feltételekkel lehet befolyásolni. 
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2.9.1.2 Hidrotermikus kezelés hatása 

A száraz hőkezeléshez képest a hidrotermikus eljárás sokkal intenzívebb beavatkozást 

jelent. A folyamat során alkalmazott magas hőmérsékletű gőz a fehérjéket denaturálja, a 

keményítőt csirizesíti. A változás mértéke a beállítási paraméterektől függ. A fehérliszt kezelése 

során már 15 perces gőzölés után a sikérfehérjék teljes technológiai funkcióvesztést 

szenvednek, amit a mért 0% nedves sikér tartalmából és a farinográfos mérés során mutatott 

tészta kialakulás hiányából állapítottak meg. A szedimentációs érték szintén csökkenő 

tendenciát mutatott a gőzölés idejének (5-30 perc) növelésével. Érdemes kiemelni, hogy bár a 

10 perc gőzölés után nem képes összefüggő sikérháló kialakulni, 5 perc gőzölés a tészta 

szerkezet erősödését okozza megnövekedett stabilitással, annak ellenére, hogy a mért nedves 

sikér tartalma 3,5%. Továbbá 15 perc gőzöléssel a viszkozitási értékek szignifikáns növekedése 

érhető el (Prakash and Rao, 1999). 

Azonban a nedves technológia alkalmazása főleg a keményítő módosítására irányul, ezért 

az irodalom az izolált keményítő hidrotermikus kezelésének hatásával kiterjedtebben 

foglalkozik. Búzából izolált keményítő nedvesség tartalmát 18-27%-ra állították, majd 16 órán 

keresztül 100°C-on tartották. A kezelt keményítőt (85 g) sikérhez adagolták (50 g) és a sütési 

tulajdonságaikat vizsgálták, az előállított próbacipók térfogata a hőkezelésnél alkalmazott 

nedvesség tartalom növelésével csökkenést mutatott (Lorenz and Kulp, 1981). 20%-os 

nedvesség tartalomra állított 100°C-on 10 órán át kezelt búzakeményítő viszkozitási 

tulajdonságait RVA-vel vizsgálták. A kezeletlen keményítőhöz képest a csirizesedési 

hőmérséklet, a csúcsviszkozitás és a végső viszkozitás is növekedett (Sun et al., 2014).  

A teljes kiőrlésű búzaliszt nedves hőkezeléséről sem áll rendelkezésre irodalom, viszont 

a korpafrakció kezelése (acetát puffer (pH=4,8), 55°C, 24 h) után történő visszaadagolás hatását 

vizsgálták. A kezelés eredményeként a technofunkcionális tulajdonságok javultak, hosszabb 

tészta stabilitás, kisebb tészta gyengülés volt mérhető. Emellett a hidrotermális eljárásnak 

szignifikáns hatása van a korpa keverékek táplálkozástani értékére. Főként a hőre érzékeny 

bioaktív komponensek (fenolos komponensek és vitaminok) koncentrációja mutat szignifikáns 

csökkenést a kezelést követően (Cavalcanti and Behnke, 2004; Khalil and Mansour, 1995; 

Mosharraf et al., 2009). 
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3. Anyagok és módszerek 

3.1 Alapanyagok 

A munka középpontjában az ipari kutatás-fejlesztés terméke, az aleuronban gazdag 

kísérleti őrlemény (BKL) áll, melyet a Gyermelyi Zrt. malmaiban az ABÉT Gabonatudományi 

és Élelmiszerminőség Kutatócsoport együttműködésben fejlesztettünk ki Triticum aestivum 

búza alapanyag felhasználásával. A frakció koncentrált mennyiségben tartalmazza a héj közeli, 

főként aleuron és szub-aleuron rétegeket és nem, vagy csak elhanyagolható mennyiségben 

tartalmazza a külső héjfrakciókat. A doktori munka során az ipari fejlesztési folyamat 

különböző fázisában vett mintákat használtam fel, ezért ezen frakciók beltartalmi és reológiai 

jellemzőik között eltérések tapasztalhatóak, amiket munkában egyértelműen jelölök. 

A dolgozatban felhasznált alapanyagok listáját, a későbbiekben alkalmazott jelölésüket 

és gyártójukat a 6. táblázat tartalmazza. Az összehasonlító jellemzéshez a kísérleti liszt (BKL) 

mellé kereskedelmi forgalomban kapható teljes kiőrlésű búzalisztet (BLTK), világos rozslisztet 

(RL90) és teljes kiőrlésű rozslisztet (RL190) választottam, melyek rostban dús kenyér 

alapanyagok. 

A hőkezelési kísérletekhez az aleuronban gazdag kísérleti liszt mellett 

összehasonlításként eltérő sütőipari minőséget képviselő, a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait 

teljesítő szabványos búzaliszteket (BL50 és kekszliszt) is használtam.  

6. táblázat: A felhasznált alapanyagok listája a későbbiekben alkalmazott jelölésekkel és 

eredetükkel együtt  

Alapanyag őrlemény neve Jelölés Gyártó Előállítás dátuma 

Reológiai és végtermék karakterizálás alapanyagai 

Aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény BKL Gyermely Zrt.  2012. február 

Búza kenyérliszt BL80 Gyermely Zrt.  2012. február 

Teljes kiőrlésű búzaliszt BLTK Biopont Zrt. 2012. február 

Világos rozsliszt RL90 Gyermely Zrt.  2012. február 

Teljes kiőrlésű rozsliszt RL190 Gyermely Zrt.  2012. február 

Hőkezelési kísérletek alapanyagai 

Aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény BKL* Gyermely Zrt.  2013. január 

Keksz búzaliszt KL Gyermely Zrt.  2013. január 

Búza finomliszt BL55 Gyermely Zrt.  2013. január 

*A termék fejlesztés más időpontjában vett aleuronban gazdag kísérleti őrlemény minta 
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3.2 Lisztkeverékek előállítása 

A BKL jellemzéséhez liszt keverékeket állítottam elő. A keverék minták rostdús liszt és búza 

finomliszt keverési tömegarányát a 7. táblázat tartalmazza. A jelölésben mindig a rostban 

gazdag őrlemény tömegarányát tüntettem fel. A keverékeket asztali dagasztóval (Classic Plus® 

Series 4.5-Quart Tilt-Head Stand Mixer, KitchenAid, Benton Harbor, USA) állítottuk elő 2 kg 

tömegben, a keverést 20 percig végeztem 2-es fokozaton, majd a keverékeket műanyag 

tasakban 18°C-on tároltam a további kísérletekig. Használat előtt 1 órával szobahőmérsékleten 

állni hagytam. 

7. táblázat: Lisztkeverékek összetétele és jelölése 

Lisztkeverékek  m/m jelölés 

BKL/BL80 

0/100 0% BKL 

15/85 15% BKL 

40/60 40% BKL 

75/25 75% BKL 

100/0 100% BKL 

BLTK/BL80 

0/100 0% BLTK 

15/85 15% BLTK 

40/60 40% BLTK 

75/25 75% BLTK 

100/0 100% BLTK 

RL90/BL80 

0/100 0% RL90 

15/85 15% RL90 

40/60 40% RL90 

75/25 75% RL90 

100/0 100% RL90 

RL190/BL80 

0/100 0% RL190 

15/85 15% RL190 

40/60 40% RL190 

75/25 75% RL190 

100/0 100% RL190 

 

3.3 Nedves és száraz hőkezelési eljárások 

A lisztek hőkezelését a Bühler AG (Uzwill, Svájc) fél-üzemi laboratóriumában történt 

meg folytonos eljárással. A hőkezelés kísérletterve az alkalmazott beállítási paraméterekkel és 

a különböző eljárásokkal előállított minták jelölése a 8. táblázatban található, a hőkezelési 
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eljárási folyamatok sematikus rajzát a Melléklet M1 ábrája tartalmazza. A száraz hőkezelés 

során a mintákat pneumatikus szállítószalaggal szállították a tartályból a hőcserélőbe, a szállítás 

során közel 100°C –ra melegítettek fel a lisztet, majd a hőcserélőbe engedték, ahol 12 percig 

100°C-on tartották. A nedves hőkezelési eljárásnál a lisztek felhevítése direkt gőzzel történt 

csigás hőcserélőben 5 percig. Az eljárások között az alkalmazott gőz hozzáadott nedvesség 

tartalmát l/h-ban kifejezve a táblázatnak megfelelő módon növeltük. Az eljárás kapacitása 150 

kg termék/h. Mind a száraz, mind pedig a nedves eljárás után is a kezelt lisztek nedvesség 

tartalmát módosítottuk. A száraz kezelt termékek nedvesség tartalmát 5%-ra a nedves kezelt 

termékekét 10%-ra állítottuk. A visszanedvesítést követően a lisztet szitán történő átvezetésével 

a keletkezett aggregációk megszűntek. Minden kezelési beállítással 25 kg terméket készült. A 

termékeket műanyag, légmenetesen záródó zacskóba helyezve és további kísérletekig 18°C-on 

tartottam. Használat előtt 1 órával szobahőmérsékletre tettem. 

8. táblázat: A hőkezelési eljárások beállítási paraméterei és a hőkezelés utáni modell termékek 

jelölésére használt rövidítések 

Hőkezelés 

típusa 
Liszt típusa Minta jelölése 

Alkalmazott 

hőmérséklet 

(°C) 

Hőntartás 

ideje (min) 

Gőz hozzáadott 

vízgőz tartalma (l/h) 

Száraz 

BKL* BKL_th 100 12 0 

KL KL_th 100 12 0 

BL55 BL_th 100 12 0 

Nedves 

BKL* BKL_hyd0 96 5 0 

KL KL_hyd0 96 5 0 

BL55 BL_hyd0 96 5 0 

BKL* BKL_hyd5 96 5 5 

KL KL_hyd5 96 5 5 

BL55 BL_hyd5 96 5 5 

BKL* BKL_hyd10 96 5 10 

KL KL_hyd10 96 5 10 

BL55 BL_hyd10 96 5 10 

BKL* BKL_hyd20 96 5 20 

KL KL_hyd20 96 5 20 

BL55 BL_hyd20 96 5 20 

 

3.4 Lisztek szemcseméret eloszlásának meghatározása: szitaanalízis 

A szemcseméret eloszlást szitaanalízissel határoztam meg. 200g lisztet 30 percig 

szitáltam 70-es amplitúdóval AS 200 basic (Retsch GmbH. Haan, Németország) szitagép 
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alkalmazásával. Az alkalmazott sziták lyukméretei 100, 150, 200, 250, 300, 500 m voltak. A 

szitákon át nem hulló liszt tömegét mértem és az áthulló tömeget tömeg százalékban fejeztem 

ki. A mérést minden mintára háromszor hajtottam végre. 

3.5 Minták összetételének és beltartalmi jellemzőinek meghatározása 

3.5.1 Nyers beltartalmi összetétel meghatározása 

Az alapanyagok nyers beltartalmi összetételét a releváns ICC nemzetközi szabványok 

szerint határoztam meg. A nyersfehérje tartalmat Dumas módszerrel (ICC 167, 2000), a 

nyerszsír tartalmat a módosított Soxhlet extrakció elvei szerint (ICC 135, 1984), a 

hamutartalmat gravimetriásan (ICC 104/1, 1960), a nedvességtartalmat tömegvisszaméréssel 

(ICC 110/1, 1976) és a nyersrost tartalmát ICC 113 (1972) szabvány szerint határoztam meg. 

A teljes és oldható élelmi rost tartalmat az AOAC 985.29 szabvány alapján végeztem. Minden 

komponens esetében a méréseket két párhuzamos méréssel végeztem, az eredményt 

szárazanyag tartalomra vonatkoztatva adtam meg. A keményítőtartalom meghatározása a mért 

beltartalmi paraméterekből számítással történt szárazanyag tartalomban kifejezve: emészthető 

szénhidrát sz.a.% = 100 - (hamu (%) +  nyers fehérje (%) +  nyers zsír (%) + nyersrost (%)) 

(FAO, 2003) 

Az őrleményekből a nedves és száraz sikértartalmat (ICC 155, 1994a) szabvány szerint 

határoztam meg. A száraz sikért mozsárban összetörtem, majd ledaráltam és további kísérletig 

szobahőmérsékleten tároltam. A mintákat egy héten belül felhasználtam. 

3.5.2 Oldható (WEAX) és teljes (TOTAX) arabinoxilán tartalom meghatározása 

gázkromatográfiás módszerrel 

A WEAX és TOTAX értékeket a Healthgrain methods (Gebruers et al., 2009) alapján az 

arabinóz és xilóz mennyiségi értékekből számítással határoztam meg. Az arabinóz és xilóz 

tartalmat extrakciót követően kvantitatív hidrolízis és alditol acetát képzés után 

gázkromatográfiás eljárással (GC) láng ionizációs detektorral (FID) határoztam meg. 

 

Extrakció és minta előkészítés: WEAX minta: 1 g lisztet oldottam fel 5 ml 7°C-os vízben, 12 

ml-es hidrolizáló csőben. 30 percig hűtőben tartottam, 10 percenként vortexeltem, majd 10 

percig centrifugáltam 4°C-on, 4000 g-n. A tiszta felülúszóból 1,25 ml-t lepipettáztam, 4 ml-es 



Bucsella Blanka  2017 

45 

 

hidrolizáló csőbe tettem, majd hozzáadtam 1,25 ml 4 M-os TFA-t. 60 percig hidrolizáltam 

110°C-on, 30 perc után vortexeltem.  

TOTAX minta: 35 mg liszthez hozzáadtam 5 ml 2 M-os TFA oldatot 4 ml-es hidrolizáló csőben. 

Blokk termosztátban 60 percig, 110°C -on hirdolizáltam, 30 perc után vortexeltem.  

1 ml (WEAX vagy TOTAX) hidrolizátumhoz 1 ml 1 mg/ml allóz standardot adtam. Ehhez 1 

ml 25% NH3-át adtunk, majd lúgosra állítottam a pH-t. Habzásgátlás céljából 1 csepp oktanolt 

adtam a mintához. Ezután 200 μl ammóniás NaBH4 oldatot adtam az oldathoz, majd 30 percig 

40°C-os szárítószekrényben tartottam. Jégecettel 5-re állítottam a pH-t, vortexeltem. Áttettem 

0,25 ml redukált oldatot egy 12 ml-es hidrolizálócsőbe, hozzáadtam 0,25 ml N-metilimidazolt 

és 2,5 ml ecetsavanhidridet, közben hűtöttem. Hozzáadtam 1 ml 96%-os etanolt, 5 ml vizet, 

0,25 ml brómfenolkék oldatot, 2,5 ml 7,5 M-os KOH-t, és ellenőriztem, hogy semleges legyen 

a pH. Hozzáadtam 1 ml diklórmetánt, vortexeltem. A diklórmetános fázist pipettával leszívtam, 

Na2SO4-tal szárítottam, és kb. 0,5 ml-t mértem be a GC üvegcséjébe. 

 

GC mérés menete és a mérési beállítások: A mérést Perkin Elmer Clarus 500 műszerrel Elite 

17 kolonnával, H2 (45,0 ml/perc) gázzal és levegő, He (450 ml/perc) segéd gázzal végeztem. 

Az alábbi mérési paramétereket használtam. injektálás: 5 μm, split: 9 ml/perc injektálási 

sebesség: normál, kolonna: 250°C, visszatartás: 14 perc, egyensúly idő: 1 perc, detektor: FID, 

300°C  

 

Eredmények értékelése: A minták arabinóz és xilóz tartalmát az allóz belső standardhez 

viszonyítva és az előzetes kalibráció során meghatározott releváns „válasz faktor” (response 

factor) értékek alapján határoztam meg. A mért arabinóz és xilóz koncentrációkból a WEAX és 

TOTAX mennyiségeket az alábbi egyenlet szerint határoztam 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) és száraz 

anyag tartalomra vonatkoztatva tömegszázalékban fejeztem ki. Minden vizsgálati mintából 

három párhuzamos extrakciót hajtottam végre. 

3.5.3 -glükán tartalom meghatározása enzimes módszerrel. 

A -glükán tartalmat szabvány alapján (ICC, 1998) enzimes kolorimetriás eljárással 

határoztam meg a β-Glucan Assay Kit (Megazyme International Ireland Ltd., Ireland), 



Bucsella Blanka  2017 

46 

 

segítségével. A mérés menete és az eredmények kiértékelése megegyezett a kit mérési 

utasításában (Megazyme, 2011) megadottakkal, minden mintából három párhuzamos mérést 

hajtottam végre (Cary 8454 UV-VIS, Agilent Technologies Inc. Palo Alto, CA, USA). Az 

eredményeket száraz anyagra vonatkoztatott tömegszázalékban fejeztem ki. 

3.5.4 Szénhidrát-összetétel meghatározása kapilláris zóna elektroforetikus módszerrel 

Vizes extraktumok (WEX) előállítása: A minták szénhidrát oldhatósági profiljának 

meghatározásához forró vizes extrakciót hajtottam végre (Agil and Hosseinian, 2014; Maes and 

Delcour, 2002). Bemértem 0,4 g lisztet 45 ml-es centrifuga csőbe, mintánként 3 párhuzamossal 

dolgoztam. Hozzáadtam 40 ml desztillált vizet, majd vortexeltem. 4 órán keresztül 65°C-on 

inkubáltam, közben félóránként vortexeltem. 4 óra múlva szobahőmérsékletűre hűtöttem, majd 

centrifugáltam (2710 g, 20 perc). A felülúszót leöntöttem és ismét 40 ml vizet adtam a liszthez 

és megismételtem a fenti folyamatot. A két felülúszót összeöntöttem, és fagyasztva szárítottam, 

a továbbiakban ezzel dolgoztam. A WEX minták tömegét mértem és szárazanyag százalékban 

fejeztem ki. A száraz mintákat fagyasztóban tartottam. 

 

Mintaelőkészítés: A minták mindegyikéből kétszer 5 mg/ml-es oldatot készítettem desztillált 

vízben. A minta oldatokból 100 l-t csavaros eppendorf csövekbe pipettáztam és azonos 

térfogatban 4 M TFA oldatot adtam hozzá (Escarnot et al., 2011). 

A hidrolízist 110°C-on egy órán át végeztem, majd az elegyet hűtöttem és nitrogén 

párologtatással szárítottam. A maradékot 100 l desztillált vízben oldottam, majd 300 l-es 

műanyagfiolába pipettáztam. Belső standardként 1 l 10 mg/ml szacharóz oldatot pipettáztam 

az elegyhez. 

 

CE mérés menete és berendezés beállításai: A minták monoszacharid összetétel 

meghatározására elektroforetikus technikát adaptáltam és használtam DAD detektorral. A 

módszer lehetőséget biztosít a cukrok direkt detektálására (Rovio et al., 2008).  

A módszert optimalizáltam, hogy a búza szénhidrát profiljának megfelelően az egyes 

monoszacharidok meghatározhatóak legyenek. Az optimalizált elektrolit összetétele: 90 mM 

NaOH, 36 mM Na2HPO4.2H2O (pH=12,5). A puffert használat előtt 20 percig szonikáltam 

(Sonorex RK 100 H, Bandelini, Berlin, Germany) és szűrtem 0.45 m PVDF szűrővel. A 

műszer (HP 3D-CE Agilent Technologies Inc. Palo Alto, CA). Az alkalmazott bevonat nélküli 

kapilláris paraméterei: Leff/Ltot= 51.5 cm/60 cm, I.D. 50 m. Használat előtt az új kapilláris 
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kondicionálását 0.1 M NaOH /MilliQ víz/elektrolit puffer egymás utáni 20 perces mosásával 

hajtottam végre. 

 A kapilláris és a mintatartó hőmérséklete: 20°C 

 Injektálás: nyomás: 0.5 psi (=34.5 mbar), t=6 sec, majd egy kis mennyiségű 

elektrolitot pumpáltam 0.5 psi- vel 5 sec-ig 

 Elválasztási feszültség: 17kV  

 Áramerősség: 90-130 mA 

 Az egyes futtatások között: az elektrolit pufferel mostam a kapillárist 900 mbar-

on 10 percig  

 Az elektroozmotikus folyást a rendszer csúcs jelölte. 

 A kiértékelést Agilent ChemStation software-rel végeztük (Agilent Technologies 

Inc. Palo Alto, CA). 

 LOD: 0,01 mg/ml mono-, diszacharid 

A kalibrációs egyenes lineáris tartománya: 0,05-0,5 mg/ml között található a következő 

szénhidrátokra: szacharóz, galaktóz, glükóz, mannóz, arabinóz és 0,1-1,0 mg/ml között xilózra. 

A számításokhoz a csúcs alatti területet használtam, melyet a belső standard csúcs alatti 

területével korrigáltam. A minták esetében a kalibrációs egyenes egyenletének segítségével 

határoztam meg a koncentráció értékeket. Minden mintából 3 párhuzamos minta előkészítést és 

4 injektálást végeztem minden minta előkészítésből. Az eredményeket szárazanyagra 

vonatkoztatott tömegszázalékban fejeztem ki. 

3.5.5 Szabad és alkalikusan hidrolizálható fenolok meghatározása Folin–Ciocalteu reagenssel 

Szabad és kötött fenolos komponensek extrakciója: A szabad fenolos komponensek extrakcióját 

Adom et al. (2005) módosított módszere alapján végeztem. Minden mintából két párhuzamos 

extrakcióval, mely során 0,1 g liszt vagy száraz sikér mintát 60 percig 2 ml 85% (v/v) hideg 

etanollal extraháltam sötétben szonikálás közben (Sonorex RK 100 H, Bandelini, Berlin, 

Németország). Az oldatokat centrifugáltam 4000 rpm-en 20 percig. A felülúszót fagyasztva 

szárítottam sötétben, majd a mintát 0,5 ml 50%-os metanolban oldottam és azonnal 

felhasználtam. Az extrakciós maradékot megtartottam a kötött fenolos komponensek 

meghatározásához. 

Észterkötött fenolos komponensek alkalikus hidrolízisét Nardini et al. (2002) szintén részben 

módosított módszere alapján végeztem el. A lúgos hidrolízist 1 ml 1 M NaOH-dal végeztem 30 

percig, majd centrifugáltam 4000 rpm-en 20 percig, a felülúszott megőriztem és a fenti eljárást 
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újra elvégeztem, majd a két felülúszót egyesítettem. A mintákat háromszor etil acetáttal 

extraháltam (×4 térfogat) majd a szerves fázist sötétben fagyasztva szárítottam. A mintákat 0,5 

ml 50%-os metanolban oldottam majd azonnal felhasználtam. 

 

Teljes fenolos komponens tartalom (TPC) meghatározása Folin–Ciocalteu reagenssel: Az 

extraktumok TPC tartalmát Folin–Ciocalteu reagenssel határoztam meg Beta et al. (2005) 

módszere alapján. 200 ml mintát adtam 1,9 ml 10 szeresére higított Folin–Ciocalteu reagenshez. 

Majd 1,9 ml nátrium karbonát oldatot (60 g/l) adtam hozzá és vortexeltem. Az elegyet 120 

percig szobahőmérsékleten tartottam, majd mértem az abszorbanciát 725 nm-en (Cary 8454 

UV-VIS, Agilent Technologies Inc. Palo Alto, CA, USA). A méréshez a kalibrációt 

ferulasavval végeztem és a minták TPC tartalmát ez alapján számítottam, ezért az eredményeket 

ferulasav ekvivalensben fejeztem ki (FAE). 

3.5.6 Savszám meghatározása 

A hidrolitikus romlást a savszám mérésével követtem nyomon 9 hónapon keresztül. A 

meghatározást AOCS Cd 3d-63 szabvány alapján végeztem (AOCS, 2009). A savszám azt a 

KOH mennyiséget fejezi ki, mely a lipáz aktivitás révén felszabaduló szabad zsírsav 

semlegesítéséhez és az észterek elszappanosításához szükséges 1 g mintában. A mérést 3 

párhuzamos mintából végeztem. 

3.5.7 Peroxidszám meghatározása 

A telítetlenséget tartalmazó lipidek autooxidációjából származó elsődleges oxidációs 

reakció során keletkező peroxidok mennyiségét szintén 9 hónapig követtem nyomon. A 

meghatározást a AOAC Method 965.33 szabvány alapján végeztem (AOAC, 2002). Az érték 

az olaj/zsírtömegre vonatkoztatott peroxid oxigén mennyiséget fejezi ki. Mintánként 3 

párhuzamos mérést végeztem. 

3.6 Reológiai módszerek 

3.6.1 Mikrovalorigráfos mérés 

A mikrovalorigráf vagy z-arm mixer (prototípus, BME-Metefém Szövetkezet) a 

dagasztás során kialakuló tészta reológiai tulajdonságainak meghatározására és ezek rögzítésére 
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alkalmas készülék, melynek felépítése és működésének elve hasonló a hagyományos 

valorigráfhoz. Alkalmazása Tömösközi et al. (2002) alapján történt, a kiértékelést Scom 

program (Scom, CSIRO, Ausztrália) segítségével hajtottam végre. 

 
9. ábra: Mikrovalorigráf jelleggörbéje és paraméterei DDT: tészta kialakulási idő, ST: 

tésztastabilitás, BD: letörés 

 

 A mérési pontok alapján kapott valorigramról (9. ábra) leolvasható a görbe átlagának 

(középvonal) maximális értéke, a görbe lefutásának jellegéből pedig meghatározható a tészta 

kialakulási idő (DDT) percben kifejezve, a letörés (Break Down) valorigráf egységben 

kifejezve és a tészta stabilitása (S) percben kifejezve. Mintánként 3 párhuzamos mérést 

végeztem. 

3.6.2 Gyors viszkoanalizátoros (RVA) mérés 

A lisztminták viszkózus tulajdonságait rotációs viszkoziméter elvén működő un. gyors 

viszkoanalizátorral (Rapid Visco Analyzer RVA, New Port Scientific, Sydney, Australia, 

jelenleg Perten Instr. Svédország) jellemeztem. A készülék liszt vizes szuszpenziónak adott 

hőmérsékletprofil szerinti változását méri, a jellemző paramétereket a viszkozitás-idő 

diagramból határozzuk meg. A lisztjeim vizsgálatát ICC 162 szabvány alapján hajtottam végre 

(ICC, 1996). Az adatok gyűjtését és az eredmények feldolgozását Thermocline for Windows 

(Version 2.2, 1999) software segítette. A méréseket a Standard 1 protokollal végeztem. A 

bemért liszt tömeg a minta nedvesség tartalmával korrigált érték.  
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10. ábra: RVA görbe jellegzetes paraméterei 

 

A mérés során hőmérsékletprogramot alkalmaztam (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 meghatározott paraméterek a csúcsviszkozitás, visszaesés, forró tészta 

viszkozitás, végső viszkozitás és a jellegzetes viszkozitási pontokhoz tartozó hőmérséklet és 

idő értékek (10. ábra). Minden mintára háromszor végeztem el a mérést. 

3.6.3 Mixolabos mérés 

A lisztminták dagasztási, fehérje és szénhidrát függő reológiai tulajdonságait tészta 

mátrixban Mixolabbal vizsgáltam, a számszerű paramétereket a tészta ellenállás-idő görbe 

alapján határoztam meg. A mérés mente a Mixolab AACC 54-60.01 szabvány (AACC, 2010) 

alapján hajtottam végre a Chopin+ protokoll alapján (CHOPIN, 2009), Mixolab berendezéssel 

(Chopin, Tripette et Renaud, Párizs, Franciaország). A Chopin+ protokollal végrehajtott mérés 

során a liszthez annyi vizet adagoltam, hogy tészta kialakulással a maximális konzisztencia a 

1,1 Nm legyen. 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 a 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.  
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11. ábra: Tipikus Mixolab görbe a mérési paraméterekkel 

 

Az alábbi paramétereket mértem: vízabszorpciós kapacitás (WA%) és dagasztási 

tulajdonságok, úgy mint tészta kialakulási idő (DDT) percben kifejezve, dagasztási stabilitás 

(C1) percben kifejezve, fehérje gyengülés (C2) Nm-ben és a szénhidrát függő tulajdonságok: a 

szénhidrát gélesedés (C3) amiláz aktivitás és gél gyengülés (C4) majd a hűlésre bekövetkező 

gélesedés, retrogradáció (C5) Nm-ben megadva (11. ábra). Minden mintából három 

párhuzamos mérést hajtottam végre. 

3.6.4 Mikro-Zeleny szedimentációs teszt 

A szedimentációs érték meghatározását Mikro-Zeleny készülék együttesel (SediCom 

System, Lab-Intern Kft, Budapest, Magyarország) ICC 116/1 nemzetközi szabvány alapján 

végeztem (ICC, 1994b). A szedimentációs teszt során a lisztmintát 50% (v/v) tejsav oldatban 

szuszpendáltam, 10 percig ráztuk majd brómfenolkék jelenlétében 5 perc elteltével mértem a 

szedimentációs térfogatot, melyet ml-ben kifejezve adtam meg. Minden mintából 4 párhuzamos 

mérést végeztem. 

3.6.5 Esésszám meghatározása 

Az esésszám általánosságban az őrleményekben található keményítő polimerek 

bontottságára, a búza alapanyag amiláz aktivitásáról és a szuszpenzió forró viszkozitási 

jellemzőiről ad felvilágosítást. A méréseket az AACC 6-81.03 nemzetközi standardnek 
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megfelelően hajtottam végre (AACC, 2003) Perten esésszám-mérő (Perten FN 1700, Perten 

Instruments AB, Hägersten, Svédország) segítségével. Az esésszám értékeket másodpercben 

kifejezve adtam meg, mintánként négy mérés végrehajtásával. 

3.7 Sütőipari végtermékteszt  

3.7.1 Sütési próbák 

A próbasütésekkel a különböző lisztekből gyúrt tészta cipó végtermék előállítására való 

alkalmasságát és termék jellemzőit vizsgáltam. A liszt mintákra a rozslisztekre alkalmazott 

kovászos végtermék tesztet alkalmaztam az MSZ-6369-8:1988 magyar szabvány alapján 

módosításokkal (MSZ 1989). A tészta dagasztását 84 rpm-en 5 percig végeztem (Classic Plus® 

Series 4.5-Quart Tilt-Head Stand Mixer, KitchenAid, Benton Harbor, USA), majd 3 óra 30 

percig pihentettem EKA KL 823 termosztátban (Technoeka SRL, Padova, Olaszország). 

Pihentetés után a sütőformának (5 × 15 × 5 cm) megfelelő cipókat formáztam, majd 60 percig 

kelesztettem. A kész kenyereket kéz melegre hűtöttem, majd kivettem a formákból és legalább 

1 órán át szobahőmérsékleten álltak. A lehűlt kenyereket zárható műanyagzacskóba tettem és a 

másnapi mérésekig 16°C-on tároltam.  

A sütést a következő beállításokkal végeztem: Minimat 2 IS 500 elektromos sütőben 

(Wiesheu Wolfen GmbH, Affalterbach, Németország) előmelegítés: 220°C, gőzmennyiség: 

150 ml víz, gőzölési idő: 10 sec, behatási idő: 10 sec (a gőzölés után kimaradó fűtés ideje), 

sütési hőmérséklet: 210°C, sütési idő: 32 perc. 

3.7.2 Cipótérfogat meghatározása 

A végtermék állagával kapcsolatos méréseket minden esetben a sütéstől számított 24 órán 

belül végeztem el. A cipók tömegét és térfogatát (mustármagos kiszorításos technikával) 

határoztam meg. Egy cipótérfogat mérését háromszor végeztem el majd a térfogat tömegre 

vonatkoztatott (fajlagos) értékével dolgoztam, amit ml/g-ban kifejezve adtam meg. 

3.7.3 Állag profil analysis (TPA) 

A cipó bélzetének reológiai jellemzőket texture profil analízis módszerével vizsgáltam. A 

mérést Armero and Collar (1997) eljárása alapján állítottam össze. Az eljárás során két 

kompresszió történik köztük szünettel, a módszert két harapásos eljárásnak is nevezik. Az 
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összenyomást az eredeti magasság 60%-ig végeztük és az összenyomáshoz szükséges erőt 

detektáltuk. A mért vagy számított paraméterek a következők voltak (12. ábra): 

 

 
12. ábra: A TPA mérés során felvett erő profil az idő függvényében 

 

Keménység: a maximális kifejtett erő az 1. ciklusban, g-ban kifejezve. 

Keménység: a maximális kifejtett erő a 2. ciklusban, g-ban kifejzeve 

Kohezivitás: Megmutatja, hogy a bélzet a második összenyomáskor hogy viselkedik az első 

összenyomáshoz képest. Az értékét a második összenyomás görbe alatti területének és az első 

összenyomás görbe alatti területének hányadosaként (A2/A1) számítjuk 

Rugalmasság: Az érték megmutatja, hogy a bélzet mennyire képes újra felvenni az eredeti 

alakját az első összenyomás után. Az értékét a második összenyomás maximális erő érték 

eléréséhez szükséges idő (L2) és az első összenyomás maximális erő értékéhez szükséges idő 

(L1) hányadosaként számítjuk (L2/L1). 

 

Minta előkészítés: Minden egyes cipót 8 db 17 mm-es szeletre vágtam. A középső négy 

szeletből 60 mm átmérőjű formával próbatesteket metszettem ki. A kivágott formákat azonnal 

mértem, a többi kenyér részt megtartottam a beltartalmi mérésekhez. 

 

Műszerbeállítások: A cipók bélzetének reológiai jellemzőit Texture profil analysis technikával 

5 kg cellával felszerelt TA TX plus Texture Analyzer műszerrel (Stable Microsystem Ltd., 

Surrey, U.K.) hajtottam végre. A vizsgálathoz 60 mm-es és 6 mm átmérőjű acélhenger 

mérőfejet alkalmaztam. A kezdeti sebességet 3 mm/min, a célértéket 7 mm-re, a sebességet 5 

mm/min-re állítottam be mind a két ciklusban. Az adatokat és az értékelést az Exponent 32 

6.0.2.0 software-rel (Stable Microsystem Ltd., Surrey, U.K.) végeztem. 
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3.7.4 Kenyérminták előkészítése beltartalmi mérésekhez 

A középső és a kenyérvégek előtti egy-egy szeletet, tehát összesen három szeletet apró 

(0,5 cm x 0,5 cm) kockákra vágtam és legalább 24 órán át szobahőmérsékleten szárítottam. A 

megszáradt kenyérkockákat Retsch Grindomix GM 200 (Haan, Németország) darálóval 

daráltam le. A darálást 5000 rpm-en 5 másodpercig végeztem. A ledarált kockákat ezután a 

CEMOTEC 1090 Sample Mill őrlővel 1-es fokozaton őröltem, majd műanyag zacskóban 16°C-

on tartottam.  

3.8 Alkalmazott statisztikai módszerek 

A mérési adatok statisztikai értékelés minden esetben a STATISTICA 11 software-rel 

(Tulsa, Oklahoma, USA) végeztük. Az ismételt mérések esetén a minták átlag értékét és 

szórását (SD) határoztuk meg. A rostdús lisztek adagolásának jellemzésekor illetve a hőkezelési 

eljárások hatásának vizsgálatánál a variancia analízist (ANOVA) végeztem Tukey teszt 

segítségével p<0,05 szignifikancia szint alkalmazásával. 
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4. Eredmények és értékelésük 

Az eredmények ismertetését két fő részre bontottam: a 4.1 alfejezet a búza aleuronban 

gazdag liszt (BKL) beltartalmi paramétereivel, reológiai viselkedésének leírásával, 

végtermékminőségének jellemzésével és ezen jelenségek értelmezésével foglalkozik. A 4.2 

alfejezet a búza aleuronban gazdag liszt technológiai tulajdonságainak módosítási lehetőségeire 

irányul, melynek során a liszt fél-üzemi száraz és nedves hőkezelési eljárások lipid stabilitásra, 

beltartalomra, szerkezetre, funkcionalitásra és reológiai viselkedésre gyakorolt hatását 

vizsgáltam. A különböző mérési eljárások összes eredményét a mérési hibákkal és a vizsgálati 

minták közti szignifikancia vizsgálatok eredményét a Melléklet M2-7. táblázatai tartalmazzák. 

4.1 Aleuronban gazdag kísérleti őrlemény komplex jellemzése 

Az értékeléshez összehasonlításként más alaplisztek (búzakenyérliszt, fehér: BL80; 

világos rozsliszt: RL90), illetve jellegükben hasonló, rostban dús gabonaőrlemények, úgymint 

teljes kiőrlésű búzaliszt (BLTK) és teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) jellemzését is elvégeztem. 

Mivel a későbbiekben az új liszt egyik meghatározó felhasználási területe a sütőipar lehet, a 

felsorolt őrlemények viselkedését nem csak önmagukban, hanem keverékek formájában is 

vizsgáltam. A keveréklisztek egyik összetevője minden esetben a BL80 volt.  

4.1.1 Vizsgálati lisztek szemcseméret eloszlása 

A szemcseméret eloszlás ismerete szükséges paraméter a techno-funkcionális 

tulajdonságok értelmezése szempontjából, mert a lisztek szemcsemérete befolyásolja a 

kölcsönhatási felületet. A BKL szemcséinek 60%-a 300 m-nél nagyobb, 30%-a 200 m-nél 

kisebb méret tartományba esik. A BL80 30%-a és a BLTK 35%-a van 300 m-nél nagyobb 

mérettartományban. A BLTK megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben a szemcsemérettel 

szemben támasztott feltételnek.(Melléklet M1. táblázata). A rozslisztek szemcseméret eloszlása 

hasonló a BKL-éhez. 
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13. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) 

szemcseméret eloszlása áteső tömeg százalékos megoszlásával ábrázolva (micron=m) 

 

Az RL90 48%-a esik át a 300 m-es szitán az RL190 39%-a. Az RL90 nem teljesíti az 

élelmiszerkönyvben leírtakat, mely 250 m-es szitán 100%-os átesést ír elő. Az RL190 szemcse 

eloszlása megfelel a specifikációnak.  

A kölcsönhatások tekintetében, a kisebb szemcseméret nagyobb fajlagos felületet 

eredményez, mely a vízfelvételen túl számos reológiai tulajdonságot (pl. tésztastabilitást) és 

végtermék minőséget is szignifikánsan befolyásol (Noort et al., 2010). A dolgozat keretén belül 

a szemcseméret okozta reológiai hatásokkal külön nem foglalkozom, viszont az eredmények 

értékelésénél figyelembe veszem az ebből adódó feltételezhető hatásokat. 

4.1.2 Őrlemények összetételi jellemzése 

4.1.2.1 Nyers beltartalmi összetétel 

A vizsgált alaplisztek és az alaplisztből sütött kenyerek beltartalmi összetételét 

szárazanyag százalékban kifejezve a 9. táblázat tartalmazza. A BKL liszt összetételére jellemző 

a 23% nyersfehérje, 15% összes élelmi rost, 2,4% nyerszsír tartalom mellett az 57% emészthető 

szénhidrát tartalom. Ezek az összetételi arányok jelentős eltérést mutatnak a hagyományos 

őrleményekhez képest. A vizsgált lisztek között az aleuronban gazdag BKL őrlemény 

nyersfehérje tartalma a legmagasabb, a BL80-nál 8%-kal, a BLTK-nél 11%-kal tartalmaz 

többet. A vártnak megfelelően a rozslisztek nyersfehérje tartalma a búzalisztekénél 

alacsonyabb.  
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A BKL kiemelkedően magas fehérjetartalmához egyrészt az endorspermben mérhető 

fehérje gradiens járulhat hozzá, melyre az endosperm közepétől a szub-aleuron rétegek felé 

mutatott növekvő fehérje tartalom a jellemző (Tosi et al., 2011). Másrészt a glutenin és gliadin 

mellett az aleuron réteg magasabb albumin és globulin jelenléte is számottevő. Ennek oka, hogy 

az aleuron réteg metabolikus és transzfer funkciójának köszönhetően enzimek, enzim 

inhibitorok koncentrált mennyiségben találhatóak itt (Brouns et al., 2012).  

Az élelmi rosttartalom tekintetében a BKL 6%-kal többet tartalmaz a teljes kiőrlésű 

liszteknél (BLTK, RL190) és 12%-kal haladja meg a BL80-ban mért értéket. Az irodalomban 

talált teljes kiőrlésű búzaliszt összes élelmi rost tartalma 12%, mely magasabb, mint a BLTK-

é, de alacsonyabb, mint a BKL-é (Doblado-Maldonado et al., 2012). A BKL oldható élelmi 

rosttartalma elmarad a rozslisztekénél, ahogy az irodalmi adatok alapján ez várható volt, ám a 

búza alapú őrleményektől 0,5%-kal magasabb (Girhammar and Nair, 1992). A BKL emészthető 

szénhidrát tartalma ennek megfelelően kisebb a vizsgált egyéb lisztektől. A BLTK-nál 16%-

kal, a BL80-nál 23%-kal tartalmaz kevesebb keményítőt, azaz a BKL fogyasztása kevesebb 

energia bevitelt jelent, mint a hagyományos liszteké. A BKL nyerszsír tartalma alacsonyabb a 

teljes kiőrlésű rozslisztnél (RL190), de magasabb a búzaliszteknél. Ez felveti az eltarthatóság 

kérdését, melyet a 4.2. fejezet taglal. A BKL magas hamutartalma a héjközeli rétegek 

hagyományos őrleményekhez képesti nagyobb arányú jelenléte miatt haladja meg a többi 

lisztben mért értéket. 

9. táblázat: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) és 

kenyér mintáinak nyers beltartalmi összetétele. Az, értékek az átlagot és a szórás tartalmazzák, 

sz.a.%: szárazanyag százalék, m/m%: tömegszázalék, n=3 

Minta típusa 

Nedvesség 

tartalom 

(m/m%) 

Nyersfehérje 

(sz.a.%) 

Nedves 

sikér 

(m/m%) 

Oldható 

élelmi 

rost 

(sz.a.%) 

Teljes 

élelmi rost 

(sz.a.%) 

Nyersrost 

(sz.a.%) 

Hamu 

(sz.a.%) 

Nyerszsír 

(sz.a.%) 

Kalkulált 

emészthető 

szénhidrát 

(sz.a.%) 

L
IS

Z
T

 

BL80 14,74±0,04 15,24±0,13 27,51±0,24 0,88±0,34 2,89±0,05 0,25±0,03 0,56±0,02 0,22±0,02 81,33 

BKL 12,08±0,01 23,13±0,02 37,44±0,84 1,46±0,17 15,04±0,30 3,37±0,12 1,56±0,00 2,42±0,02 57,85 

BLTK 11,06±0,05 12,99±0,07 20,72±0,39 0,94±0,25 9,71±0,23 3,72±0,02 1,41±0,01 2,36±0,04 73,57 

RL90 13,93±0,01 10,47±0,02 na 1,40±0,40 7,78±0,08 1,13±0,09 0,7±0,00 1,15±0,04 79,09 

RL190 13,34±0,02 8,76±0,01 na 3,60±0,17 9,64±0,42 1,58±0,16 1±0,02 3,07±0,02 77,53 

K
E

N
Y

É
R

 

BL80 44,06±0,11 13,91±0,20   0,71±0,21 2,42±0,42 0,54±0,02 2,72±0,02 0,02±0,02 81,84 

BKL 44,22±0,11 21,45±0,13   0,68±0,31 13,44±0,17 2,73±0,12 3,16±0,01 0,43±0,02 61,52 

BLTK 41,92±0,10 11,25±0,05   0,71±0,23 9,05±0,9 2,23±0,13 2,53±0,01 0,23±0,03 76,94 

RL90 43,38±0,12 9,39±0,06   0,85±0,34 5,46±1,02 1,23±0,11 2,78±0,01 0,26±0,01 82,11 

RL190 43,41±0,12 7,58±0,05   2,08±0,18 9,81±0,13 1,61±0,10 2,67±0,01 0,39±0,02 79,55 
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A nedves sikértartalom mérése csak a búzalisztek esetében volt megvalósítható és 

értelmezhető. A BKL nedves sikér tartalma 10%-kal meghaladja a BL80 tartalmát, mely 

fehérjék mellett a nem keményítő jellegű szénhidrátok jelenlétével lehet összefüggésben. A 

mért értékek megfelelnek az irodalomban a fehér lisztre publikált 20-40%-nak (Ferrari et al., 

2014) és a teljes kiőrlésű búzalisztre talált 16-40%-nak (Kulkarni et al., 1987). A mosott sikér 

szénhidrát összetételét a 4.1.2.3 alfejezet tartalmazza. 

Az alaplisztekből sütött kenyerek beltartalmi összetétele tendenciájában nem mutat 

számottevő eltérést a lisztekétől. A feldolgozás után a hamutartalom növekedése és az oldható 

és teljes élelmi rost, nyerszsír tartalom csökkenése figyelhető meg minden minta esetén. Ennek 

egy lehetséges magyarázata, hogy a kenyér készítés során hozzáadott só és élesztő befolyásolja 

az említett összetevők koncentrációját. A hamutartalom esetében az 1000g liszthez adagolt 20g 

só eredményezi a kb. 2%-kal magasabb hamu tartalmat. Az élelmi rost mennyiségi változására 

nagyobb hatása lehet a kenyérkészítés során használt élesztőnek, mely a fermentációs 

szakaszban jelentős arabinofuranozidáz aktivitást mutat, ezáltal képes az arabinoxilánok és így 

az élelmi rost tartalom csökkentésére (Boskov Hansen et al., 2002). A jelenséget az élesztős 

fermentációs eljárással előállított termékek esetében mások is észlelték (Knez et al., 2014).  

4.1.2.2 A lisztek és kenyerek arabinoxilán és -glükán tartalma 

A liszt- és kenyérminták élelmi rosttartalmának összetételét a WEAX, TOTAX (14. ábra) 

és -glükán (15. 14. ábra) tartalommal jellemeztük, mert a búza alapú termékek reológiai és 

végtermék jellemzőinek alakulásában az arabinoxilánoknak a rozs esetében az arabinoxilánok 

mellett a -glükánnak van jelentős szerepe. A TOTAX mennyiségek mintázata a teljes élelmi 

rosttartalmakkal hasonló tendenciát mutat. A vizsgált lisztminták közül a BKL tartalmazza a 

TOTAX-ot a legnagyobb koncentrációban, ezt követi a BLTK az RL190 és RL90. A BKL 

11,4% TOTAX tartalmát az aleuron réteg arabinoxilán összetétele határozza meg, melyre 18-

25% TOTAX tartalom jellemző. A teljes búzaszem 5-7% TOTAX tartalmával összhangban van 

az általunk a BLTK-ban mért 6,6% (Rakha et al., 2011).  
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14. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) és 

kenyér mintáinak oldható (WEAX) és teljes (TOTAX) arabinoxilán tartalma. Ábrázolt értékek 

az átlag és a szórás szárazanyag százalékban kifejezve (sz.a.%:), n=3 

Mind a BL80 és az RL90 a mag belsejéből őrölt frakció, mégis az RL90 5% TOTAX 

tartalma 3%-kal meghaladja a BL80-at. Bár a lisztek és kenyerek közötti tendencia megegyezik, 

a kenyérminták TOTAX tartalma jellemzően 1-2%-kal alacsonyabb az alapanyagokhoz képest. 

Ez a jelenség összhangban van mások által megfigyeltekkel, mely szerint a kovászos eljárások 

során az élesztő enzimjei között található AX hidrolízisét katalizáló enzime WUAX bontó 

aktivitással bír, mely a TOTAX és ezáltal összes élelmi rosttartalom csökkenését is okozza a 

kenyér termékben (Knez et al., 2014; Westerlund et al., 1989). 
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15. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) és kenyér 

mintáinak-glükán tartalma. Ábrázolt értékek az átlag és a szórás szárazanyag százalékban 

kifejezve (sz.a.%:), n=3 

A -glükán tartalom (15. ábra) az irodalmi adatoknak megfelelően a búzalisztekben 

alacsonyabb (0,1-0,3%), mint a rozslisztekben (1,5-1,8%) (Rakha et al., 2011). A BKL és a 

BLTK közel azonos értékkel jellemezhető. Az előzőleg bemutatott csökkenő tendencia a sütés 

utáni kenyérben mért értékekben itt is megfigyelhető. Ennek oka, hogy a -glükán már a 

dagasztás során jelentős degradáción megy keresztül (Andersson et al., 2004), melyhez az 

élesztő -glükán hidrolitikus enzim aktivitása további koncentráció csökkentéssel járul hozzá 

(Cleary et al., 2007). 

4.1.2.3 Szárazsikér tartalom szénhidrát és fenolos komponens tartalma 

A BKL és BLTK sikértartalmának összetétele eltér a BL80-étól. Az eltérések 

megismerése érdekében a sikér szénhidrát összetételét és összes fenolos komponens tartalmát 

is vizsgáltuk. A pentozánok fenolos észter kötések révén képesek beépülni a fehérje hálóba, 

ezért a mosott sikérben a keményítő mellett a pentozánok mennyisége is mérhető (Wang et al., 

2002).  

A hidrolízis utána mért glükóz értékek (10. táblázat) a sikérben lévő keményítő tartalomra 

utalhatnak, hiszen a monomerek, oligomerek nagy valószínűséggel a sikérmosás során 

kioldódnak. A meghatározott glükóz mennyiségében nincs szignifikáns különbség a BL80, 

BKL és BLTL sikér típusok között. A galaktóz, mannóz, arabinóz és xilóz a pentozánokat 
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alkotó monoszacharidok, ezek értékében már szignifikáns eltérések mutatkoznak az egyes 

liszttípusok között. 

10. táblázat: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), 

teljes kiőrlésű búzaliszt (BLTK) száraz sikért tartalmának monoszacharid, számított 

arabinoxilán és fenolos komponens tartalma. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, FAE 

mg/g: ferulasav ekvivalens mg/g szárazsikér, n=3 

Minta 

g cukor/100 g száraz sikér 
  

Fenolos komponens 

 (FAE mg/g száraz sikér) 

Glükóz  Galaktóz Mannóz Arabinóz Xilóz TOTAX   Alkalikusan 

hidrolizált 

Szabad+ 

Alkalikusan 

hidrolizált 

BL80 33,18±4,2 a 4,54±1,00a 1,93±0,45a - - -  5643±287a 6754±401a 

BKL 32,36±1,6 a 1,5±0,52 b 9,23±2,45b 1,68±0,17a 4,68±0,76a 5,6  10543±387b 14530±287b 

BLTK 28,49±0,85a 3,51±0,65a 2,31±0,10a 0,74±0,21b 1,68±0,16b 2,12   9876±298b 10321±313c 

Az értékek, melyeket azonos betű követ szignifikánsan nem különbözőek (p< 0,05) 

 

A BKL-ből mosott sikér 5,6% TOTAX-ot tartalmaz és emellett jelentős mannóz (9,23%) 

és galaktóz (1,5%) tartalma van, mely galaktomannánok és arabinogalaktánok jelenlétére utal. 

A BLTK sikér 2,1% TOTAX és mellette a BKL-énél nagyobb mennyiségű galaktóz és 

csekélyebb mannóz volt mérhető. Érdekes, hogy a BL80 liszt sikérje is tartalmaz kisebb 

mennyiségben mannózt és galaktózt, ez az endosperm jellegű galaktomannánok jelenlétét 

mutatja, viszont nincs mérhető AX tartalom. 

Az arabinoxilánokhoz észter, éter kötések révén fenolos komponensek, főként 

ferulasavak kapcsolódhatnak. Ezen reaktív komponensek képesek keresztkötések kialakítására 

a szénhidrát és fehérje egységek között, így jelenlétük befolyásolhatja a tészta- és végtermék 

tulajdonságokat. Az észterkötésben lévő fenolos komponensek mennyiségét a lúgosan 

hidrolízist követő mennyiségi meghatározás eredménye jellemzi. Ez az a csoportja a 

fenoloknak, mely AX-hez kötött és képes további keresztkötések kialakítására. A BKL sikér 

tömegében szignifikánsan több észter kötött fenolos komponenst mértünk, mint a BL80-éban, 

mely azonos tendenciát mutat a sikér tömegének TOTAX tartalmával. Az észterkötésben lévő 

fenolok magas koncentrációja a sikér fehérjékkel kölcsönhatásra képes aktív csoportok 

jelenlétét mutathatja vagy a sikér hálóból távozni nem képes WUAX mennyiségére is utalhat. 

Vélhetően a sikérmosás dagasztási fázisában a WEAX komponensek képesek az észter kötött 

fenolok révén a sikérfehérjék szulfhidril csoportjaival reagálni, ezáltal kovalensen kapcsolódni 

a hálószerkezethez (Ma et al., 2016). Ezt feltételezve felmerül a kérdés, hogy a kenyér 

mintáknál miért a WUAX és nem a WEAX frakció mennyisége mutat csökkenést az 

alapanyaghoz képest. Lehetséges magyarázat, hogy a dagasztás és sütés során a WUAX 
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komponensek degradálódnak, molekulatömegük csökkenésével pedig oldhatóvá válnak, ez a 

teljes WUAX mennyiség 10-15%-át jelenti (Cleemput et al., 1997; Hartmann et al., 2005). Az 

eredmények arra utalnak, hogy a WUAX-ból a dagasztás és sütés okozta „töredezés” során 

oldhatóvá vált AX mennyisége közel azonos a sikérbe beépülő WEAX mennyiségével, ezért a 

kenyér minták WEAX mennyiségei nem szenvednek lényegi változást. 

4.1.3 Őrleményekből készült tésztarendszerek reológiai viselkedésének vizsgálata  

A reológiai mérések a sütőipari minőség jellemzésére, becslésére, a liszt technológiai 

minőségének meghatározására alkalmas módszerek, melyek a liszt különböző mátrixokban 

(tészta, szuszpenzió) mechanikai megmunkálásra (dagasztás, keverés, nyújtás) mutatott 

ellenállását mérik. Ebben a fejezetben a hagyományosan dagasztási (Mikorvalorigráf) és főként 

szénhidrát függő viszkozitási (esésszám, RVA) reológiai mérések eredményeit értékelem és a 

kombinált Mixolab eljárásét. Minden alfejezetben először az alap lisztek összehasonlítását 

végzem el, majd ezt követi az adagolás hatásának értékelése az egyes paraméterek esetén.  

4.1.3.1 A BKL és a vizsgálati őrlemények mikrovalorigráfos dagasztási tulajdonságai  

A BKL dagasztási profiljának megismeréséhez a farinográfos, illetve valorigráfos 

vizsgálat mikro változatát alkalmaztuk. Az eredmények értelmezésénél fontos megjegyezni, 

hogy a tészta kialakulás, a stabilitás és az ellágyulás értékeit a búzakémia és minősítés 

gyakorlatában kialakult módszertan szerint adom meg (Shuey, 1975). Ugyanakkor világos, 

hogy a tészta fogalma, a szerkezet, az optimálisnak tartott 500-as farinográfos érték jelentése a 

nagy rosttartalmú őrlemények és rozslisztek esetében nem értelmezhető. A változások irányát, 

a keveréklisztek reológiai viselkedésének alakulását és annak értelmezését viszont segítheti az 

ilyen, és hasonló típusú mérési módszerek alkalmazása. Hasonló megfontolások alapján 

alkalmaztuk a mixolabos és a gyors viszkoanalizátoros méréseket is.  

Az alaplisztek mikrovalorigramját a 16. ábra, az egyes mérési paraméterek értékeit a 17. 

ábra szemlélteti, a számértékeket és az összes eredményt az ANOVA teszttel kiegészítve a 

Melléklet M2. táblázata mutatja. A mérés során megállapítottuk a lisztek vízabszorpciós 

képességét. A legnagyobb mennyiségben a BKL és az RL190 őrlemények igényelnek vizet az 

500VU maximális dagasztási ellenállású tészta kialakításához (64%), ezt követi az RL90 

(61%), a BLTK (59%) és BL80 (56,5%). Az őrlemények vízabszorpciója minden esetben 

magasabb a BL80-nál, melynek oka lehet a magas pentozán tartalmuk (9. táblázat), ami erősen 

befolyásolhatja a hidratációs tulajdonságokat. Ennek eredménye a magas vízfelvevő képesség 
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(Linlaud et al., 2009; Schmiele et al., 2012), hiszen a WUAX komponensek saját tömegükhöz 

képest 7-9-szeres vízfelvételére képesek (Courtin and Delcour, 2002). 

 

16. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) 

jellegzetes mikrovalorigramjai 

A hidratációs tulajdonságokból eredő különbségek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a BKL 

tészta kialakulásához van szükség a leghosszabb időre a vizsgált alaplisztek közül. A BKL 

valorigramján látható, hogy a hidratációs folyamat során, a tészta formálódási szakaszban kb. 

1 percnél egy lokális maximumot mutat. Ez a jelenség a BLTK esetében is észrevehető ám 

kisebb mértékben. Vélhetően az AX jelentősen befolyásolja a tésztarendszer hidratációs 

kinetikáját. Az AX-ek gyors hidratációját követően egy erősebb tésztarendszer alakul ki, mely 

a további mechanikai megmunkálás hatására fokozatosan adja át a vizet az egyéb 

komponenseknek. De fordított folyamat is elképzelhető: a víz hozzáadását követően megindul 

a sikérfehérjék megszokott hidratációja. A nagy vízkötő képességű AX-ek és a fehérjerendszer 

között kialakuló egyensúly, valamint az AX ismert viszkozitást befolyásoló tulajdonsága 

együttesen alakítja ki a későbbi, kissé alacsonyabb ellenállású tésztaszerkezetet.  

A BKL esetében a kialakult tésztaszerkezet a többi vizsgálati liszthez képest mutatott 

nagyobb stabilitása arra utal, hogy a BKL folyamatos mechanikai stresszre mutatott ellenállása 

nagyobb. Megállapítható, hogy a dagasztási tulajdonságok tekintetében a BKL a BLTK-hoz 

hasonló.  

A rozsminták viselkedése jelentősen eltér az előzőektől. Az RL90 és RL190 lisztek 

gyorsan képesek a víz abszorpciójára és 1 perc alatt kialakul egy jellegzetes, de gyenge 

szerkezetű tésztamátrix. Az RL90 a magbelsőből nyert frakció, az RL190-nél szignifikánsan 

kisebb stabilitással és nagyobb ellágyulással bír. Ez a jelenség arra utal, hogy a teljes kiőrlésű 
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rozsliszt kevesebb fehérjét tartalmaz, mint az RL90 és a 3%-kal magasabb pentozán és 2%-kal 

több zsírtartalma képes hozzájárulni egy stabilabb struktúra kialakulásához.  

 
17. ábra: A 0% a búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), 

teljes kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) 

és keverékeik jellegzetes mikrovalorigráfos értékei. Wa: vízabszorpció, DDT: tészta 

kialakulási idő Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

A rostdús lisztek adagolásánál a búza és rozs alapú liszteknél eltérő tendencia figyelhető 

meg (17. ábra). A BKL adagolása tendenciájában a BLTK-hoz hasonló. A BKL és BLTK 

adagolásával a tészta kialakulási idő és stabilitás értékek növekvő, a tészta ellágyulása csökkenő 

tendenciát mutatnak. A BKL esetén a 40% és 75% adagolás DDT átlag értéke a 100% BKL-

nél magasabb, azaz az adagolás nem sztöchiometrikus változást eredményezett. Ezek az 

eredmények megerősítik az irodalomban találtakat, mely szerint a BKL-hez jellegében hasonló 

hántolt kísérleti búzaőrlemény 20%-os adagolása fehér liszthez szintén nem okozza a tészta 

reológiai tulajdonságok negatív irányú változását (Blandino et al., 2013). A BLTK eredmények 

egyezést mutatnak a mások által publikált teljes kiőrlésű búzaliszt 0-40% adagolása során 

mutatott reológiai eredményekkel a tészta kialakulási idő és a stabilitás növekedésének 

tekintetében (Schmiele et al., 2012; Sudha et al., 2007). 

Az RL190 adagolása 40%-ig a DDT érték növekedését okozza, míg a 75% és 100% értéke 

alacsony és szignifikánsan nem különbözik egymástól. A 15%, 40% és 75% RL190 keverékek 

stabilitása a BL80-éhoz hasonló. A 75%-os adagolás már szignifikánsan rontja a tészta 

tulajdonságokat. Az RL90-es keverékek esetében a 40%-os keverék még a BL80-hoz hasonló 
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tésztatulajdonságokat eredményez. Az RL90 adagolása a DDT és a stabilitás csökkenését 

okozza. Az ellágyulás esetében az értékek a BL80-nál nagyobbak, de 15-75% adagolásnak 

nincs hatása a tulajdonságra. Az eredményeink összhangban vannak az irodalomban 

publikáltakkal, mely szerint a rozsliszt adagolása esetén gyenge, instabil tészta szerkezet alakul 

ki a keveréklisztekben (Koletta et al., 2014; Ragaee et al., 2001).  

4.1.4 A viszkozitási tulajdonságok vizsgálata szuszpenzióban 

A BKL és a többi rostgazdag őrlemény magas koncentrációban tartalmaz nem keményítő 

jellegű poliszacharidokat, melyek jellegzetessége a 2.7.1 fejezetben részletezett duzzadási és 

gélesedési jellemzők. A folyamat mérésére a híg szuszpenziós mátrixok alkalmasak, mint az 

esésszám mérés és az RVA módszer. Az esésszám és az RVA mérés eredményei és a vizsgálati 

minták közti szignifikancia vizsgálatok eredménye a Melléklet M3. táblázatban található. 

4.1.4.1 Esésszám  

A vizsgált őrlemények közül a BL80 esésszáma (517 sec) a legnagyobb, melytől 

szignifikánsan nem különbözik a BKL (482 sec) értéke (18. ábra). Ezeket követi az esésszám 

értékek alapján a BLTK (395 sec), majd az RL190 (130 sec) és az RL90 (102 sec). A két 

rozsliszt esésszáma alacsonyabb értéket vesz fel, mint a búza alapú liszteké. Ez a jelenség 

egyezést mutat az irodalomban leírtakkal, mely szerint a rozslisztek pentozán szerkezete a 

keményítő szemcsék felületén egyedi viszkózus réteget alkotva megakadályozza a stabil, erős 

kolloid struktúra kialakulását (2.7.1 fejezet). Emellett a keményítő összetételi és bontottsági 

jellemzői is hozzájárulnak a mért különbséghez. 
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18. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) lisztek 

és keverékeik esésszám értékei. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

A BKL 24%-kal kevesebb keményítőt tartalmaz, mint a BL80, mégis a forró viszkozitása 

a fehérlisztéhez hasonló. A jelenség arra utal, hogy a BKL-ben a magasabb fehérjetartalom 

mellett a TOTAX képes kompenzálni a kevesebb keményítőt és a fehérliszthez hasonló 

viszkozitási jellemzőt eredményez. Természetesen a mért értékek elsősorban nem a keményítő 

bontottságát jellemzik, hanem a lisztek szénhidrát – fehérje – lipid kolloid rendszer forró 

viszkozitási tulajdonságát.  

Az adagolás hatása a BKL esetében nem számottevő, a BKL jelenléte nem okoz 

szignifikáns eltérést a tiszta alaplisztek értékeihez képest. A BLTK BL80-hoz történő 15% és 

40% adagolása még nem, míg a 75% már okoz szignifikáns változást a viszkozitási értékben a 

BL80-hoz képest. A rozslisztek esetében már 15%-os jelenlétük a keverékben az esésszám 

szignifikáns csökkenését okozza. A BLTK hasonló tendenciáját a rozslisztekhez az okozhatja, 

hogy a szem külső rétegeit a liszt nagyobb mennyiségben tartalmazza, mint a BKL. A külső héj 

rétegek nagy koncentrációban tartalmaznak (20-30%) cellulózt és hemicellulózt, ami a forró 

vizes közegben duzzadni és kölcsönhatásokra nem képes. Ennek köszönhetően jelentősen 

csökkenti a viszkozitást, melyet a duzzadni képes szénhidrát komponensek közötti kölcsönhatás 

eredményez (Schmiele et al., 2012). 
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4.1.4.2 Gyors viszkoanalizátoros mérések eredményei 

A rostban gazdag búza alaplisztek jellegzetes viszkozitás értékei szignifikáns eltérést 

mutatnak a BL80-hoz képest, jellemzően kisebb értékeket vesznek fel annál. A BKL 

csúcsviszkozitása a BLTK-nál 100 cP-vel kisebb. Ez a tendencia jelentkezett a forró tészta 

viszkozitás és a visszaesés értékeinél is. A BKL végső viszkozitási értéke viszont nagyobb, mint 

a BLTK-é és a dermedése, mely a hűtés során újrarendeződő makromolekuláris gél szerkezet 

erősségére utal, a BL80-étól nem mutat szignifikáns eltérést. Az alaplisztek tipikus RVA 

görbéit a 19. ábra szemlélteti. A mérési eredmények a hibákkal és a minták közti szignifikáns 

eltérésekkel a Melléket M3. táblázatban találhatóak. 

 

19. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) 

minták jellegzetes RVA görbéi 

Az eredmények azt mutatják, hogy a hagyományos BL80 nagyobb gélesedési 

hajlandóságot mutat a főzés során, mint a rostdús frakciók és az RVA viszkozitási jellemzőinek 

alakításában a keményítőnek domináns szerepe van. Ám a hűtés során a polimerek 

újrarendeződésénél a magas pentozán, főként AX tartalmú BKL a nagy mennyiségű víz 

felvétele révén gélesedni képes és másodlagos kötések által a keményítővel gél kialakulását 

teszi lehetővé, melynek fizikai tulajdonságai a BL80-éhoz, azaz a hagyományos 

fehérlisztekéhez hasonló. Ez a struktúra stabilabb és erősebb, mint a BLTK-nál kialakuló 

szerkezet, mert a teljes kiőrlésű lisztnél a magasabb keményítő tartalom ellenére (9. táblázat) a 

maghéj duzzadni képtelen poliszacharid molekulái (pl. cellulóz) megakadályozzák a folytonos 

homogén kolloid szerkezet kialakulását, mint ahogy ez az esésszám értékeknél is látható volt. 

A rozslisztek esetében a teljes kiőrlésű RL190-nek nagyobb a csúcsviszkozitása, mint a 

magbelsőből származó RL90-nek. A jelenség magyarázata lehet, hogy az RL190-nek az RL90-

hez képest kisebb fehérje és keményítő tartalma mellett, jelen levő pentozán komponensei (AX, 
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-glükán) képesek hozzájárulni a főzés során egy nagyobb viszkozitású rendszer 

kialakulásához. Azonban a hűtési szakaszban sem az RL90 sem az RL190 nem képes a 

búzaliszteknél tapasztalt gélesedésre. A rozs keményítő amilopektinje kevesebb 13-24 glükóz 

egységet tartalmazó elágazást tartalmaz és több 6-12 egységűt. Továbbá az amilóz molekuláira 

alacsonyabb polimerizáltság jellemző a búza keményítőhöz képest. Ez jelentősen hozzájárul a 

rozslisztek alacsonyabb gélesedési képességéhez a búzalisztekéhez képest (Buksa et al., 2010; 

Gomand et al., 2011; Gudmundsson and Eliasson, 1991).  

 

20. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) és 

keverékeik jellegzetes RVA értékei. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

A BKL adagolása a BL80-hoz (20. ábra) a csúcsviszkozitás, a forró tészta viszkozitás és 

a visszaesés értékeket jelentősen befolyásolja. A mért értékek általában arányos csökkenést 

mutatnak az adagolás mértékével. A végső viszkozitás esetén a 15% BKL szignifikáns 

csökkenést eredményez, viszont további adagolás 40% és 75%-os szinten nem okoz ilyen 

mértékű változást. A BKL adagolása nem változtatja meg a dermedési értéket azaz a BKL 

lisztek retrogradációja a BL80-nal megegyező mértékű, sütőipari termékminőség 

szempontjából jónak mondható. A BLTK adagolása minden RVA paraméter esetén ugyanazt a 

mintázatot eredményezi. A mért csúcs-, forró tészta és végsőviszkozitás a 15% BLTK 

keverékben magasabb értéket vesz fel a 40%, 75% keverék liszteknél. A 75% és 100% BLTK 

kisebb gélesedést mutat és az adagolás mértékében csökkenés jellemzi. Az RL90 és RL190 
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adagolási profilja hasonló. Mind a két liszttípus adagolásánál már 15%-os jelenlétük is jelentős 

mértékben csökkenti valamennyi viszkozitási jellemző értékét, 40% adagolása pedig a hűtés 

során mutatott újrarendeződési képesség teljes hiányát mutatja. Ez jól szemlélteti a búza és a 

rozs alapú lisztek fehérliszthez történő adagolásának a viszkozitási tulajdonságokra kifejtett 

hatásbeli különbséget. A rozslisztek alacsony arányú jelenléte csökkenti a gélesedési 

hajlandóságot, míg ez a hatás a búza alapú őrleményeknél jelentősen kisebb, a fent említett 

keményítő és pentozán szerkezetbeli különbségek miatt. 

4.1.5 Mixolabbal végzett vizsgálatok eredményei 

A mixolabos mérés a tészta dagasztásos és a viszkozitás mérés műveletének 

kombinációját tartalmazza. A technika farinográfos méréstől főként abban tér el, hogy a mérés 

8. percétől megkezdődik a tészta melegítése, míg a farinográfos eljárást 15 percig 25°C-on 

végezzük. Tehát az ellágyulás érték a Mixolab esetén nem csak a mechanikai hatásra mutatott 

struktúra gyengülés, hanem a hőhatás eredménye is. Az RVA esetében híg liszt-víz 

szuszpenziót vizsgálunk, míg a Mixolabnál a tésztán végezzük a vizsgálatot, azaz a 

hozzáférhető víz a tészta mátrixban korlátozott mennyiségben van jelen. A mixolabos mérés 

eredményeit a mikrovalorigráfos és RVA-s eredményekhez hasonlítva, a méréstechnikából 

adódó különbségeket szem előtt tartva értelmezem. 

Az alaplisztek mixolabos görbéit a  

21. ábra, a diagramokból származtatott jellegzetes minőségmutatók értékeit az 

alapanyagok esetében a 22. ábra és a 23. ábra mutatják. Az összes paraméter a mérési eredményt 

és a mérési hibákat. valamint a szignifikancia vizsgálat eredményét a Melléklet M4. táblázata 

tartalmazza. 

4.1.5.1 Dagasztási tulajdonságok  

A mixolabos görbe első fázisa a dagasztási tulajdonságokról ad információt. A mérés 

során a mikrovalorigráfos méréshez hasonlóan a vízabszorpció meghatározása az első lépés. A 

mért értékek hasonlóképpen alakultak, mint a Mikrovalorigráffal mért eredmények. Az egyes 

lisztek Wa értékei tendenciájukban azonosak (Melléklet M4. táblázat). Bár abszolút értékben a 

WA értékek különböztek, általában a közti relációk megegyeznek. A mixolabos görbék első 

szakasza nagy hasonlóságot mutatnak a Mikrovalorigráfos görbékkel. A tészta kialakuláshoz 

szükséges időtartamok tendenciája is egyezést mutat mind az alaplisztek összehasonlítása, mind 

az adagolás okozta növekedés tekintetében.  
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21. ábra: búza kenyérliszt (BL80) (1), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL) (2), 

teljes kiőrlésű búzaliszt (BLTK) (3), világos rozsliszt (RL90) (4), teljes kiőrlésű rozsliszt 

(RL190) (5) jellegzetes mixolabos görbéi 

A tésztastabilitás értéke a BKL-nek (8 perc) a BLTK-nál szignifikánsan kisebb, de mind 

a két őrlemény stabilitása meghaladja a BL80-ét (7 perc). A rozslisztek esetében az RL190 

lisztből készült tészta 1 perccel hosszabb ideig stabil marad, mint az RL90. A stabilitási 

jellemző értelemszerűen szoros összefüggést mutat az ellágyulás mértékével (C2 paraméter). A 

stabilabb BKL és BLTK tésztái kevésbé lágyulnak el, kisebb gyengülést szenvednek, mint a 

kisebb stabilitású rozslisztek. A legkisebb lágyulással a BLTK és a BKL rendelkezik, ezt követi 

az RL190, melyet a BL80 majd az RL90 követ. A Mikrovalorigráf eredmények esetében a 

rozslisztek minden esetben a BL80-nál rosszabb minőségi értékeket mutatnak. A tészta 

stabilitási értékek közti kisebb korrelációt a két mérés technika között mások is publikálták 

(Dapčević et al., 2009). A mért eltérés ok lehet, hogy más a dagasztó elemek geometriája és a 

dagasztás sebessége is eltérő. Továbbá a Mixolabnál a dagasztás mellett a 8. perctől hő hatásnak 

is ki van téve a tészta (CHOPIN, 2009; Dapčević et al., 2009). A C2 értéket a 18. percben 

határozzuk meg, itt már közel 60°C-os a tészta, ezen a hőmérsékleten már végbemegy a fehérjék 

denaturációja és funkcióvesztést szenvednek. Ez azt is jelenti, hogy a BL80 hő közléstől 

számítva egy perccel veszti el a stabilitását, míg a BKL és a BLTK liszteknél a stabilitás vesztés 

nem olyan hirtelen lejátszódó folyamat. Ez arra utalhat, hogy a sikárvázba beépült pentozán 

molekulák révén kialakult tésztaszerkezet nem mutat akkora érzékenységet a hőstresszre, mint 

a BL80-é, így az ellágyulás mértéke is kisebb.  
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22. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) és 

keverékeik mixolabos dagasztási paramétereinek értékei. Az ábrázolt, értékek az átlag és a 

szórás, n=3 

Az adagolás hatásánál is mutatkoznak eltérések a stabilitást illetően (19. ábra). A BKL 

adagolásánál már 15% BKL jelenléte a stabilitás szignifikáns növekedését okozza, mely 

további BKL adagolásra nem mutat számottevő változást. A többi alapliszt adagolása a BL 80-

hoz stabilitás tekintetében a 0-100% értékek között arányosan változik. Az ellágyulási C2 

értéknél az RL190 adagolása nem lineáris összefüggést mutat. 15-75% keverékek esetén a 

tészta kevésébe rezisztens a hő és mechanikai megmunkálásra. Ez azt sugallja, hogy a rozs 

keverékekből készült tészták szerkezete kevésbé stabil, mint az alaplisztek tésztái, azaz a 

mechanikai munka befektetés (dagasztás) minden esetben a tészta szerkezet gyorsabb 

gyengülését okozza. A BKL adagolásával épp ellenkező tendencia figyelhető meg. A BKL 

jelenléte a keverék lisztekben a tésztaszerkezet erősödését és a hő stresszre mutatott rezisztencia 

növekedését mutatja. A jelenség arra utalhat, hogy keverékekben a fehérje és szénhidrát alkotók 

mennyiségi és minőségi aránya egy erős, stabil szerkezet kialakulását okozza. Ez a tulajdonság 

előnyös lehet a felhasználás során, hiszen a tészta kevésbe érzékeny a túldagasztásra. 

4.1.5.2 Viszkózus viselkedés tanulmányozása Mixolabbal 

A viszkozitási tulajdonságokra a mixolabos görbe második feléből következtethetünk. 

Bár az alkalmazott hőmérsékletprofil azonos és a nyomaték-idő görbe hasonló az RVA-hez, az 

egyes jellegzetes paramétereknél mért értékek egyes esetekben eltérést mutatnak a két 

módszerrel kapott eredmények között, melyre előzetesen is lehetett számítani a vizsgált mátrix 

(tészta vs. híg szuszpenzió) különbsége miatt. 
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23. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) és 

keverékeik mixolabos viszkozitási értékei (kontroll 0% minden esetben a BL80). Az ábrázolt 

értékek az átlag és a szórás, n=3 

A mixolabos görbékből származtatható, a viszkózus viselkedést jellemző paraméterek 

értékeit a 23. ábra szemlélteti. A C3 paraméter a felfűtés és dagasztás során mutatott maximális 

forgatónyomatékot mutatja meg, mely az RVA csúcsviszkozitási értékével analóg paraméter. 

A BKL C3 értéke (1,4 Nm), kisebb a BLTK értékénél, ami (1,75 Nm) és szignifikánsan nem 

különbözik a BL80-étól (1,67 Nm). A BKL értékét követi az RL190 (1,45 Nm) és az RL90 

(1,39 Nm). Tehát a búza és rozs alapú lisztek megkülönböztethetőek a görbe lefutásukat és 

gélesedési jellemzőiket tekintve. Érdemes a C3 érték elemzésénél számba venni a C2 értéket is, 

a kialakult tészta-gélszerkezet erősségét, melyet a C3-C2 különbsége jellemez. Arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a BKL gélesedési hajlandósága a BL80-hoz és BLTK-hez 

hasonló. A rozslisztek esetében, pedig C3-C2 ugyanazt az értéket eredményezi azonos 

csirizesedési képességgel.  

A hőntartás során bekövetkező szerkezeti összeomlást (retrogradáció) a C4 érték jellemzi. 

A legmagasabb értéket a BL80 mutatja (1,50 Nm), melyet a BKL (1,40 Nm) követ, majd a 

BLTK (1,18 Nm), a RL190 (0,32 Nm) és az RL90 (0,27 Nm). A hűtés során az alaplisztek 

esetében a C5 a retrogradációra jellemző érték. A vizsgált lisztek közül a BL80-nak van a 

legnagyobb C5 nyomatékfelvétele, amit a BKL értéke követ. A BLTK szignifikánsan 

alacsonyabb gélesedési jellemzőkkel bír, mint a BKL és a BL80. A rozslisztek a búza 
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őrleményekhez képest alig képesek viszkózus gél szerkezet kialakítására, melyet a C5 0,41 Nm 

és 0,51 Nm értékek mutatnak az RL190 és RL90-nél. A C5-C4 különbség értékeket vizsgálva, 

a dermedés mértéke a BKL és BL80 között nem mutat szignifikáns eltérést, azaz a BKL a 

kevesebb keményítő tartalma ellenére a magas pentozán tartalomnak köszönhetően a 

hagyományos fehér liszthez hasonló retrogradációs jellemzőkkel bír, mely elfogadható 

végtermék minőséget prediktál.  

Az RVA és Mixolab módszerrel mért viszkozitási tulajdonságok eltéréseket mutatnak. 

Az RVA esetében a BL80-nak szignifikánsan magasabb a csúcsviszkozitás, visszaesés és 

végsőviszkozitás értéke, mint a rostdús liszteknek. A mixolabos eredmények esetén a búza 

alapú (BL80, BLTK, BKL) minták nem mutatnak ekkora eltéréseket a C3, C4, C5 

paraméterekben. Ez arra utal, hogy a híg szuszpenzióban több víz állt a liszt rendelkezésére a 

gélesedési folyamatok lejátszódáshoz. Észrevehető, hogy a rostdús minták közti relációk az 

összes viszkozitási paraméter esetén mind a két módszerrel azonos tendenciát eredményeznek. 

Fontos megjegyezni, hogy a BKL jelentős, BL80-éhoz hasonló retrogradációs jellemzője mind 

a két módszerrel megfigyelhető jelenség volt, azaz a gélesedési hajlam mind tészta, mind pedig 

híg szuszpenzióban mérhető jelenség. 

Az adagolás hatásának mixolabos vizsgálata során azt látjuk, hogy az egyes paraméterek 

értéke általában nem arányosan változik az adagolás értékével. Az adagolás hatását a mixolabos 

görbékre a Melléklet M2 ábrái és az M4 táblázata mutatják. A BKL és a BLTK esetén, a C3 

értékeknél a 15-75% adagolás nagyobb C3 viszkozitási értéket eredményez, mint a 0% és 100% 

lisztnél mért érték, vagyis maximumos lefutást mértünk. A C5 paraméternél a 15% adagolás a 

nyomaték szignifikáns növekedését eredményezi a BKL és BLTK mintáknál a BL80-hoz 

képest, majd a további adagolással lineárisan csökkenő tendencia figyelhető meg. Ez a 

jellegzetes mintázat az RVA visszaesési és dermedési értékeinél is megállapítható volt. Az 

irodalmi adatok is az adagolás okozta nem sztöchiometrikus viszkozitási változásokról 

számolnak be teljes kiőrlésű búzaliszt adagolása esetén (Hung et al., 2007). A rozslisztek 

adagolása mind a két liszt esetében a viszkozitási tulajdonságok lineáris romlását eredményezi 

az adagolás mértékében. 

4.1.6 Sütőipari végtermék tulajdonságok vizsgálata 

A beltartalmi, reológiai vizsgálatok mellett a végtermék teszt is fontos része az új búza 

aleuronban gazdag őrlemény jellemzésének. Sütőipari modellterméknek a szabványokban 

alkalmazott próbacipót választottam. Mindemellett fontos vizsgálni, hogy a búza fehérliszt 
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esetében jól ismert, a reológiai tulajdonságok és végtermék minőség közötti összefüggések 

mennyire alkalmazhatók, illetve hogyan változnak a rostdús őrlemények, esetünkben főleg a 

BKL őrlemény használatával. A végtermék minősítéshez a rozslisztekre adaptált sütési 

szabvánnyal (MSZ 6369-8:198) dolgoztam, mely kovász készítésen alapul. Az alapliszteken 

kívül, a 40%-os keverékek végtermék minősítését végeztem el. Ennek oka, hogy a 

mikrovalorigráfos eredmények alapján arra jutottam, hogy a lisztek adagolásának hatását a 

reológiai jellemzőkre és a tendenciákat a 40%-os keverék megfelelően szemlélteti (lásd 4.1.3.1 

fejezet). A minősítés során a beltartalmi összetételt (lásd 4.1.2 alfejezet), a cipótérfogatot és a 

bélzet állományát vizsgáltam.  

4.1.6.1  A próbacipók tulajdonságainak jellemzése 

A fehérlisztből készült cipó bélzetének színe jellemzően sárgásfehér, porozitása 

viszonylag egyenletes, bár találhatóak nagyobb méretű cellák is (24. ábra). Ehhez képest a BKL 

bélzete barna porozitása és a cellák méret eloszlása a fehérkenyérhez hasonló. A BLTK bélzete 

kissé világosabb a BKL-énél és kisebb cella méret jellemzi. A rozskenyerek bélzet színe 

szürkésbarna, bélzetük tömörebb szerkezetű, mint a búza alapú kenyereké. 

 
24. ábra: A búza kenyérlisztből (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrleményből (BKL), 

teljes kiőrlésű búzalisztből (BLTK), világos rozslisztből (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztlisztből 

(RL190) készült próba cipók jellegzetes bélzete 
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 A fehérkenyér specifikus térfogata 2,58 ml/g, ettől a BKL nem mutat szignifikáns eltérést 

(25. ábra). A BLTK cipó térfogata a BKL-énál kisebb. Az RL90 és RL190 cipók specifikus 

térfogata a legkisebb, méretük nem mutat szignifikáns eltérést egymástól. 

 
25. ábra A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozsliszt (RL190) és 

keverékeik fajlagos cipó specifikus térfogat értékei. Az ábrázolt, értékek az átlag és a szórás, 

n=3 

A BKL adagolása nem okoz jelentős változást a termék térfogatában, az átlag érték 

növekvő tendenciát mutat a 0% BKL-től a 100% BKL felé. A BLTK, RL90 és RL190 adagolása 

is lineáris összefüggést mutat az adagolással, a növekvő rostgazdag őrlemény jelenlétével 

csökken a cipók térfogata. Tehát a BKL adagolása a hagyományos vizsgálati lisztekkel 

ellentétes, a cipó térfogat méretére pozitív hatással van. Ennek oka lehet a BKL 

sikértartalmának különbözősége a BLTK-étől, mely vélhetően nagyobb mennyiségben 

tartalmaz galaktomannánt és arabinoxilánt. A nem keményítő jellegű poliszacharidok jelenléte 

sikérhálóban egy stabil térhálót képes kialakítani. Továbbá a BKL-ban kevesebb duzzadni nem 

képes szénhidrát található, amely, mint a BLTK esetében is megakadályozza a gázcellák 

kialakulását ezzel csökkenti a cipó térfogatát. 

4.1.6.2 A próbacipók bélzet reológiája 

A bélzet állományának jellemzésére a harapáskor fellépő erőhatásokat modellező TPA 

módszert használtam, a rögzített erőhatások jelleggörbéiből számoltam a bélzet keménységét 

és rugalmasságát. A BKL cipó bélzet keménysége a BL80-as cipóéhoz hasonló, szignifikánsan 

nem különbözik tőle (Melléklet M5.). A BLTK cipó kétszer olyan kemény, mint a BKL cipó. 

A szignifikánsan kisebb térfogattal rendelkező rozscipók keménység értékei a legmagasabbak 
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a BKL-hez és BL80-hoz képest. A BKL adagolásának nincs szignifikáns hatása a keménység 

értékekre. A BLTK adagolása növekedést eredményez a keménység értékekre csak úgy, mint a 

másik teljes kiőrlésű liszt az RL190 adagolása. A 40% RL90 adagolása nem okoz szignifikáns 

eltérést a BL80-hoz képest, ami azt jelenti, hogy 40%-os helyettesítése a BL80-nak még nem 

okozza a bélzet reológiai jellemzőinek szignifikáns csökkenését (Melléklet M5.). 

 
26. ábra: A búza kenyérlisztből (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrleményből (BKL), 

teljes kiőrlésű búzalisztből (BLTK), világos rozslisztből (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztből 

(RL190) és keverékeikből készült próbacipók bélzetének keménység és rugalmasság értékei. 

Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

A BL80 bélzetének a legnagyobb a rugalmassága a „tiszta” sikér hálónak köszönhetően, 

melyet nem gyengít a mag külső rétegeinek jelenléte. A BKL rugalmassága BL80-énál kisebb. 

A BLTK cipó rugalmasságát jellemző értéke szignifikánsan nem különbözik a BKL-étől. A 

rozslisztek rugalmassága jelentősen kisebb, mint a búzaliszteké. Mind a keménység, mind pedig 

a rugalmasság értékeknél látható, hogy a tömör bélzetű rozscipók mérése nagyobb mérési 

hibával terhelt, mint a búzalisztből készült cipóké. Ez a nagyobb szórásérték a rozscipók esetén 

a folytonos sikér háló hiányának tulajdonítható és az ebből eredő eltérő tészta és bélzet 

szerkezetnek. Érdekes lehet a későbbiekben önmagában ennek a jelenségnek (a szerkezet-

állomány összefüggés) mélyebb tanulmányozása. Azonban ez nem volt a dolgozat fő iránya. 

 A BKL lisztnek a hagyományos fehér kenyérrel mutatott hasonlóságára a reológiai 

mérések is utaltak. A tészta stabilitása, gyengülése a fehér liszthez volt hasonló, továbbá a nagy 

retrogradációs hajlandóság mind a BKL tészta szerkezetének többi rost dús őrleménytől 

mutatott eltérését szemléltette.  

4.1.7 Az aleuronban gazdag kísérleti búzaliszt sütőipari minőségének összefoglaló elemzése 

A BKL egyedi beltartalmi, reológiai és végtermék tulajdonságokkal rendelkezik a 

vizsgált hagyományos lisztekhez képest. A nagy fehérjetartalomban vélhetően a sikér 

fehérjéken túl az aleuron és szub-aleuron réteg albumin és globulin frakciói is megjelennek és 
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hozzájárulhatnak a nagy tömegű sikérháló kialakításához. A sikérszerkezet tulajdonságait a 

fenolos komponensek révén a hálóhoz kapcsolódó nem keményítő jellegű szénhidrátok, főként 

az arabinoxilánok és a mért monoszacharid összetételből következően a galaktomannánok és 

arabinogalaktánok teszik még érdekesebbé. A termék készítésénél a BKL nagymértékű 

vízfelvétellel bíró (gazdasági előny) stabil és dagasztásra rezisztens tésztaszerkezeti jelleget 

mutat. A cipó sütése során a fent említett poliszacharidok a jelentős gélesedési 

hajlandóságuknak köszönhetően (melyet a magas retrogradációs C5 és végső viszkozitás érték 

mutat) képesek a gáz cellák növekedését követni és a cellákat stabilan megtartani a hűlési fázis 

során, ezzel fixálva a sütés alatt kialakult szerkezetet (Schmiele et al., 2012; Sudha et al., 2007; 

Wang et al., 2002). Mindezek mellett nem szabad elhanyagolni a lipidek hatását a technológiai 

tulajdonságokra. Az aleuron réteg lipidekben gazdag morfológiai egység, a BKL jó végtermék 

minőségéhez az aleuron poláris lipid komponensei (főként a glikolipidek) szintén jelentősen 

hozzájárulnak (Pareyt et al., 2011). Mindent összevetve a BKL a kiemelkedő tápértéke mellett 

megfelelő technológiai tulajdonságokkal rendelkezik ahhoz, hogy széles spektrumú termék 

paletta előállítására legyen alkalmas további fejlesztés után. A belőle készíthető termékek 

minősége a kedvező reológiai és állományprofilnak köszönhetően a hagyományos 

fehérlisztekéhez teszi hasonlatossá, így jellegében a rozslisztektől eltérővé. Természetesen a 

technológiai tulajdonságok mellett a termékek érzékszervi és fogyasztói elfogadottság 

feltérképezése is elengedhetetlen az új termékek karakterizálása szempontjából. Ez a munka a 

kutatócsoportunkban készülő másik doktori értekezés alapjául szolgál, ezért erre nem térek ki. 
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4.2 Hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag kísérleti őrlemény 

szerkezeti és reológiai tulajdonságaira 

A fejlesztés alatt álló aleuron gazdag őrlemény további alkalmazási lehetőségeinek 

szélesítésére alapozó kísérlet sorozatot végeztünk, melynek célja részben a viszonylag magas 

(2,5-4,5%) zsírtartalom okozta rövid (3-6 hónap) eltarthatóság növelése, másrészről a techno-

funkcionális tulajdonságok módosítása. Ennek érdekében a gabona feldolgozási technológiában 

ismert, de hazánkban eddig nem alkalmazott száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárást 

alkalmaztunk. A BKL mellett összehasonlítási alapként sütőipari- (BL55) és kekszminőségű 

(KL) liszteken is elvégeztük a kezeléséket. A BL55-t, mint általános ipari minőségű lisztet 

választottuk standardként. A KL-t gyengébb sikér minősége miatt választottuk és vizsgálni 

kívántuk hőkezelési eljárások hatására bekövetkező tészta tulajdonságok változását / javulást, 

ahogy azt az iparban is alkalmazzák. Ilyen jellegű, fél-üzemi körülmények között elvégzett 

hőkezelési kísérletsorozat újszerűnek számít, a szakirodalomban sem találtunk részletes leírást 

A kísérletterv megvalósítását a Bühler AG (Uzwil, Svájc) fejlesztőlaborjával történő 

együttműködés tette lehetővé, ahol a kezelésekhez szükséges pilot-plan berendezések 

rendelkezésre állnak.  

4.2.1 A vizsgált búzaőrlemények összetételi jellemzése  

A kezeletlen lisztek összetételét a 11. táblázat tartalmazza. A BKL minta esetében a 

kontroll (kezeletlen) lisztet *-gal jelöltük ugyanis a hőkezelésnél használt BKL a technológiai 

fejlesztési folyamat későbbi fázisából származik, tehát nem azonos a fentiekben jellemzett 

aleuron gazdag őrleménnyel. Természetesen a két minta jellegében megegyezik, az előzőleg 

jellemzett BKL őrleményhez hasonlóan a BKL* kiemelkedően magas nyersfehérje, hamu és 

zsírtartalommal bír, melyet 19,32% teljes élelmi rost tartalom egészít ki.  

11. táblázat Az aleuronban gazdag búzaliszt (BKL*), kekszliszt (KL) és búzafinomliszt (BL55) 

összetétele szárazanyagra (sz.a.%) vonatkoztatva. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

Liszt 

típus 

 Nedvesség 

tartalom 

(m/m%) 

Nyersfehérje 

(sz.a.%) 

Nedves 

sikér 

(m/m%) 

Oldható 

élelmi rost 

(sz.a.%) 

Teljes 

élelmi rost 

(sz.a.%) 

Nyersrost 

(sz.a.%) 

Hamu 

(sz.a.%) 

Nyerszsír 

(sz.a.%) 

Kalkulált 

emészthető 

szénhidrát 

(sz.a.%) 

BKL* 11,11±0,10 26,98±0,21 36,66±1,23 1,59±0,81 19,35±1,20 5,71±0,42 3,31±0,07 4,2±0,50 46,16 

KL 13,08±0,06 13,10±0,08 18,41±0,09 1,01±0,76 1,03±0,81 0,51±0,02 0,81±0,12 0,2±0,01 84,86 

BL55 12,99±0,14 17,40±0,05 24,40±0,10 0,86±0,54 3,15±0,81 0,33±0,01 0,62±0,06 0,1±0,02 78,73 
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A BL55 összetétele az Élelmiszerkönyvben leírtaknak megfelel, a KL értelemszerűen 

kevesebb fehérje- és sikértartalommal rendelkeznek. A BKL és a fehérlisztek összetétele 

közötti jellegzetes különbség a fent említettekhez hasonlóan a magasabb fehérje, lipid, rost, 

mérhető (de csak látszólagos) sikértartalom, melynek egyenes következménye a BKL* 

lényegesen (30-40%) alacsonyabb keményítőtartalma. 

4.2.1.1 Hőkezelés hatása a mérhető nedves sikértartalomra 

A hőkezelési eljárások során bekövetkező molekuláris változások során létrejövő 

kölcsönhatások jelentősen megváltoztathatják az őrlemények technológiai tulajdonságainak 

alakításában meghatározó szerepet játszó fehérjék tulajdonságait, melynek egyik bizonyítéka a 

szabványos módszerekkel kinyerhető és mérhető sikér mennyiségének változása. A lejátszódó 

változások mértéke olyan jelentős, hogy pl. csak a száraz hőkezelésnek (th jelű) alávetett 

mintákból tudtunk géppel sikért mosni, a nedves eljáráson átesett mintákból nem. 

Hagyományos kézi mosással is teszteltük a mintákat, azonban a hyd jelű (hidrotermikusan 

kezelt) mintákból így sem tudtuk kimosni a sikért. A száraz hőkezelés a BKL esetében a sikér 

látszólagos tömegének több, mint 5%-os növekedését okozta, A KL minta esetében is 

tapasztalható 1% növekedés, míg a BL55 esetében nincs szignifikáns változás (27. ábra).  

 
27. ábra: A száraz hőkezelés hatása az aleuronban gazdag búzaliszt (BKL*), kekszliszt (KL) 

és búzafinomliszt (BL55) mérhető nedves sikér tartalmára. Th: száraz hőkezelt minta. Az 

ábrázolt értékek az átlagot és a szórás, n=4 

A fehér lisztek száraz hőkezelése során a sikérfehérjék részleges denaturációjával natív 

állapotban a hidrofób részek is hozzáférhetővé válnak, a fehérjék hidrofóbicitása megnő. A 

hidrofób részeken előzetesen rejtve levő szulfhidril csoportok hozzáférhetővé válnak, ezáltal 



Bucsella Blanka  2017 

80 

 

megnövekedett kölcsönható felületet biztosítanak az intermolekuláris kénhidak kialakulásának. 

Az újonnan kialakult kénhidak képesek a fehérje aggregáció révén sikér szerkezet 

megváltoztatására (Jeanjean et al., 1980). A KL_th liszt esetében ez a változás okozhatja a 

többlet sikért. A BKL* esetében a tapasztalt növekedés részben tudható csak be a fehérje 

változásoknak, hiszen a nagymennyiségű fehérje mellett a jelentős pentozán tartalom is jelen 

van a lisztben és a sikérben is, ahogy ezt a 4.1.2.3 alfejezetben részleteztük. A BKL* fehérjéinél 

a korábban a szerkezet belsejében lévő kénhidak redukálódhatnak, átrendeződhetnek, a szabad 

szulfhidril csoportokkal együtt intra- és intermolekuláris kötéseket alakíthatnak ki, esetleg más 

komponensekkel (pl. oldható rostok, poláros lipidek) is reakcióba léphetnek. Így egyrészt a 

fehérjék szerkezetének átalakulásával, az aggregációs hajlam növekedése adhat magyarázatot a 

mért sikértartalom növekedésére, másrészt a fehérje-nem fehérje komplexek kialakulása is.  

A nedves, hidrotermikus kezelés sokkal intenzívebb kezelés, mint a száraz hőkezelés. Már 

5 perc gőz kezelés hozzáadott nedvesség nélkül (hyd0 minták) is a sikér moshatatlanságát 

okozza a lisztekben. A jelenséget magyarázhatja, hogy gőz alkalmazásával a fehérjék 

denaturálódnak és elveszítik az aggregációs képességüket vagy a kialakult sikér fehérje 

aggregátumok a mosás folyamata során kis stabilitásuk miatt kimoshatóak. A kérdésre a tészta 

tulajdonságokat vizsgáló Mixolab eredmények választ adhatnak. 

4.2.1.2 A hőkezelés hatása a BKL sikér, szénhidrát és fenolos komponens tartalmára 

A hőkezelési eljárások okozta BKL* sikér összetételében történt változásokban a nem 

keményítő szénhidrátok szerepét külön vizsgálni kívántuk. BKL* minták közül csak a BKL* 

és BKL_th lisztekből tudtam sikért mosni. Ezek száraz sikér tartalmának szénhidrát és összes 

fenolos komponens tartalmát is vizsgáltam, hogy a sikértartalomban tapasztalt növekedést 

megértsem (28. ábra). Az élelmi rostalkotó pentozánok esetében az AX tartalom 4,8%-ról 

(BKL*) 8%-ra nőtt a száraz hőkezelés hatására. A galaktóz (mely főként a galaktomannánok és 

arabinogalaktánok építőeleme) mennyisége 1,6%-ról 3,1%-ra nőtt. Az összes fenolos 

komponens tartalomban is látható a száraz hő indukálta mennyiségi növekedés, mely főként az 

észter kötött, azaz az alkalikusan hidrolizálható fenolos komponensek mennyiségének 

változásából ered. A BKL* sikérjében 9000 mg FAE/g mérhető, kezelés után a BKL_th 

sikérében 12000 mg FAE/g kötött fenolos komponens van jelen. 
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28. ábra: A száraz hőkezelés hatása az aleuronban gazdag búzaliszt (BKL*) a száraz sikér 

tartalom szénhidrát összetételére és fenolos komponens tartalmára száraz sikér tömegre 

vonatkoztatott száraz anyagban és ferulasav ekvivalensben (FAE) kifejezve. Az ábrázolt 

értékek az átlag és a szórás, n=3 

 

Ez a jelenség azt mutatja, hogy a száraz hő indukálta sikér tömegnövekedés oka a 

BKL_th-ban, a fent leírt vélhetően a kötések átrendeződésére vezethető vissza. Kialakulhatnak 

szénhidrátok közötti és fehérje-szénhidrát kölcsönhatások, intra- és intermolekuláris kötések. 

Ezek együttesen okozhatják, pl. a nem keményítő szénhidrátok fenolos komponensek révén 

történő nagyobb mértékű beépülését a sikér komplexbe, megváltoztatva annak látszólagos 

mennyiségét és értelemszerűen a sikér + szénhidrát (és részben lipid) rendszer reológiáját, 

technológiai viselkedését. Ehhez érdemes lett volna a lipidek szerepét is behatóbban 

tanulmányozni, azonban ez nem tartozott a dolgozat fő célkitűzéseihez, viszont kijelöli a 

továbblépés irányait. 

4.2.1.3 A hőkezelés hatása az aleuronban gazdag lisztek oldható nem keményítő szénhidrát 

tartalomra 

A BKL* magas élelmi rost alkotó pentozán tartalmú, ám ebből csekély (0,5-1,5%) 

oldható. Annak érdekében, hogy a hőkezelési eljárások nem keményítő szénhidrátokra 

gyakorolt hatását jobban megismerjük a víz oldható frakció szénhidrát összetételét vizsgáltuk 

(29. ábra). Ehhez a BKL* mintákból vizes extraktumokat (WEX) állítottunk elő. A WEX száraz 

tömege a hőkezelési eljárások hatására csökkenést mutatott. A BKL* 20% oldható anyagot 

tartalmaz, a hőkezelési eljárások 12-15%-ra csökkentik a WEX mennyiségét, továbbá a mért 

értékek nem mutatnak összefüggést a hőkezelési eljárások beállításaival.  
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29. ábra. A száraz és nedves hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag búzaliszt 

(BKL*) vizes extraktumok (WEX) tartalmára és víz oldható glükóz, galaktóz és vízoldható 

arabinoxilán (WEAX) tartalmára liszt tömegre vonatkoztatott tömegszázalékban (m/m%) és 

száraz anyag százalékban (sz.a.%) kifejezve. Th: száraz hőkezelt, hyd0:0l/h hozzáadott gőzzel 

nedves hőkezelt minta. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

A BKL* minta 2,9% glükózt tartalmaz hidrolízist követően, melyet a -glükán és az 

oldható keményítő tesz ki. Ez a mennyiség száraz hőkezelés hatására a BKL_th-ban 

szignifikánsan csökken 2,3%-ra. A hidrotermikus kezelés ennél jelentősebb csökkenést 

eredményezett a vízoldható WEX frakció mennyiségében, kezelt mintákban átlagosan 1,5%-ra 

csökkentette.  

Az élelmi rostalkotó pentozánok (arabinoxilán, arabinogalaktán, galaktomannán) 

jelenlétére az arabinóz, xilóz, mannóz és galaktóz cukor tartalomból következtetünk. A 

hőkezelési eljárások minden esetben a fent említett monoszacharidok csökkenését okozták a 

kezeletlen BKL*-hoz képest. A kalkulált vízoldható arabinoxilán (WEAX) tartalom a BKL* 

lisztben 1,5%. A száraz hőkezelés 0,6%-kal csökkentette a WEAX tartalmat a lisztben. A 

hidrotermikusan kezelt minták WEAX tartalma 0,7-1,5% között volt.  

Az oldható élelmi rost csökkenését publikálta Azizah & Zainon (1997) teljes kiőrlésű 

búzaliszt pörkölése és nedves hőkezelése után. Míg mások (Caprez et al., 1986) az oldható 

élelmi rosttartalom növekedését publikálták a búzakorpa száraz és hidrotermikus kezelését 

követően. Tehát a hőkezelés okozta csökkenő tendencia főként az endosperm alkotóknak 

tudható be. A keményítőnek és a sikérfehérjéknek köszönhetően, melyek a hő indukálta 
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megnövekedett interaktív felületük révén képesek kémiai kötésekkel vagy térhálójuk révén 

fizikailag blokkolni a pentozánok oldhatóságot. 

BKL_hyd0 mintától BKL_hyd20 mintáig növekvő tendencia figyelhető meg. Szintén ez 

a tendencia mutatkozik az oldható galaktóz mennyiségében a fent említett, hőkezelés során 

alkalmazott vízgőz tartalom függvényében. Észrevehető, hogy a 0 l/h vízgőz tartalmú gőz 

alkalmazása (BKL_hyd0) okozza a legnagyobb oldhatóság csökkenést és az alkalmazott gőz 

víz mennyiségének növelése az oldhatóság növekedést mutatja. Ennek oka lehet, hogy a vízgőz 

növelésével a kezelés intenzitása nő, mely a kialakult kötéseket és kölcsönhatásokat az egyes 

komponensek között részlegesen megváltoztathatja, részleges hidrolízis játszódhat le az AX 

polimerek és komplex között, ezzel hozzáférhetőbbé és ismét oldhatóvá válnak egyes 

szénhidrátok.  

4.2.1.4 A hőkezelés hatása a BKL* fenolos komponenseinek mennyiségére 

A kezeletlen és hőkezelt BKL* lisztek kötött és szabad + kötött fenolos komponensek 

közötti különbség minden vizsgálati minta esetében hasonló (500-1000g FAE/g), mely arra 

utal, hogy a hőkezelési eljárások hatására a szabad forma száma nem változik számottevően 

(30. ábra). A BKL* észter kötött fenolos komponens tartalma 4300 g FAE/g, míg a 

szabad+észter kötött formái 5400 g FAE/g. Ez az érték kétszerese az irodalomban publikált 

teljes kiőrlésű búzalisztre megadott értéknek, amely 2500-3000 g FAE/g a szabad + kötött 

mennyiségre (Irmak et al., 2008). Továbbá a BKL* esetében mért mennyiség nagyságrendje a 

búzakorpában mért mennyiséggel azonos, mely annak köszönhető, hogy a szem fenolos 

komponenseinek jelentős része az aleuron és szub-aleuron rétegben koncentrálódik (Abozed et 

al., 2014). Ez azt mutatja, hogy a BKL* őrlemény gazdag antioxidánsokban, mely az új 

aleuronban gazdag őrlemény egészségmegőrző és betegség megelőző tulajdonságaihoz 

hozzájárul. 

A száraz hőkezelésnek nincs szignifikáns hatása a fenolos komponens tartalomra, ahogy 

ezt az irodalomban is említik (Cavalcanti and Behnke, 2004), bár a BKL_th mintában mért 

átlagérték növekvő tendenciát mutat a BKL*-hoz képest. De Kock és társai megállapították, 

hogy hosszú (1,5 h) kezelési idő esetén a száraz hőkezelés (120°C) alkalmas fenolos 

komponensek hozzáférhetőségének növelésére (De Kock et al., 1999). 
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30. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag 

búzaliszt (BKL*) szabad és alkalikusan hidrolizálható fenolos komponenseinek tartalmára 

(FAE: ferulasav ekvivalens). Th: száraz hőkezelt, hyd0-20:0-20l/h hozzáadott gőzzel nedves 

hőkezelt minta. Értékek az átlag és a szórás. 

A hidrotermikus eljárások esetében jellegzetes tendencia figyelhető meg. A 0 l/h 

hozzáadott vízgőzzel kezelt BKL_hyd0 minta szabad + kötött fenolos komponens tartalma 7100 

g FAE/g, mely szignifikánsan több mint a kontroll BKL* tartalma. Ez magyarázható a 

mérsékelt kezelési körülményekkel, melyek növelik az extrahálható fenolok mennyiségét. A 

BKL_hyd5 minta szabad + kötött fenolos komponens tartalma a BKL_hyd0-nál kevesebb, de 

szignifikánsan nem különbözik a BKL* értékétől. A BKL_hyd10 és BKL_hyd20 fenolos 

komponens tartalma további csökkenést mutat a vízgőz tartalom növekedésével. Ez a tendencia 

összhangban van az irodalomban lévő megállapítással, hogy a hidrotermikus hőkezelés esetén 

a fenolos komponens tartalom a kezelési paraméterektől függő érték (Merali et al., 2015). 

Továbbá, a hidrotermikus kezelés a fenolos komponensek és fehérjék közti interakciók számát 

növeli, hidrogén-, ionos-, kovalens- és hidrofób kötések révén és szénhidrátokkal Maillard 

reakciókkal, valamint polifenol-szénhidrát reakciókkal (Renard et al., 2001). Tehát a választott 

gőztartalom paramétereknek szignifikáns hatása van a kölcsönhatások intenzitására és jellegére. 

Az interakciók komplexeket eredményeznek, melyek a komponensek oldhatóság csökkenését 

okozzák és hatással vannak a tészta szerkezetére is. 
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4.2.2 A hőkezelés hatása BKL eltarthatóságára 

A BKL* nyerszsírtartalma magas (4,2%), mely mindenképpen problémát okoz a 

hosszabbtávú eltarthatóság biztosításában. A különböző hőkezelési eljárások alkalmasak 

lehetnek magas lipid tartalmú őrlemények eltarthatóságának növelésére, az iparban jelenleg 

főként a teljes szem, a korpa, vagy a csíra hőkezelését alkalmazzák. Esetünkben egy kombinált 

megoldási mód a cél, ahol a hőkezelést a kész őrleményen végezzük, mely lehetőséget adhat az 

eltarthatóság növelése mellett a új techno-funkcionális tulajdonságok kialakítására is. A lipidek 

bomlási folyamatának egyik jellemzője a szabad zsírsavak keletkezése, melyet a BKL* illetve 

a kezelt őrlemények savszámának változásával jellemeztem 9 hónapig tartó tárolási kísérletben.  

 
31. ábra: Száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag búzaliszt 

(BKL*) savszám értékeire 9 hónapos tárolás során. Th: száraz hőkezelt, hyd0-20:0-20l/h 

hozzáadott gőzzel nedves hőkezelt minta. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

A BKL* savszám értékei három hónap tárolás után növekedést mutatnak. A 6. hónapban 

7,9 mg KOH/g értéket mértünk, melyet 14,4 mg KOH/g érték követ a 9. hónapban. A növekvő 

értékek a növekvő számú szabad zsírsavra utalnak (31. ábra). 

A hőkezelt mintáknál is megfigyelhető a növekvő tendencia, de a mért értékek minden 

esetben alacsonyabbak a kezeletlen BKL*-énél, azaz a változás mértéke lassabb. Ez arra utal, 

hogy a hőkezelés megváltoztatta a lisztek eltarthatósági tulajdonságait. A száraz hőkezelt 

BKL_th-nál 2,0-tól 4,3 mg KOH/g értékig változott a savszám a 9 hónapos intervallumban. A 

6. hónapig mérsékelt a savasság növekedése ~1,6-ról 2,5 mg KOH/g-ra, majd a 9. hónapban az 

értékek meghaladják a 4,5 mg/g-ot. Észrevehető, hogy a BKL_hyd20 savasság értékei más 



Bucsella Blanka  2017 

86 

 

mintázatot vesznek fel, a 9. hónaphoz tartozó érték a legkisebb az összes hidrotermikusan kezelt 

minta között. 

A peroxidszám az autooxidáció elsődleges termékeinek mennyiségét mutatja meg. Ezeket 

a folyamatokat a külső körülmények (fény, levegő stb.) határozzák meg. Az eredmények (32. 

ábra) jól mutatják, hogy sokáig nem látható érdemi eltérés a kezelt és a kezeletlen mintáknál. 

Az utolsó periódus viszont a minták többségénél jelentős változást hozott, melynek okai 

egyenlőre tisztázatlanok. Minden vizsgálati minta esetében a peroxidok mennyiségében a 9. 

hónapban történik változás. 

 
32. ábra Száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag búzaliszt 

(BKL*) peroxidszám értékeire 9 hónapos tárolás során. Th: száraz hőkezelt, hyd0-20:0-20l/h 

hozzáadott gőzzel nedves hőkezelt minta. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

Az eredményekből jól látható, hogy a hőkezelési eljárásoknak jelentős hatása van a 

lipázok által katalizált hidrolitikus romlási folyamatok késleltetésében. Továbbá 

megállapítható, hogy a kontroll BKL* őrlemény 9 hónapnál előbb, a 3-6 hónap után már 

jelentős minőség változáson megy keresztül, a hidrolitikus romlási folyamatok miatt. Továbbá 

mérhető, hogy az autooxidáció okozta romlási folyamatok is a 9. hónapra okoznak mérhető 

változásokat. Mindez azt jelenti, hogy a hidrolitikus enzimek inaktiválása után főként az 

autooxidatív folyamatok határozzák meg az eltarthatóságot. 
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4.2.3 A hőkezelési eljárások hatása a reológiai jellemzőkre 

4.2.3.1 Hőkezelési eljárások hatása a szedimentációs tulajdonságra 

A Zeleny érték egyike a hagyományosan fehérjéktől függő reológiai tulajdonságoknak, 

melyet főként a sikér fehérjék hidratációja során lejátszódó duzzadása határoz meg. A 

kezeletlen BKL* értéke (33. ábra) 5,3 ml, ami meghaladja a KL és BL55 minták szedimentációs 

értékét és megfelelő sütési tulajdonságokat prediktál, ami tendenciájában sütési próbák 

eredményéhez hasonló. A Zeleny érték két fehérliszt esetében a KL 2,3 ml, a BL55 a vártaknak 

megfelelően magasabb, 3,3 ml-rel.  

A száraz hőkezelésnek (BKL_th) nincs szignifikáns hatása a BKL szedimentációs 

tulajdonság alakulására. Ezzel szemben a BL55_th minta Zeleny értéke szignifikánsan 

alacsonyabb a kezeletlen BL55 lisztétől. Az eredmények összhangban vannak az irodalomban 

leírtakkal, a szedimentációs érték csökkenését mások is tapasztalták, akik a jelenséget a száraz 

hő indukálta részleges denaturáció, hidrofóbicitás növekedés és újrarendeződött kénhidak révén 

kialakult több keresztkötéssel rendelkező, sűrűbb molekulaszerkezet kisebb vízfelvételi 

képességének tulajdonították (Lupano and Anon, 1987). 

 
33. ábra A száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárások hatása a gazdag búzaliszt (BKL*), 

kekszliszt (KL) és búzafinomliszt (BL55) minták Zeleny értékeire, ml-ben kifejezve. Th: száraz 

hőkezelt, hyd0-20:0-20l/h hozzáadott gőzzel nedves hőkezelt minta. Az ábrázolt értékek az 

átlag és a szórás, n=4 
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A hidrotermikus kezelés minden BKL_hyd minta esetében 1,7 ml szedimentációs értéket 

eredményezett. A hidrotermikusan kezelt fehér lisztek esetében is szignifikáns csökkenés 

tapasztalható a kontroll mintákhoz képest. A KL_hyd és BL55_hyd mintáknál jellegzetes 

növekvő tendencia figyelhető meg az alkalmazott vízgőz mennyiség függvényében. A 

növekedés meredeksége a KL_hyd esetében nagyobb. A jelenség a BKL_hyd mintáknál nem 

tapasztalható, ami arra utalhat, hogy a nem keményítő szénhidrátok tompíthatják a Zeleny 

szedimentációs értékek paraméter függését és a mérés során képesek duzzadni. 

4.2.3.2  Hőkezelési eljárások hatása a komplex reológiai viselkedésre tészta mátrixban 

A Mixolab lehetőséget ad az őrlemények dagasztási és viszkózus tulajdonságok egy 

folyamatban történő vizsgálatára tészta mátrixban. Az eredményeket a 34. ábra és a Melléklet 

M6. táblázata tartalmazza. A BKL* vízabszorpciója (WA%) 71%, ami 10%-kal meghaladja a 

BL55 és 14%-kal a KL értékét. Mint ahogy a 4.2.1 fejezetben már tárgyaltam, a BKL* esetében 

a keményítő tartalom jelentősen kevesebb, mint a BL55-ben és KL-ben továbbá a BKL* 

nagyobb mennyiségben tartalmaz hidratálódni képes pentozánokat, melyek jelentős 

vízabszorpcióra képesek és befolyásolják a hidratációs jellemzőket. 

A BKL* esetén a maximális konzisztencia eléréséhez szükséges idő (DDT) 6,9 perc, a 

tészta stabilitása 7,5 perc és a tészta ellágyulás (C2) 0,56 Nm. A hagyományos standard BL55 

liszthez képest a BKL*-t hosszabb tészta kialakulási idő és a BL55-höz hasonló stabilitás 

jellemzi. Mint ahogy ezt a 4.1 fejezetben is megállapítottam, a BKL* késleltetett tészta 

kialakulással, erős és ellenálló tésztaszerkezettel bír. A KL lisztnek szignifikánsan rövidebb 

(1,2 perc) a tészta kialakulási ideje és a stabilitása (6,5 perc) és nagyobb a tészta lágyulása (0,48 

Nm), mint a BL55-é, mely mind a KL ismert alacsonyabb dagasztási tulajdonságát mutatja.  

A száraz hőkezelésnek nincs hatása az őrlemények vízabszorpciós értékére. A kialakult 

tészta tulajdonságokra azonban jelentős hatása van az eljárásnak. A BKL_th 1,5 perccel 

rövidebb DDT érték mellett azonos stabilitást és nagyobb mértékű gyengülést mutat, mint a 

BKL*. A KL_th és a BL55_th tészta kialakulását szignifikánsan nem befolyásolta a kezelés, 

azonban a stabilitásuk növekedését és a lágyulásuk csökkenését okozta a kontroll mintákhoz 

képest. Megállapítható, hogy a stabilitás növekedés a kontroll mintákhoz képest a KL_th 

mintában nagyobb mértékű (1,8 perc), mint a BL55_th esetén (1 perc), mi több az értékük a 

BKL_th stabilitásánál szignifikánsan nagyobb. 

A BKL_th esetében a merev struktúrájú pentozán polimerek képesek a megváltozott 

fehérje térhálóhoz több ponton kölcsön hatni, ahogy ez a sikér összetételből is látható. A BKL*-

hoz képest a kialakult nagyobb számú keresztkötés a fehérjék és pentozánok között erősebb 
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szerkezet kialakulását eredményezi (Noort et al., 2010). Ennek az új struktúrának azonban 

mások a fizikai tulajdonságai, a rigiditása nagyobb és kisebb ellenállású a hő és mechanikai 

stresszre, amit a kisebb C2 ellágyulási érték mutat. 

A KL_th mintánál mérhető jelentős tészta erősödése a sikérfehérjék aggregációja okozta 

megváltozott tésztaszerkezet kialakulásának köszönhető, mely nagyobb stabilitású, mint a KL-

nél. A megállapított minőségi változást többen publikálták. Az erősebb tésztaszerkezet továbbá 

alkalmas alapanyag lehet magas cukor tartalmú sütemények készítéséhez, mert az erősebb és 

stabilabb szerkezet képes lehet tolerálni a magas cukor és zsír tartalmat, ahogy ezt az 

irodalomban is említik (Chesterton et al., 2015; Li et al., 2006; Nakamura et al., 2008).  

 
34. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag 

búzaliszt (BKL*), kekszliszt (KL) és búzafinomliszt (BL55) lisztek Mixolabbal meghatározott 

vízabszorpciós értékeire és jellegzetes tészta tulajdonságaira. Th: száraz hőkezelt, hyd0-20:0-

20l/h hozzáadott gőzzel nedves hőkezelt minta, Wa: vízabszorpció, DDT: tészta kialakulási 

idő, C2: tészta lágyulás. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

A hidrotermikus kezelést követően csak a BKL_hyd0 és hyd5 minták voltak mérhetőek 

Mixolabbal. A BKL_hyd10 és BKL_hyd20 minták tésztatulajdonságait nem lehetett mérni a 

műszerrel, mert a keverőelemekre tapadtak és a fűtési folyamat során ráégtek az elemekre.  

A hidrotermikus kezelés hatására a BKL_hyd0 és BKL_hyd5 minták vízabszorpciója 

71%-ról 67%-ra csökkent. A KL_hyd és BL55_hyd minták vízfelvétele az alkalmazott vízgőz 

tartalommal arányos és az azonosan kezelt minták egymástól nem térnek el a szignifikánsan, a 

mért értékek 60%-tól 100%-ig nőnek. A BKL_hyd mintáknál tapasztalt csökkenés ellentétes a 

fehérlisztekre esetünkben mért és az irodalomban leírt jelenségekkel. A hagyományos 
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fehérlisztekben a hidrotermikus kezelés a keményítő részleges vagy teljes csirizesedése a 

vízfelvétel növekedését okozza. A BKL_hyd esetében azonban a keményítő tartalom jelentősen 

elmarad a hagyományos lisztekétől. Továbbá a BKL_hyd mintáknál az eltérés oka a szénhidrát 

összetételbeli különbségekben keresendő, melyről fent teszek említést. 

A BKL_hyd0 minta tészta kialakulásához 1 percre van szükség, ami lényegesen rövidebb 

a BKL* esetében mért értéknél. A tésztaszerkezet a BKL*-éhoz képest erősebb, ellenállóbb 

struktúra, amit a 12,3 perces stabilitás és csekély lágyulás (0,72 Nm) mutat. A BKL_hyd5 esetén 

szintén rövid a tészta kialakulási idő és a BKL*-éhoz hasonló, de a BKL_hyd0-hoz képest 

rövidebb tészta stabilitás és kisebb lágyulás tapasztalható. Ez magyarázható egyrészt a 

keményítő csirizesedés mértékének növekedésével, másrészt pedig a részlegesen kitekeredett 

fehérjék nagyobb hozzáférhetőségével, mely jelentősen csökkentheti a hidratációhoz szükséges 

időt. A BKL_hyd mintáknál érdemes megjegyezni, hogy a szedimentációs értékek minden 

esetben azonosan alacsony értéket mutattak, a BKL_hyd10 és BKL_hyd20 minták teljes 

funkcióvesztése nem volt prediktálható a mérésből. 

A KL_hyd és BL55_hyd minták esetében a hidrotermikus kezelés a tészta tulajdonságok 

negatív irányú változását eredményezte. A tészta kialakulási idő és a stabilitás értékek 

szignifikánsan csökkennek a KL és BL55 mintákhoz képest. A hagyományos fehér lisztek az 

irodalomnak megfelelően viselkedtek. A fehérje denaturáció miatt a sikérfehérjék 

polimerizációs képessége csökkent így nem tudott a natív tésztához hasonló térháló kialakulni. 

A BL55 esetében mérhető a tészta tulajdonságok kezeléstől való függése, a vízgőz 

mennyiségének függvényében, a stabilitás csökkenő, a tészta lágyulás növekvő tendenciát 

mutat. A KL_hyd minták nem mutatnak kezelési paraméter függést. 

A mérés fűtési szakaszában bekövetkező fehérje denaturációt (C2) követően a mixolabos 

görbe második része az elsősorban szénhidrát (döntően keményítő) függő reológiai (viszkózus) 

viselkedésjellemzésére alkalmas. A fűtési szakaszban mérhető gélesedés mértékét a C3 érték 

írja le, mely BKL* lisztnek 1,6 Nm (35. ábra). Ez az érték magasabb, mint a BL55-ben mért, 

ami viszkózusabb szerkezet kialakulására utal. A hőntartás során a szerkezet összeomlását és a 

konzisztencia vesztést a C4 és C3-C4 értékek szemléltetik. A BKL* C3-C4 0,2 Nm, nagyobb 

mint a BL55 0,08 Nm gél stabilitás vesztési értéke, azaz a BL55 stabilabb gél szerkezetű. A 

hűtés során kialakuló gél struktúra a retrogradációs jellemzőit mutatja meg. A BKL* C5 értéke 

elmarad a BL55-étől. A KL gélesedési képessége 1,98 Nm, ami nagyobb a BL55 1,7 értékénél 

és a C3-C4 gél stabilitási érték kisebb, a retrogradáció mértéke hasonló a BL55 és KL típusban.  

A száraz hőkezelés hatására a BKL_th C3 és C5 értéke csökkenést mutat a BKL*-éhez 

képest. Az alacsonyabb C3 érték a forró tészta maximális gélesedési hajlandóságának 
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csökkenését mutatja, míg a C5 a hűtés során mérhető kisebb retrogradációs képességre utal. A 

száraz hőkezelésnek nincs szignifikáns hatása a keményítő szemcsékre (Ozawa et al., 2009). 

Így a viszkozitási jellemzőket nem befolyásolja az eljárás, mint ahogy a KL_th és BL55_th 

értékei sem változnak szignifikánsan a kezeletlen mintához képest. A BKL_th viselkedése azt 

sugallja, hogy a hő hatásra megváltozott fehérje-pentozán-lipid komplexek a gélesedési 

tulajdonságok negatív változását okozzák. 

 
35. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag 

búzaliszt (BKL*), kekszliszt (KL) és búzafinomliszt (BL55) lisztek jellegzetes mixolabos 

viszkozitási tulajdonságaira. Th: száraz hőkezelt, hyd0-20:0-20l/h hozzáadott gőzzel nedves 

hőkezelt minta, C3: gélesedés, C4: gél gyengülés, C5: dermedés. Az ábrázolt értékek az átlag 

és a szórás, n=3 

 

A hidrotermikus kezelésnek mérhető hatása van a gélesedési tulajdonságokra mind három 

liszttípus esetében. Jellegzetes csökkenő tendencia figyelhető meg a hyd minták gélesedési 

tulajdonságaiban. A BKL_hyd0 C3 gélesedési hajlandósága szignifikáns növekedést mutat, a 

BKL_hyd5 C3 értéke nem változik szignifikánsan a BKL*-hez képest. Azonban a kialakult gél 

struktúra sem a BKL_hyd0 sem a BKL_hyd5 mintában nem stabil, ezt a kezeletlen mintánál 

nagyobb C3-C4 mért érték mutatja. Az összeomlott gél struktúra a hűtési fázisban jelentős 

retrogradációra képes. Mind a három liszttípus esetén megfigyelhető, hogy a kezelés során 

alkalmazott vízgőz mennyiségének növelésével a gélesedési hajlandóság és a gél stabilitás is 

csökken. A hagyományos fehér liszteknél a KL_hyd0 és BL55_hyd0 minták gélesedési 

képessége (C3) kismértékű növekedést mutat a kontroll mintákhoz képest, ám ez a növekedés 
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elmarad a BKL_hyd0 BKL*-hez képesti növekedésétől. Továbbá az intenzívebb kezelésnek 

alávetett fehérlisztek hyd10 és hyd20 jelű mintái már szignifikánsan nem különböznek 

egymástól. A BL55_hyd és KL_hyd minták gélstruktúrája is a kezeletlen mintákhoz képest 

jelentős stabilitásvesztést mutat. A retrogradációt jellemző C5 paraméter a C3 értékeknél 

megfigyelt vízgőz függést mutatja. A két fehér liszttípus közötti minőség különbséget a C5-C4 

retrogradációs hajlamban találjuk. A BL55_hyd0 és BL55_hyd5 minták a szignifikáns 

szerkezeti összeomlást követően, minden más vizsgálati mintánál nagyobb retrogradációra 

képesek (C5-C4 érték). A jelenség arra utal, hogy a jobb sütési tulajdonságokkal bíró BL55 

rezisztensebb a hőkezelésre. 

A Mixolab eredmények összegzéseként megállapítottuk, hogy a száraz hőkezelés BKL_th 

esetén rövidebb tészta kialakulási idővel rendelkező nagy stabilitású, de csökkent gélesedési 

hajlandósággal bíró alapanyagot eredményezett. A hagyományos fehér őrlemények száraz 

hőkezelése a gyengébb KL_th lisztnél jelentős tészta stabilitás növekedéshez és ellenállóbb 

szerkezet kialakulásához vezetett és a BL55_th-nál. A BKL* alacsony vízgőztartalmú kezelése 

(hyd0, hyd5) egyedi tészta tulajdonságokra utal rövid tészta kialakulási idővel, stabil, de 

könnyen ellágyuló tésztával, melynél a gélesedési hajlandóság javulását tapasztaltam. Mindez 

a fehér lisztektől mutatott eltérő viselkedés arra enged következtetni, hogy a BKL* összetétele, 

a magas fehérje és pentozán tartalom nagyban meghatározza a kezelés okozta egyedi reológiai 

tulajdonságokat. Kiemelendő a nagy mennyiségű arabinoxilánok, arabinogalaktán és-

glükánok, melyek jellegzetes kölcsönhatások által (fehérje-pentozán-lipid komplex) a 

tésztaszerkezet változását idézik elő. Továbbá, az egyedi hidratációs és duzzadási 

tulajdonságaik révén a forró gélesedés és hűtés során mutatott gélesedési jellemzőket 

befolyásolják, ahogy ezt mások is megfigyelték (Brennan and Cleary, 2007). 

4.2.4 Viszkozitási tulajdonságok 

4.2.4.1 A hőkezelési eljárások hatása az esésszám értékekre 

A hagyományos gabonakémiai felfogásban az esésszám az amiláz aktivitásból származó 

keményítő állapotváltozás jellemzésére alkalmas érték, mely a forró liszt-víz szuszpenzió 

gélesedési hajlandóságán alapul. Ebből adódóan alkalmas forró, híg szuszpenziós viszkozitási 

tulajdonságok jellemzésére is. A kezeletlen BKL* esésszáma 505 sec, mely magasabb a KL 

(414 sec), de elmarad a BL55 (618 sec) értékétől (36. ábra).  

A száraz hőkezelés eredményeként a BKL_th forró viszkozitása szignifikánsan nőtt a 

BKL*-hoz képest, annak ellenére, hogy a keményítőszemcsék nem módosulnak a kezelés 
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során. A növekvő tendencia a KL_th és a BL55_th esetében is megfigyelhető, a változás 

mértéke a BL55_th esetén jelentősebb, de mértéke mindenképpen kisebb, mint a BKL esetében. 

 
36. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelési eljárások hatása a gazdag búzaliszt (BKL*), 

kekszliszt (KL) és búzafinomliszt (BL55) lisztek esésszám értékeire. Th: száraz hőkezelt, hyd0-

20:0-20l/h hozzáadott gőzzel nedves hőkezelt minta. Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, 

n=3 

 

A hidrotermikus kezelés csökkenést eredményezett az esésszám értékekben a BKL_hyd 

mintákban a BKL*-hez képest. Megállapítottuk, hogy a viszkozitásuk fordítottan arányos az 

alkalmazott vízgőz mennyiségével. Tehát a BKL* a hydrotermikus kezelés után nem képes sűrű 

viszkózus gél kialakítására 100°C-on. A gélesedés csökkenésének jelensége a kontroll 

mintákhoz képest a BL55_hyd és a KL_hyd mintáknál is detektálható, bár kisebb mértékű. A 

jelenséget a hőkezelést követően intakt formában maradt keményítőszemcsék okozhatják, 

melyek merev szerkezetük miatt ellenállnak a gyors fűtésnek a megváltozott duzzadási 

jellegüknek köszönhetően (McCann et al., 2013). 

4.2.4.2 A hőkezelés hatásának vizsgálata RVA viszkoziméterrel 

Az RVA módszer a viszkozitást az esésszám méréshez hasonlóan híg szuszpenzióban 

vizsgálja. A BKL*-nak 1010 cP a csúcsviszkozitása, 268 cP a visszaesése és 569 cP a dermedési 

értéke (37. ábra). Ezek a viszkozitási értékek közel harmad akkorák, mint a BL55 értékei, mely 

összefügg a BKL* alacsonyabb keményítő tartalmával és az AX-ok jellegzetes gélesedési 
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tulajdonságaival. A vártaknak megfelelően, a BL55 a KL gélesedési viszkozitási tulajdonságait 

is meghaladja, kivéve a visszaesést, mely értékek nem különböznek egymástól szignifikánsan. 

A számszerű eredményeket és a szignifikancia vizsgálat eredményét a Melléklet M7. táblázata 

tartalmazza. A hőkezelés okozta RVA profilbeli eltéréseket a Melléklet M3. ábráin 

szemléltetem. 

A BKL_th csúcsviszkozitását nem befolyásolta a száraz hőkezelés, ám a kontrollhoz 

képest nagyobb visszaesés (391 cP) mérhető, ami a merev keményítő szemcsék miatt a struktúra 

nagyobb stabilitás vesztését okozza. A hűtési fázisban a BKL_th 755 cP dermedési értéket 

mutat, mely a retrogradációs tulajdonság javulását mutatja a BKL*-hoz képest. A KL_th és 

BL55_th-nál a gélesedési képesség mind a fűtési mind a hűtési szakaszban növekvő tendenciát 

mutat, azonban ez a különbség csak a BL55_th esetén szignifikáns a kontroll mintához képest. 

Azaz a standard sütési minőséggel rendelkező fehérliszt gélesedéi hajlandósága mutat 

növekedést a száraz hőkezelést követően. 

A vizsgálat során a BKL* és a kezelt BKL minták tulajdonságait vizsgáljuk és 

értelmezzük, ehhez azonban elengedhetetlen ismerni az alkalmazott eljárások módszertanát. Az 

RVA módszer az alkalmazott liszt és hozzá adagolandó víz mennyiség a hagyományos fehér 

lisztek 60-80% keményítő tartalmára és 10-14% fehérje tartalmára optimalizált értékek szerint 

történik. Az előbbi összetevők a BKL* esetén más arányban vannak jelen, továbbá érdemes 

figyelembe venni a tényt, hogy a viszkozitási jellemzőkben a búza fehérje képes a keményítő 

víz felvételét és transzferét befolyásolni a gélesedési folyamat során (Eliasson, 1983; Ottenhof 

and Farhat, 2004). Ez a jelenség a BKL* esetén az eltérő fehérje:keményítő arány miatt még 

jelentősebb hatást gyakorolhat az eredményre. A jelentős élelmi rost koncentráció, melyet a 

BKL* esetén főleg az arabinoxilán, -glükán, galaktomannán és arabinogalaktán polimerek és 

azok fehérjékkel alkalmazott komplexei (pl. arabinogalaktán-peptidek) alkotnak, a 

keményítővel versenyezve igyekeznek a vízhez hozzáférni (Brennan and Cleary, 2007). 

Továbbá figyelembe kell venni a pentozánok reakciónak eredményeként kialakuló pentozán-

fehérje-lipid komplexeket, melyek hatása főzés és híg szuszpenzió esetén sem elhanyagolható. 

Így a fenti hatásokat figyelembe véve megállapítottam, hogy a BKL_th alacsonyabb a hőhatásra 

vélhetően új merev szerkezetű keményítő szemcsék felületéhez kapcsolódni képes, megnövelt 

interaktív felülettel rendelkező pentozán-fehérje-lipid komplexszel együtt már csak kisebb 

gélesedésre volt képes.  
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37. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelési eljrások hatása az aleuronban gazdag 

búzaliszt (BKL*), kekszliszt (KL) és búzafinomliszt (BL55) lisztek RVA-s viszkozitási 

paramétereire. Th: száraz hőkezelt, hyd0-20:0-20l/h hozzáadott gőzzel nedves hőkezelt minta. 

Az ábrázolt értékek az átlag és a szórás, n=3 

 

A hidrotermikus kezelést követően a BKL_hyd minták egymáshoz hasonlóan 

viselkednek. A BKL*-hez képest szignifikánsan alacsonyabb csúcsviszkozitás és visszaesés 

jellemzi a BKL_hyd mintákat. A BKL_hyd minták dermedési értékei a kezelés során 

alkalmazott vízgőz mennyiségével egyenesen arányos növekedést mutatnak, a BKL_hyd20 

szignifikánsan magasabb a BKL*-nál. A KL_hyd és BL55_hyd minták csúcsviszkozitás értéke 

szignifikánsan nagyobb a kontroll mintákénál. A BL55_hyd mintáknál negatív kezelési 

paraméter függés is megfigyelhető, aminek eredményeként a BL55_hyd20 és a KL_hyd20 

csúcsviszkozitása szignifikánsan nem különbözik egymástól. A visszaesés mértéke minden 

hidrotermikusan kezelt fehér liszt esetén, típuson belül azonos, nincs köztük szignifikáns 

különbség. A dermedési értékek a csúcsviszkozitási mintázatot követik, melynél a BL55_hyd 

liszteknél csökkenő tendencia figyelhető meg a kezelési vízgőz mennyiség növelésével. Azaz a 

KL hidrotermikus kezelése minden beállítás esetén a gélesedési hajlam növelését eredményezi, 

míg a BL55-nél az alacsony vízgőz alkalmazása bizonyul megfelelőnek. 

A hidrotermikus hőkezelés gélesedésre mutatott negatív hatását teljes kiőrlésű lisztnél 

már mások is megfigyelték (Puncha-Arnon and Uttapap, 2013; Sun et al., 2014). Az általuk 

publikált elmélet szerint a nedves hő hatására bekövetkező fizikai és kémiai változás a fehérje 

és a szénhidrát frakciókban gátolja az amilóz kioldódását a szemcsékből, mely képes lenne a 
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mátrix viszkozitásának növelésére (Sun et al. 2014). Továbbá az 4.2.1 fejezetben leírt hőhatásra 

bekövetkező szénhidrát oldhatóság csökkenése egy nagytömegű oldhatatlan mátrix 

kialakulására utal, mely csekély duzzadási képességgel bír magas hőmérsékleten híg 

szuszpenzióban, ahol a víz nagy fölöslegben van jelen a rendszerben (lásd esésszám). A 

csökkent visszaesés a nyírási erővel szembeni tolerancia javulását indikálja a BKL_hyd 

mintákban, mely értékek az esésszám értékekkel hasonló mintázatot mutatnak. A jelenséget a 

hőkezelésre kialakult merev duzzadni nem képes keményítő szemcsék eredményezik (Yadav et 

al., 2013). 

A KL_hyd és a BL55_hyd gélesedési hajlam növekedése a hőkezelés eredménye. A 

hidrotermikus eljárásnál a keményítőszemcsék a nedvesség és hő hatására csirizesednek, mely 

a későbbi felhasználásuk során szuszpenziókban (leves, szósz) a közeg viszkozitásnak 

növelésére teszi őket alkalmassá. A mérési folyamat során detektált értékekből megállapítottuk, 

hogy az előcsirizesedett keményítőszemcsék gyors és nagyfokú duzzadása eredményezi a 

csúcsviszkozitás növekedést. Ezt követi a hőntartási gél stabilitás jelentős csökkenése a 

szemcsékből kioldódó nagy mennyiségű amilóz és dextrán révén, mely vélhetően a 

feldolgozásnak köszönhetően az előcsirizesített szemcsékből a kontroll mintákhoz képest 

nagyobb mértékben tud a mátrixba oldódni. A hűtés során pedig a kioldódott nagy mennyiségű 

poliszacharid a hidratáció révén gél képzésre képes, ami a retrogradáció jelentős növekedését 

okozza, ahogy ezt korábban mások is megfigyelték (Cham and Suwannaporn, 2010; Prakash 

and Haridas Rao, 1999).  

 

A viszkozitási tulajdonságokat három különböző módszerrel vizsgáltam és bár mindegyik 

módszerrel a hőmérsékletváltozásra és mechanikai megmunkálásra bekövetkező konzisztencia 

változást mértem, jelentős különbségeket tapasztaltam az eredményeknél. Ezek a különbségek 

a mérési módszerek közti mátrix függőséget mutatnak. A Mixolab mérés során a tészta 

mátrixban detektált dermedési érték növekedése a kezelt mintákban nem volt mérhető a híg 

szuszpenziós közeget alkalmazó RVA mérés esetén. 

A száraz hőkezelés indukálta csúcsviszkozitás növekedést csak az RVA módszerrel 

lehetett megfigyelni. Ez arra utal, hogy a hőkezelt lisztnek többlet nedvességre van szüksége a 

nagyobb viszkozitású gél szerkezet kialakításához, mely a szénhidrátok domináns szerepének 

tudható be. Azaz a gélesedési folyamatok során a víz a híg szuszpenzióban (esésszám, RVA) 

szinte korlátlanul áll rendelkezésre, a tésztarendszerekben mindezért „versengés” folyik a 

különböző komponensek között. Ez lehet a magyarázat, hogy a hőkezelés során bekövetkező 

változások eltérő irányú változást mutatnak a mátrixtől függően. A hidrotermikus kezelésnek 



Bucsella Blanka  2017 

97 

 

alávetett mintákban tapasztalt viszkozitás változások, mind a tészta mind pedig a híg 

szuszpenziós környezetben mérhető eltérést mutattak. Ez a különbség arra utal, hogy a 

megnövekedett dermedési-retrogradációs jelleg a denaturált fehérje, az előgélesedett keményítő 

és a nem rugalmas nem-keményítő jellegű pentozán komponensek egy nagy viszkozitású 

anyaggá merevednek. 

5. Alkalmazási lehetőségek 

A Gyermelyi Zrt. 2014-ben vezette be a piacra a búza aleuronban gazdag őrleményből 

készült száraztésztát. Ennek a gyakorlati életben is megjelenő innovációs fejlesztésnek az 

alapjait hoztuk létre BME-ABÉT Gabonatudományi Kutatócsoportjának közreműködésével 

elért eredményekkel, melynek része a PhD dolgozatban összefoglalt eredmények is. A 

száraztészta előállítás mellett a sütőipari felhasználás is kézenfekvő, erre is történtek ipari 

méretű kísérletek. Úgy vélem, doktori munkámban bemutatott eredmények segíthetik a 

termékfejlesztést, búzaalapú egészségtámogató összetevőkben gazdagabb termékpaletta 

kialakítását.  

A hőkezelési kísérletek eredményeinek alkalmazási lehetőségét a megnövelt 

eltarthatósággal rendelkező, kémiai és biokémiai szempontból stabilabb termék előállításában 

látom. A kezelés hatására bekövetkező technológiai változások révén a kezelt liszt alkalmas 

lehet pl. szószok sűrítőanyagaként való felhasználásra. A száraz hőkezelés eredményeként 

stabil ellenálló tésztaszerkezetet figyeltem meg, mely megnövekedett dermedéssel rendelkezik. 

Ennek következtében alkalmas lehet sütemények alapanyagának, mely képes az elkészítés 

során tolerálni a magas cukor és lipid tartalmat és megfelelő konzisztenciájúpi lukacsos 

szerkezetű tésztát tud eredményezni. 

A kutatómunka továbblépési lehetőségének tartom a búza aleuronban gazdag lisztnél 

tapasztalt egyes reológiai jelenségek hátterében álló kölcsönhatások szisztematikus vizsgálatát. 

Elsőként a tésztaszerkezetben a fehérje-szénhidrát és fehérje–lipid kölcsönhatások 

megismerése lehetne a cél. Erre jó lehetőséget adhat a mérhető sikér beltartalmi összetételének 

pontos meghatározása, majd az egyes Osborne-féle fehérje frakciók extrahálása és RP-HPLC-

s, CGE-SDS fehérjeprofil karakterizálása és az egyes frakciók szénhidrát tartalmának 

vizsgálatával (szénhidrát összetétel, pontos pentozán típus meghatározása és molekulatömeg 

jellemzése). 
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6. Összefoglalás 

 

Az egészségtámogató élelmiszerek körének szélesítésére a nagy fogyasztási 

hajlandóságnak köszönhetően a búza alapú termékek fejlesztése jó lehetőséget kínál. A 

búzaszem héj közeli rétegei (az aleuron és szub-aleuron rétegek) fehérjében, élelmi rostban, 

lipidekben és ásványi anyagokban gazdagok. Tehát egy célzott őrlési technika, mely képes a 

hagyományos malmi eljárás során előállított korpában gazdag frakció további feldolgozására, 

a maghéj szeparálására az aleuronban gazdag endosperm részektől, alkalmas lehet egy 

táplálkozástanilag értékes őrlemény előállítására. 

Konzorciumunk kutatásfejlesztési programjának (HTCEREAL) középpontjában a búza 

héj közeli (főleg aleuron és szub-aleuron) rétegeit koncentráltan tartalmazó új búza aleuronban 

gazdag liszt (BKL) ipari szintű fejlesztése és komplex jellemzése állt. A BKL beltartalmi 

összetételét tekintve jelentős eltérést mutat a jelenleg forgalomban lévő termékektől, mely a 

magas fehérje és élelmi rost, alacsonyabb keményítő tartalomban mutatkozik meg. A 

hagyományos fehér és teljes kiőrlésű lisztektől eltérő beltartalmi profil egyértelműen felveti a 

reológiai és végtermék tulajdonságokbeli eltéréseket is. 

A búza aleuronban gazdag liszt jellemzésére a doktori munkám során reológiai: 

dagasztási (mikrovalorigráfos), viszkozitási (RVA, esésszám) és a kombinált Mixolab eljárást 

valamint próba cipó végtermék teszteket alkalmaztam. A BKL tulajdonágainak könnyebb 

értelmezhetőségéért a jelenleg kapható hagyományos kenyér alapanyag lisztekkel (búza 

kenyérliszt, teljes kiőrlésű búza, -rozs, világos rozsliszt) hasonlítottam össze. Mivel a rostban 

dús lisztek ipari felhasználása gyakran keverékek formájában történik, a vizsgálatokat a 

fehérliszthez történő adagolási kísérletekkel egészítettem ki.  

A BKL egyedi jellege a fehér liszthez hasonló végtermék tulajdonságokban mutatkozott 

meg. A dagasztási tulajdonságok esetén tapasztalt stabil és ellenálló szerkezet kialakulása a 

jelentős gélesedési hajlandósággal együtt egy újszerű komplex szerkezet jelenlétét mutatják. 

Mérésekkel megmutattam, hogy a tészta szerkezet alapját jelentő sikérhálóban az élelmi rostok 

fenolos komponensekkel történő beépülésének kulcsszerepe jut. A hagyományos teljes kiőrlésű 

búzaliszttel szemben az aleuronban gazdag őrlemény fehérje térhálójához az arabinoxilán és 

arabinogalaktán polimerek nagyobb mértékben képesek kapcsolódni. Mindez hozzájárul egy 

technológiai tulajdonságaiban elfogadható malomipari termék megjelenéséhez, melyet kedvező 

táplálkozás-élettani tulajdonságai tesznek egyedülállóvá. 
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A BKL adagolásának hatása a reológiai és végtermék tulajdonságokra fontos részét 

képezte a munkának, hiszen a rostban gazdag lisztek felhasználása a sütőiparban gyakran 

keverékek formájában történik. A dagasztási és viszkozitási tulajdonságoknál nem 

sztöchiometrikus pozitív hatást tapasztaltam az adagolás hatására tészta vizsgálati mátrixban. 

A 40%-os keverékből előállított próbacipók méretük és bélzet állományuk szempontjából nem 

mutatnak jelentős eltérést a fehérkenyértől, mely megfigyelés összhangban van a reológiai 

mérések eredményével. Tehát a BKL adagolása nem okozza a technológiai tulajdonságok 

romlását. 

A magas élelmi rost és fehérje tartalom mellett a jelentős lipid tartalom is befolyásolja az 

új termék technológiai jellemzőit. A teljes kiőrlésű lisztekhez hasonlóan a búza aleuronban 

gazdag lisztet is rövidebb eltarthatóság jellemzi (4-6 hónap) a lipidben szegény fehér lisztekhez 

képest (8-12 hónap). A gyakorlatban alkalmazott hőkezelési eljárásokat a szeparált csíra és a 

korpa részeken hajtják végre, ezzel elkerülve a fehérje, keményítő komponensek szerkezeti és 

funkcionalitásának változását. Azonban a teljes őrlemény hőkezelésével a lipid stabilitás 

módosításán túl a reológiai és végtermék jellemzők is befolyásolhatóak, lehetőséget adva új 

termékek célzott fejlesztésére.  Száraz és nedves (hidrotermikus) eljárások hatását teszteltük a 

Bühler AG fél-üzemi laboratóriumában. A BKL-en a különböző beállításokkal végzet 

hőkezelések hatását az eltarthatósági (9 hónapos intervallumban) és a reológiai tulajdonságokra 

(RVA, esésszám, Mixolab) vizsgáltam. A jelenségek értelmezéséhez analitikai módszer is 

fejlesztésre és optimalizálásra került, mellyel származék képzés nélkül lehet a szénhidrát 

összetételt vizsgálni kapilláris zóna elektroforézissel direkt detektálással 270 nm-en. A BKL-

ben a hőkezelés okozta reológiai változások értelmezéséhez azonosan kezelt hagyományos 

fehér liszteket (búza finomliszt, kekszliszt) alkalmaztam. 

A hőkezelési eljárások hatásosnak bizonyultak a búza aleuronban gazdag őrlemény saját 

lipid bontó hidrolitikus enzimeinek inaktiválására, melynek eredményeként a termék 

eltarthatósága megnövelhetővé vált. Az eltarthatóság alakításában az autooxidatív folyamatok 

váltak meghatározóvá a tárolás 6. hónapjától, melyeket a tárolási körülmények tudatos 

beállításával lehet kontrollálni. 

A hőkezelési eljárások a lisztekből készült tészták reológiai (dagasztási és viszkózus) 

viselkedésére is hatással voltak. A száraz hőkezelés eredményeként a gélesedési hajlandóság 

növekedését állapítottam meg. Az új őrleményben száraz hő hatásra bekövetkező részleges 

fehérje denaturáció révén a natív állapotban hidrofób régiók is hozzáférhetővé válnak a fehérje-

fehérje és a fehérje-szénhidrát kölcsönhatásoknak. Ez lehetőséget ad az aleuronban gazdag liszt 

nagy mennyiségű pentozán komponenseinek fenolos savak által a sikér vázhoz történő 
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kapcsolódására. mely egy új struktúra kialakulását teszi lehetővé. A hidrotermikus kezelést több 

beállítás mellett, különböző nedvesség tartalmú gőz alkalmazásával is elvégeztük. Az alacsony 

nedvesség tartalmú gőz alkalmazása gyorsan kialakuló, megnövekedett tésztastabilitással és 

retrogradációval rendelkező tésztaszerkezetet eredményezett.  

Az új búza aleuronban gazdag őrlemény alapozó hőkezelési kísérletei a megnövelt 

eltarthatóság mellett a reológiai tulajdonságok széles körű megváltoztatására is alkalmasnak 

bizonyultak. Ezért a kutatási eredményeim a későbbiekben hozzájárulhatnak a rostdús 

őrlemények célzott technológiai tulajdonságú fejlesztéséhez és előállításához. 
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7. Új tudományos eredmények, tézis pontok 

 

1. A búza aleuronban gazdag őrleményt (BKL) stabil, ellenálló tésztaszerkezet 

jellemzi, mely a teljes kiőrlésű búzalisztéhez hasonló. A búza aleuronban gazdag 

őrlemény egyedi tészta tulajdonságai a pentozánok szerepére vezethetők vissza. 

Erre utal a fehérliszttől és teljes kiőrlésű búzaliszttől szignifikánsan magasabb 

koncentrációjú mannóz, arabinóz, xilóz és észter formában kötött fenolos 

komponensek jelenléte a mérhető sikértartalomban. Ez az arabinogalaktán, 

galaktomannán és arabinoxilán alkotók tésztaszerkezetbe történő beépülésére 

utal 

2. A búza aleuronban gazdag őrlemény forró viszkozitása a teljes kiőrlésű búza-

liszthez hasonló, a fehérlisztnél alacsonyabb. A retrogradációs tulajdonsága a 

fehérliszttel mutat hasonlóságot. A nagy gélesedési, retrogradációs 

hajlandóságot az arabinoxilánok jelentős duzzadási és gélesedési jellemzőivel 

értelmeztem. 

3. Megállapítottam, hogy a búza aleuronban gazdag őrleményből készített cipó mé-

retében és bélzet reológiai (keménység és rugalmasság) jellemzőiben a fehérke-

nyérhez hasonló, ám táplálkozástanilag a magas fehérje és élelmi rost tartalom 

miatt kedvezőbb termék. A cipó sütése során az arabinoxilánok képesek lehetnek 

a jelentős gélesedéssel hozzájárulni a gáz cellák növekedéséhez és a cellák stabil 

megtartásához a hűlési fázis során, ezzel fixálva a sütés alatt kialakult szerkeze-

tet. Továbbá, az adagolás nem okozta a technológiai tulajdonságok csökkenését. 

 

4. Megállapítottam, hogy mind a száraz, mind a nedves hőkezelési eljárások 

azonos mértékben hatásosnak bizonyultak a búza aleuronban gazdag őrlemény 

saját lipid bontó hidrolitikus enzimeinek inaktiválására. A kezelések hatására a 

termék eltarthatósága növelhetővé vált. Megmutattam, hogy a tárolás 6. 

hónapjától az autooxidatív folyamatok váltak meghatározóvá az eltarthatóság 

alakításában. 

5. A száraz hőkezelés eredményeként rövidebb tészta kialakulási időt és a 

dermedési gélesedési hajlandóság növekedését állapítottam meg a búza 

aleuronban gazdag őrleménynél a kezelt fehérlisztekhez képest. A jelenségeket 

a pentozánok és a fehérjék közötti kölcsönhatásokkal magyaráztam. 
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6. A búza aleuronban gazdag őrlemény hidrotermikus kezelését követően a 

fehérjék, köztük a sikérfehérjék denaturációjára, funkcióvesztésére a sikér 

kimoshatóságának hiányából következtettem. Az alacsony, 0, 5 l/h hozzáadott 

nedvesség-tartalmú gőz alkalmazása gyorsan kialakuló, megnövekedett 

tésztastabilitással és retrogradációval rendelkező tésztaszerkezetet 

eredményezett. 
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9. Mellékletek 

M1. táblázat: A Magyar Élelmiszerkönyv gabona őrleményekre vonatkozó előírásai (Codex Alimentarius Hungaricus, 2008) 

 



 

M1. ábra: A száraz (A) és nedves (B) hőkezelési eljárás fél üzemi technológiai sematikus ábrája 

(Bühler AG, 2000) 
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M2. táblázat: A vizsgálati minták (búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti 

őrlemény (BKL), teljes kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű 

rozslisztliszt (RL190)) mikrovalorigráfos eredményei (átlag±szórás). 

 

MIKROVALORIGRÁF 

Liszt 

típus 

Adagolás 

(%) 

Vízabszorpció 

(%) 

DDT 

(min) 

Stabilitás 

(min) 

Ellágyulás 

(VU) 

BL80   56,5 2,6±0,2aA 6,1±1,22 aA 99±6aA 

BKL 

15 57,5 3,6±0,2b 8,7±1,3abc 103±4a 

40 59,5 5,4±0,4c 10,2±1,8bc 85±5b 

75 62 5,0±0,0c 12,5±2,25bc 50±4c 

100 64 5,1±0,5cB 12,3±2,4bcB 43±3cB 

BLTK 

15 58 3,2±0,2d 6,8±1,02a 119±5d 

40 58,5 3,3±0,2d 7,3±1,3a 114±8 d 

75 62 3,8±0,3d 7,4±1,3a 88±4a 

100 59 3,7±0,4dC 8,8±1,76aA 67±5eC 

RL90 

15 55,5 2,4±0,2e 4,3±0,7b 154±6f 

40 56,5 2±0,1e 4,3±0,4b 144±6f 

75 58 0,9±0,1f 2,1±0,4c 164±13fg 

100 61 0,7±0,1fD 0,8±0,16dC 182±9gD 

RL190 

15 57 3,7±0,2g 6,9±1,0a 121±5hi 

40 57,5 4,0±0,3g 7,0±1,26a 117±7h 

75 59 0,9±0,1h 5,8±1,16a 124±7hi 

100 64 0,9±0,1iD 2,4±0,7eD 144±9iE 

Az azonos betűk statisztikailag nem mutatnak szignifikáns eltérést egymástól (p=0,05). 
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M3. táblázat: A vizsgálati minták RVA és esésszám eredményei (átlag±szórás). 

 

 
 

Az azonos betűk statisztikailag nem mutatnak szignifikáns eltérést egymástól (p=0,05) 

Búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes kiőrlésű búzaliszt (BLTK), 

világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190).

 

 

 

Adagolás 

(%) 

RVA 

Esésszám 

(sec) Csúcsviszkozitás 

(cP*) 

Forró 

tészta 

viszkozitás 

(cP) 

Visszaesés 

(cP) 

Végső 

viszkozitás 

(cP) 

Dermedés 

(cP) 

BL80   3227±5aA 1992±62aA 1235±57aA 3305±59aA 1313±3abcA 517±20aA 

BKL 

15 2497±31b 1472±23b 1025±8b 2741±17b 1269±6a 485±7ab 

40 2339±1c 1383±8b 956±7b 2731±1b 1349±6b 477±13b 

75 1903±7d 1153±4c 751±2c 2542±5c 1390±1c 493±8ab 

100 1630±8eB 994±5dB 636±13dB 2286±37dB 1293±42abA 482±12abA 

BLTK 

15 3778±9f 2334±58e 1444±67e 3900±47e 1566±11d 502±12a 

40 3458±11g 2033±35a 1425±47e 3620±16f 1587±19d 448±28ac 

75 2084±10h 1141±2f 944±8f 2324±24g 1184±26e 402±12cd 

100 1738±16hC 950±7gB 788±23fC 2045±6hC 1095±13fB 395±1dB 

RL90 

15 1209±16i 384±30h 825±13g 926±46i 553±0g 252±7e 

40 664±9j 114±5i 550±4h 284±0j 165±13h 174±2f 

75 475±6k 63±6j 412±1i 133±1k 70±4i 118±5g 

100 606±33jD 63±5kC 543±28jB 115±5kD 52±0iC 102±6gC 

RL190 

15 929±8k 369±2l 561±11k 995±6l 627±4j 291±8h 

40 493±22l 105±6m 388±16l 322±18m 218±25k 214±3i 

75 294±3m 74±6n 221±4m 149±12n 75±6l 148±6j 

100 497±6lE 95±19C 403±13nD 179±20nD 85±1mC 130±2jC 



 

 

M4. táblázat: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos 

rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) mixolabos eredményei (átlag±szórás). 

 

  MIXOLAB 

Liszt 

típus 

Adagolás 

(%) 

Vízabszorpció 

(%) 
DDT 

Stabilitás 

(min) 
C2 (Nm) C3 (Nm) C4 (Nm) C5 (Nm) 

C5-C4 

(Nm) 

BL80   61 3,57±0,05aA 6,97±0,14aA 0,47±0,01aA 1.67±0.00aA 1.50±0.01aA 2.31±0.01aA 0.82±0.02aA 

BKL 

15 61 4,78±0,04b 8,99±0,02bc 0,51±0,01b 1.72±0.00b 1.60±0.01b 2.71±0.02b 1.11±0.03b 

40 63 4,73±0,18b 9,28±0,07b 0,51±0,00bc 1.72±0.00b 1.60±0.02b 2.70±0.01c 1.10±0.03b 

75 64 4,94±0,16b 8,61±0,11cd 0,53±0,00c 1.72±0.00b 1.49±0.01a 2.51±0.02bc 1.02±0.01b 

100 65 5,07±0,16bB 8,32±0,09dB 0,52±0,01bcB 1.66±0.00aA 1.40±0.01bB 2.15±0.07dB 0.76±0.06aA 

BLTK 

15 60 4,04±0,05c 7,93±0,18e 0,49±0,01ae 1.74±0.01c 1.52±0.06a 2.60±0.01e 1.08±0.05c 

40 63 4,21±0,11d 8,28±0,00ef 0,51±0,00ef 1.77±0.01d 1.48±0.01a 2.41±0.01f 0.94±0.01d 

75 65 4,38±0,06d 8,56±0,16f 0,54±0,01f 1.80±0.01e 1.29±0.01c 2.15±0.03g 0.86±0.01ad 

100 64 4,46±0,06dC 9,10±0,04gC 0,54±0,01fB 1.75±0.01cdB 1.18±0.01dC 1.87±0.00hC 0.69±0.01eB 

RL90 

15 59 3,40±0,04e 6,11±0,08h 0,46±0,01a 1.55±0.01e 0.87±0.01e 1.37±0.01i 0.51±0.02f 

40 59 3,27±0,07f 4,42±0,02i 0,43±0,01g 1.47±0.01f 0.56±0.01f 0.82±0.00j 0.27±0.01g 

75 61 0,89±0,05g 2,28±0,06j 0,41±0,00g 1.35±0.01g 0.34±0.01g 0.50±0.01k 0.17±0.01h 

100 63 0,76±0,11gD 1,01±0,04kD 0,43±0,01gD 1.39±0.02gC 0.27±0.00hD 0.41±0.01lD 0.14±0.01hC 

RL190 

15 60 4,42±0,05h 7,55±0,18l 0,45±0,01h 1.66±0.01a 1.12±0.01i 1.65±0.00m 0.54±0.01i 

40 61 4,10±0,10i 5,38±0,08m 0,44±0,00hi 1.61±0.00h 0.77±0.01j 1.08±0.02n 0.31±0.01j 

75 63 0,96±0,04j 3,70±0,04n 0,45±0,01hi 1.53±0.01i 0.47±0.01k 0.66±0.01o 0.19±0.01k 

100 65 0,88±0,07jD 2,44±0,19oE 0,48±0,00hA 1.45±0.01jD 0.32±0.00lE 0.51±0.01pE 0.19±0.01kC 

Az azonos betűk statisztikailag nem mutatnak szignifikáns eltérést egymástól (p=0,05) 



 

M5. táblázat: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (TKL), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) lisztek és 

keverékeik cipó térfogat és Texture profil analízis eredményei (átlag±szórás). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az azonos betűk statisztikailag nem mutatnak szignifikáns eltérést egymástól (p=0,05) 

 

 

  

Liszt 

típus 

Adagolás 

(%) 

Vspecifikus 
(ml/g) 

Keménység 

(g) 
Kohezivitás Rugalmasság 

BL80   2,58±0,17a 1580±110a 0,64±0,06a 0,96±0,04a 

BKL 
40 2,75±0,10a 1633±238a 0,64±0,03a 0,90±0,02ab 

100 2,96±0,24a 1524±310a 0,66±0,03a 0,88±0,02b 

BLTK 
40 2,33±0,13b 1724±241a 0,66±0,03a 0,90±0,02a 

100 2,07±0,04b 3245±841b 0,61±0,04a 0,84±0,03c 

RL90 
40 2,14±0,13b 1128±206a 0,62±0,01a 0,94±0,07a 

100 1,64±0,33c 4864±949c 0,50±0,08b 0,71±0,08d 

RL190 
40 1,89±0,10d 2745±542b 0,59±0,02a 0,82±0,04e 

100 1,51±0,17d 5597±752c 0,49±0,11c 0,59±0,11d 
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M2. ábra: A búza kenyérliszt (BL80), aleuronban gazdag búza kísérleti őrlemény (BKL), teljes 

kiőrlésű búzaliszt (BLTK), világos rozsliszt (RL90), teljes kiőrlésű rozslisztliszt (RL190) adagolási 

kísérleteinek mixolabos görbéi 

 

 
M2/1. ábra: A BL80-BKL keverék lisztek mixolabos görbéi 

 

 

 

 
M2/2.ábra: A BL80-BLTK keverék lisztek mixolabos görbéi 
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M2/3.ábra: A BL80-RL90 keverék lisztek mixolabos görbéi 

 

 

 

 

 
M2/4. ábra: A BL80-RL190 keverék lisztek mixolabos görbéi 



 

M6. táblázat: Hőkezelés hatása a mixolabos paraméterekre az aleuronban gazdag búza őrlemény (BKL*), a búza finomliszt (BL55) és 

kekszliszt (KL) esetén (átlag±szórás). 

 

Az azonos betűk statisztikailag nem mutatnak szignifikáns eltérést egymástól (p=0,05) 

na:nincs adat 

  

 MIXOLAB 

Kezelés 

típusa 
Minta 

Wa 

(%) 
DDT 

Stabilitás 

(min) 
C2 (Nm) C3 (Nm) C4 (Nm) C5 (Nm) 

C5-C4 

(Nm) 

K
o
n

tr
o
ll

 

BKL* 70,5 6,94±0,02a 7,53±0,22a 0,54±0,01a 1,63±0,00a 1,43±0,02a 2,08±0,03a 0,65±0,01a 

KL 57 1,23±0,07b 6,58±0,64b 0,48±0,01b 1,98±0,04b 1,74±0,09b 2,64±0,12bd 0,9±0,04b 

BL55 61,5 4,30±0,33c 7,92±0,15a 0,50±0,01c 1,70±0,04c 1,62±0,06c 2,74±0,19bd 1,13±0,13b 

S
zá

ra
z 

h
ő
k

ez
el

t BKL_th 72 5,36±0,11d 7,58±0,3a 0,47±0,00b 1,35±0,00d 1,17±0,01d 1,66±0,01c 0,49±0,02a 

KL_th 56 1,46±0,03,b 8,36±0,21ac 0,52±0,01cd 2,03±0,02b 1,82±0,03e 2,83±0,08a 1,00±0,05b 

BL55_th 60 5,72±0,46c 8,93±0,31c 0,55±0,00e 1,74±0,01c 1,63±0,02c 2,57±0,05bd 0,94±0,03b 

H
id

ro
te

rm
ik

u
s 

h
ő

k
ez

el
t 

BKL_hyd0 67 1,01±0,03e 12,27±0,29d 0,72±0,02f 1,76±0,02c 1,37±0,03a 2,56±0,02bd 1,20±0,05bd 

KL_hyd0 59 1,04±0,14e 2,68±0,15e 0,42±0,01g 2,04±0,03b 1,80±0,04e 2,73±0,02b 0,93±0,06b 

BL55_hyd0 60,5 2,43±0,17e 9,58±0,25c 0,59±0,01h 1,82±0.01e 1,25±0,16ad 2,97±0,06b 1,72±0,22c 

BKL_hyd5 70,5 1,15±0,13e 7,69±0,44a 0,56±0,01e 1.60±0,01a 1,18±0,02d 2,17±0,04a 0,99±0,02b 

KL_hyd5 65 1,07±0,09e 2,32±0,04e 0,40±0,01g 1,90±0,02b 1,50±0,04f 2,32±0,11d 0,82±0,07b 

BL55_hyd5 67,5 1,43±0,09e 4,29±0,22f 0,53±0,01a 1,74±0,03c 1,17±0,05d 2,36±0,13d 1,19±0,08bd 

BKL_hyd10 Na Na na na na na na na 

KL_hyd10 75,5 1,08±0,09e 2,29±0,06e 0,41±0,00g 1,63±0,01f 1,20±0,03d 1,77±0,01e 0,57±0,04e 

BL55_hyd10 76 1,14±0,03e 2,38±0,08e 0,47±0,02bi 1,57±0,01f 1,23±0,03d 1,87±0,01e 0,64±0,03ae 

BKL_hyd20 Na Na na na na na na na 

KL_hyd20 96 1,56±0,21e 2,74±0,41e 0,47±0,02bi 1,12±0,05f 0,90±0,04g 1,37±0,05f 0,47±0,00f 

BL55_hyd20 99 1,43±0,06e 2,84±0,12e 0,46±0,01i 1,04±0,02f 0,83±0,01g 1,29±0,02f 0,46±0,01f 
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M7. táblázat: Hőkezelés hatása az RVA paraméterekre és esám értékekre az aleuronban gazdag búza őrlemény (BKL*), a búza finomliszt 

(BL55) és kekszliszt esetén (KL) (átlag±szórás). 

 

Típus Minta 

RVA 

Esésszám 

(sec) Csúcsviszkozitás 

(cP) 

Forró 

tészta 

viszkozitás 

(cP) 

Visszaesés 

(cP) 

Végső 

viszkozitás 

(cP) 

Dermedés 

(cP) 
K

o
n
tr

o
ll

 

BKL* 1010±2a 743±3a 267±1a 1339±6a 596±9ai 505±26a 

KL 2358±22b 866±54bde 1103±17b 2595±19b 1492±17b 655±33b 

BL55 2876±45c 867.5±30bd 1133±15b 3141±29c 2008±14c 736±45c 

S
zá

ra
z 

h
ő
k
ez

el
t BKL_th 976±4d 585±6f 391±10d 1340±8a 755±3f 715±25c 

KL_th 2539±10bd 828±44bde 1164±42b 2875±11bc 1711±54b 455±13d 

BL55_th 3391±99e 1041±3c 1157±4b 3507±100d 2350±96de 736±31c 

H
id

ro
te

rm
ik

u
s 

h
ő
k
ez

el
t 

BKL_hyd0 596±6f 446±8g 150±2e 1082±6f 636±1aig 381±1d 

KL_hyd0 2905±6c 842±13 1394±15 3457±13 2069±28 443±13de 

BL55_hyd0 3638±32g 1016±5 1432±7 4054±20 2622±27 525±30afg 

BKL_hyd5 508±6h 394±7h 115±1f 963±8g 569±16h 320±9h 

KL_hyd5 2898±4c 820±2de 1392±3c 3470±4d 2078±1cd 452±19e 

BL55_hyd5 3542±28e 993±7bc 1405±5c 3953±25e 2548.5±20e 528±8fg 

BKL_hyd10 612±6i 478±4i 134±2g 1170±6h 692±3aig 280±28i 

KL_hyd10 2924±18c 854±32bd 1439±16c 3509±33d 2070±50cd 466±18def 

BL55_hyd10 3404±54e 963±26ce 1388±69c 3829±11e 2441±80e 546±24g 

BKL_hyd20 630±122fi 504±87f 126±35efg 1224±149ah 719±62ig 62±0j 

KL_hyd20 2840±28cd 694±32e 1295±18c 3441±13cd 2146±4cd 538±13g 

BL55_hyd20 3016±71c 869±54b 1339±88c 3486±11d 2147±18cd 585±5g 

Az azonos betűk statisztikailag nem mutatnak szignifikáns eltérést egymástól (p=0,05) 



M3. ábra: Hőkezelés hatása az RVA görbékre az aleuronban gazdag búza őrlemény (BKL*), a 

búza finomliszt (BL55) és kekszliszt esetén 

 
M3/1. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelés hatása az aleuronban gazdag búzaliszt (BKL*) 

RVA profiljára 

 

 
 

M3/2. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelés hatása a kekszliszt (KL) RVA profiljára 
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M3/3. ábra: A száraz és hidrotermikus hőkezelés hatása a búza finomliszt (BL55) RVA profiljára 
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