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Bevezetés és célkitűzés 

 A gabonákban és álgabonákban rejlő táplálkozástani potenciál hatékonyabb ki-

aknázására irányuló törekvéseket a számos belőlük előállított termék mutatja a piacon. 

A gabona alapú termékek táplálkozástani értékének növelése ipari szinten részben a ga-

bonaszem morfológiai egységeinek összetételi különbségei alapján a hagyományos 

malmi technológiák tudatos megváltoztatásával valósítható meg. Ezt a megközelítést al-

kalmazva a búza nem teljes mértékben hasznosított lehetősége a héj és héj közeli rétege-

inek 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 gazdagok1. A nagyipari malmi eljárások során azonban 

többségük a korpafrakciókba kerül, és mint malomipari mellékterméket hasznosítják el-

sősorban takarmányként vagy teljes kiőrlésű lisztként. 

Az utóbbi évtizedekben több nemzetközi K+F kutató program indult a búza külső 

rétegeinek, főként az aleuron rétegnek száraz eljárással történő szeparálására, aleuronban 

gazdag frakciók előállítására és jellemzésére. Két megközelítés létezik a speciális frak-

ciók előállítására. Egyik esetben  pl. a rizsfeldolgozásban is alkalmazott eljárással a szem 

kiválasztott rétegeinek célzott hántolásával („hámozásával”), állítják elő a frakciókat 2.  

A másik eljárás a korpa feldolgozásán alapul, itt több módszert is említ az irodalom. 

Létezik elektrosztatikus eljáráson alapuló módszer, valamint többszöri őrlési és szepará-

ciós lépések kombinációját tartalmazó fél-üzemi technológia is 4-5. Harmadik lehetőség 

a korpafrakciók mechanikus műveletekkel történő tovább feldolgozásán és szeparálásán 

alapul6. A BME- Gyermelyi Zrt és a Bühler cég által fejlesztett malomipari eljárás ez 

utóbbihoz áll a legközelebb.  A fent említett eljárásokkal előállított őrlemények fehérjé-

ben, élelmi rostban, fenolos komponensben gazdagnak bizonyultak 3,7. A jelenlegi tudá-

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

kereskedelmi forgalomban nem kaphatók 8,9. 

 

 

1. Khan, K. & Shewry, P. R. Wheat: Chemistry and Technology, Fourth Edition. (2009). 

2. Delcour, J. A., Rouau, X., Courtin, C. M., Poutanen, K. & Ranieri, R. Technologies for enhanced exploitation of the health-

promoting potential of cereals. Trends Food Sci. Technol. 25, 78–86 (2012). 

3. Blandino, M. et al. Nutritional and technological quality of bread enriched with an intermediated pearled wheat fraction. Food 

Chem. 141, 2549–57 (2013). 

4. Hemery, Y. et al. Electrostatic properties of wheat bran and its constitutive layers: Influence of particle size, composition, and 

moisture content. J. Food Eng. 93, 114–124 (2009). 

5. Bohm, A. & Kratzer, A. WO/2003/039754: Method for isolating aleurone particles. (2003).  

6. Pape, W. T., Martin, R. & Galindo, G. US8783588 B2 Recovery of aleurone-rich flour from bran. (2014).  
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Az új ipari technológiával előállított aleuronban gazdag őrlemény összetétele a 

hagyományos malomipari termékektől (pl. teljes kiőrlésű búza- és finomlisztek) jelentős 

eltérést mutatott10. Magasabb fehérje, élelmi rost, ezzel együtt alacsonyabb keményítő 

tartalma a táplálkozási érték javítása mellett jelentősen megváltoztatja a technológiai tu-

lajdonságokat is. A későbbi alkalmazhatóság feltérképezéséhez tehát a tészta dagasztási-

, viszkozitási, illetve végtermék jellemzőinek megismerése elengedhetetlen. Továbbá, a 

tészta reológiai jellemzők és a végtermék tulajdonságok közti kapcsolatok feltárása, a 

tapasztalt jelenségek szerkezeti és molekuláris magyarázata is szükséges a későbbi cél-

zott termékfejlesztéshez.  

 

Az új őrlemény lipid tartalma magas (~4%)10, ezért ebből adódóan kémiai és bi-

ológiai stabilitása korlátozott. A lipidek romlását a fény, levegő és lipoxigenázok által 

kiváltott oxidatív- és főként a lipázok okozta hidrolitikus folyamatok idézik elő11. Ezek 

közül az enzimek által katalizált reakciókat lehet a hőkezelési eljárásokkal befolyásolni12. 

Ezért kézenfekvőnek tűnik a más területeken (pl. búzacsíra) használt hőkezelés alkalma-

zási lehetőségének tanulmányozása. A jelenleg rendelkezésre álló ipari hőkezelési eljá-

rásoknak azonban az enzimek hőhatás következtében lejátszódó inaktiválása mellett 

célja (illetve hatása) a technológiai (reológiai és végtermék) jellemzők módosítása. Alap-

vetően a száraz hőkezelési eljárásokat főként a gyengébb minőségű fehérlisztek tészta-

szerkezetének erősítésére alkalmazzák. A nedves hőkezelési eljárások pedig a fehérje 

részleges vagy teljes denaturációját és a keményítő csirizesedését okozzák, mellyel nagy 

viszkozitású sűrítő anyag előállítására alkalmasak. Az új őrlemény esetében mindkét 

szempont fontos, sőt a rostdús őrlemények technológiai viselkedésének hőkezelés hatá-

sára bekövetkező módosulása a szakirodalomban is újnak számító célkitűzés.  

 

7. Sovrani, V. et al. Bioactive compound content, antioxidant activity, deoxynivalenol and heavy metal contamination of pearled 

wheat fractions. Food Chem. 135, 39–46 (2012). 

8. Brouns, F., Hemery, Y., Price, R. & Anson, N. M. Wheat aleurone: separation, composition, health aspects, and potential food use. 

Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 52, 553–68 (2012). 

9. Hemery, Y. et al. Potential of dry fractionation of wheat bran for the development of food ingredients, part II: Electrostatic sepa-

ration of particles. J. Cereal Sci. 53, 9–18 (2011). 

10. Bagdi, A. et al. Effect of aleurone-rich flour on composition, cooking, textural, and sensory properties of pasta. LWT - Food Sci. 

Technol. 59, 996–1002 (2014). 

11. Pareyt, B., Finnie, S. M., Putseys, J. A. & Delcour, J. A. Lipids in bread making: Sources, interactions, and impact on bread 

quality. J. Cereal Sci. 54, 266–279 (2011). 

12. Rose, D. J., Ogden, L. V., Dunn, M. L. & Pike, O. a. Enhanced Lipid Stability in Whole Wheat Flour by Lipase Inactivation and 

Antioxidant Retention. Cereal Chem. 85, 218–223 (2008). 

13. Gan, Z., Ellis, P. R. & Schofield, J. D. Gas Cell Stabilisation and Gas Retention in Wheat Bread Dough. J. Cereal Sci. 21, 215–

230 (1995). 
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A doktori munkám az új, héj közeli részekben gazdag búza őrlemény reológiai és 

végtermék minőségének jellemzésére irányul a piacon jelenleg kapható hagyományos 

rostdús kenyér alapanyagokkal (teljes kiőrlésű búza- és rozsliszt, világos rozsliszt) tör-

ténő összehasonlítás révén.  További célom a búza aleuronban gazdag őrlemény techno-

lógiai tulajdonságainak módosítását célzó száraz és nedves hőkezelési eljárások után a 

termék lipid stabilitásának és reológiai változásainak vizsgálata és értelmezése. 

A fent leírt cél eléréshez az alábbi konkrét célkitűzéseket fogalmaztam meg:  

 

1. Az új ipari eljárással előállított, búza aleuron rétegben gazdag őrlemény összetételi, 

technológiai viselkedésének részletes jellemzése és a jelenségek értelmezése. Kuta-

tómunkám során célom a reológiai (dagasztási és viszkozitási) és végtermék (sütő-

ipari) tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata részben újnak számító mixolabos, 

részben széles körben elfogadott hagyományos (farinográfos, viszkoziméteres) mód-

szerek alkalmazásával. Összehasonlítás céljából alapanyagként kenyérkészítésre al-

kalmas búza fehérlisztet, teljes kiőrlésű búza- és rozsliszteket és az alapanyagok ke-

verékeit használom. 

2. 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 hatá-

sának vizsgálata az elsősorban fehérje állapotól függő dagasztási és az elsősorban 

szénhidrátok által befolyásolt viszkozitási tulajdonságok tanulmányozásával. Ezek-

ben a kísérletekben az új őrlemény viselkedését az azonosan hőkezelt fehérlisztek 

állapotváltozásaival hasonlítom össze. 
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Kísérleti módszerek 

Felhasznált anyagok: 

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

sérleti őrlemény (BKL) áll. Az összehasonlító jellemzéshez a kísérleti liszt mellé keres-

kedelmi forgalomban kapható teljes kiőrlésű búzalisztet, világos rozslisztet és teljes ki-

őrlésű rozslisztet, mint rostban dús kenyér alapanyagokat választottam. Kontrolként a 

Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelő BL80 fehér búzakenyérlisztet használ-

tam. A rostban gazdag liszteket a búzakenyérliszttel előállított 15, 40, 75%-os keverékeik 

formájában is vizsgáltam. A hőkezelési kísérletekhez az aleuronban gazdag kísérleti liszt 

mellett összehasonlításként eltérő sütőipari minőséget képviselő, a Magyar Élelmiszer-

könyv előírásait teljesítő szabványos búza finomliszteket (BL55) és gyengébb sütési mi-

nőségű kekszlisztet is vizsgáltam.  

 

Hőkezelési eljárások:  

A lisztek hőkezelését a Bühler AG (Uzwil, Svájc) fél-üzemi laboratóriumában végeztük 

folytonos eljárással, a technológiai lehetőségek figyelembe vételével összeállított kísér-

letterv alapján. A száraz hőkezelés során a lisztet 12 percig 100°C-on tartottuk. A hidro-

termikus eljárásnál a liszteket 5 percig különböző hozzáadott nedvesség tartalmú direkt 

gőzzel (0, 5, 10, 20 l/h) kezeltük 96°C-on. 

 

Összetétel és kémiai tulajdonságok vizsgálata: 

Az alapanyagok nyers beltartalmi összetételét a kapcsolódó nemzetközi (ICC) szabvá-

nyok szerint határoztam meg. A teljes és oldható élelmi rost tartalmat az AOAC 985.29 

szabvány alapján mértem. A rostkomponenseket, köztük az arabinoxilán tartalmat alditol 

acetát képzést követően gázkromatográffal láng ionizációs detektálással, illetve az álta-

lam adaptált és optimalizált kapilláris zóna elektroforézissel direkt detektálási módszer-

rel végeztem. Az összes fenolos komponens tartalmat kolorimetriás módszerrel határoz-

tam meg. A lipidstabilitásra irányuló vizsgálatokat savszám és peroxidszám mérésével 

valósítottam meg. 

 

Reológiai módszerek: 

A kísérleti őrleményekből készített tészták dagasztási tulajdonságait Mikrovalorigráffal, 
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szedimentációs viselkedését Mikro-Zeleny szedimentációs teszttel hajtottam végre. A 

viszkozitási jellemzőket híg szuszpenzióban esésszám méréssel és gyors viszko analizá-

toros (RVA) módszerrel vizsgáltam. A kombinált dagasztási és viszkozitási tulajdonsá-

gokat tésztamátrixban Mixolabbal mértem. 

 

Sütőipari végtermék tesztek: 

A próbacipókat a rozslisztre alkalmazott kovászos eljárással a Magyar Szabvány szerint 

hajtottam végre. A cipók jellemzését a térfogatukkal, bélzet reológiai tulajdonságaik ál-

lomány vizsgálattal (két harapásos eljárás, Texture Profile Analízis) és beltartalmi jel-

lemzőik alapján végeztem el. 

 

Alkalmazott statisztikai módszerek: 

A mérési adatok statisztikai értékeléséhez minden esetben a STATISTICA 11 software-

t (Tulsa, Oklahoma, USA) alkalmaztam. A rostdús lisztek adagolásának jellemzésekor 

illetve a hőkezelési eljárások hatásának vizsgálatánál variancia analízist (ANOVA) vé-

geztem a Tukey teszt segítségével, p<0,05 szignifikancia szint alkalmazása mellett. 
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Eredmények 

Aleuronban gazdag kísérleti őrlemény komplex jellemzése  

A búza aleuronban gazdag liszt egyedi beltartalmi, reológiai és végtermék tulaj-

donságokkal rendelkezik a vizsgált hagyományos lisztekhez képest. Az őrleményt magas 

élelmi rost (15%) és fehérje (23%) tartalom jellemzi. Az élelmi rostot 70%-ban arabi-

noxilán alkotja. A magas fehérjetartalomban vélhetően a sikérfehérjéken túl az aleuron 

és szub-aleuron réteg albumin és globulin frakciói is megjelennek. A BKL mérhető si-

kértartalma meghaladja a teljes kiőrlésű búzalisztét és a fehérlisztét. A BKL sikérjében 

maradt (részben beépült) szénhidrát összetételi profiljában eltéréseket tapasztaltam a bú-

zalisztekéhez képest. Ez a magasabb arabinóz, mannóz, xilóz tartalom mellett a maga-

sabb észter kötött fenolos komponens tartalomban mutatkozott meg, mely az arabinoxi-

lánok galaktomannánok és arabinogalaktán-peptidek jelenlétére utal.  

A dagasztási tulajdonságok esetén stabil és a mechanikai megmunkálásra, hőha-

tásra ellenálló tésztaszerkezet kialakulását tapasztaltam, mely a jó minőségű fehérliszt-

hez és a teljes kiőrlésű búzaliszthez hasonló és a rozslisztektől teljesen eltérőnek bizo-

nyult. A szuszpenzióban mutatott gélesedési tulajdonságait tekintve a búza aleuronban 

gazdag liszt a teljes kiőrlésű búzalisztéhez hasonló forró viszkozitási jellemzőket mutat, 

mely elmarad a fehérliszttől. A hűtés során mutatott gélesedési hajlandósága a fehérliszt-

hez hasonló, gyakorlati szempontból megfelelőnek minősíthető. A tésztamátrixban mért 

viszkozitási értékek alapján a búza aleuronban gazdag liszt a fehérliszthez áll a legköze-

lebb. Vélhetően az egyedi tésztaszerkezet alakításában a sikérhálóban jelenlevő élelmi 

rostoknak kulcsszerep jut. A búza aleuronban gazdag liszt magas viszkozitási értékeinél 

is a nem keményítő szénhidrátoknak, főként a nagy koncentrációjú arabinoxilánoknak 

lehet jelentős hatása az egyedi duzzadási és gélesedési tulajdonosainak köszönhetőek. 

A reológiai tulajdonságokat tekintve a búza aleuronban gazdag liszt adagolása a 

tészta dagasztási jellemzők nem sztöchiometrikus változását okozta. A 40%-os keverék 

stabilitása (a leghosszabb az összes keverék közül) meghaladja, tészta ellágyulása pedig 

kisebb, mint a keverék két alaplisztében mért értékek. A viszkozitási tulajdonságokban 

mátrixfüggő viselkedés figyelhető meg. A tésztamátrixban vizsgált viszkozitási jellem-

zőknél a keverékek minden esetben nagyobb gélesedési hajlandóságot mutatnak a 100% 

BL80 és BKL-hez képest. A híg szuszpenzióban végzett vizsgálatok során a BKL nö-

vekvő jelenlétével arányosan a gélesedési hajlandóság csökkenését tapasztaltuk. 
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A sütőipari végtermékteszteknél, vagyis a próbacipók készítése és minősítése so-

rán, a búza aleuronban gazdag lisztből a fehérkenyérhez hasonló méretű cipók készültek, 

melyek nagyobbak, mint a többi rostdús alapanyagból készült cipó. A BKL cipók bélzet 

állomány tulajdonságai, a keménység és rugalmasság is a fehér kenyérrel mutatnak ha-

sonlóságot. A viszonylag kedvező végtermékminőség részben magyarázható a jó tészta-

minőséggel és a fent említett poliszacharidok jelentős gélesedési hajlandóságával. A je-

lenség magyarázata lehet, hogy a BKL dermedési hajlandósága miatt képes a tészta a 

sütés során a gáz cellák növekedését követni és a cellákat stabilan megtartani a hűlési 

fázis során, ezzel fixálva a sütés alatt kialakult szerkezetet 14–16.   

A 40%-os keverékből előállított próbacipók méretük és bélzet állományuk szem-

pontjából nem mutatnak szignifikáns eltérést a fehérkenyértől, mely megfigyelés össz-

hangban van a reológiai mérések eredményével. Mindent összevetve a BKL a kiemel-

kedő tápértéke mellett megfelelő technológiai tulajdonságokkal rendelkezik ahhoz, hogy 

széles spektrumú termékpaletta előállítására legyen alkalmas további fejlesztés után. A 

belőle készíthető termékek minősége a kedvező reológiai és állományprofilnak köszön-

hetően a hagyományos fehérlisztekéhez teszi hasonlatossá, így jellegében a rozslisztektől 

eltérővé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Sudha, M. L., Vetrimani, R. & Leelavathi, K. Influence of fibre from different cereals on the rheological characteristics of wheat 

flour dough and on biscuit quality. Food Chem. 100, 1365–1370 (2007). 

15. Wang, J., Rosell, C. M., Benedito, C. & Barber, D. Effect of the addition of different fibres on wheat dough performance and 

bread quality. 79, 221–226 (2002). 

16. Schmiele, M., Jaekel, L. Z., Patricio, S. M. C., Steel, C. J. & Chang, Y. K. Rheological properties of wheat flour and quality 

characteristics of pan bread as modified by partial additions of wheat bran or whole grain wheat flour. Int. J. Food Sci. Technol. 47, 

2141–2150 (2012). 
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Hőkezelési eljárások hatása az aleuronban gazdag kísérleti őrlemé ny re-

ológiai tulajdonságaira 

A búza aleuronban gazdag liszten a különböző beállításokkal végzet hőkezelések 

hatását az eltarthatósági (9 hónapos intervallumban) és a reológiai tulajdonságokra 

(RVA, esésszám, Mixolab) vizsgáltam.  

A hőkezelési eljárások - mind a száraz, mind a nedves kezelés - hatására a kezelt 

BKL lisztek mért savszám értékei azonos alacsony értékeket vesznek fel az első 6 hó-

napban, míg a kezeletlen minta növekvő tendenciát mutat. Ez a kezelések hatására bekö-

vetkező a hidrolitikus lipáz aktivitás csökkenésére utal. A peroxid szám értékek a kezelt 

és kezeletlen mintákban azonos módon alakultak, az értékekben a 9. hónapban tapasztal-

ható jelentős növekedés. Tehát a hőkezelési eljárásoknak az enzim katalizálta hidroliti-

kus folyamatokra van hatása, ezért a kezelést követően az autooxidatív folyamatok váltak 

meghatározóvá a tárolás 6. hónapjától, melyeket a tárolási körülmények tudatos beállítá-

sával lehet kontrollálni. 

A hőkezelési eljárások a lisztekből készült tészták reológiai (dagasztási és visz-

kózus) viselkedésére is hatással voltak. A száraz hőkezelés eredményeként a búza aleu-

ronban gazdag őrlemény a dagasztás során a gyors tészta kialakulást követően a kezelet-

lennel azonos stabilitást és ellágyulást mutatott. A fehérlisztek esetében a száraz eljárás 

a tésztakialakulási idő növekedése mellett eredményezte a tésztastabilitás növekedését. 

A száraz kezelést követően a BKL gélesedési hajlandóság növekedését mutatott híg 

szuszpenzióban, a fehér lisztek esetében is hasonló hatás volt tapasztalható.  

Az új őrleményben a 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 adhat az aleuronban gazdag liszt 

nagy mennyiségű pentozán komponenseinek fenolos savak által egymáshoz és fehérjék-

hez történő kapcsolódására, mely egy új tésztastruktúra kialakulását eredményezheti.  

A hidrotermikus kezelést több beállítás mellett, különböző nedvességtartalmú 

gőz alkalmazásával is elvégeztük. A hidrotermikusan kezelt mintákból nem lehetett si-

kért mosni, ennek oka a sikérfehérjék denaturációja, funkcióvesztése. Az Mixolabbal 

végzett tesztek során az alacsony (0, 5 l/h) nedvességtartalmú gőz alkalmazása gyorsan 

kialakuló, megnövekedett tésztastabilitással és dermedési viszkozitással rendelkező tész-

taszerkezetet eredményezett a BKL mintáknál a kezeletlenhez képest. Ellentétben a fe-

hérlisztekkel, melyeknél erős csökkenés tapasztalható a tészta stabilitásában. Ez arra 
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utalhat, hogy a BKL pentozán tartalma alkalmas lehet a fehérje denaturáció okozta csök-

kent tészta kialakulási hajlandóságot részben kompenzálni. Az új búza aleuronban gaz-

dag őrlemény alapozó hőkezelési kísérletei a megnövelt eltarthatóság mellett a reológiai 

tulajdonságok széles körű változtatására is alkalmasnak bizonyultak. Ezért a kutatási 

eredményeim a későbbiekben hozzájárulhatnak a rostdús őrlemények célzott technoló-

giai tulajdonságú fejlesztéséhez és előállításához. 
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Tézisek 

1. A búza aleuronban gazdag őrleményt (BKL) stabil, ellenálló tésztaszerkezet jel-

lemzi, 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 kom-

ponensek jelenléte a mérhető sikértartalomban. Ez az arabinogalaktán, galak-

tomannán és arabinoxilán alkotók tésztaszerkezetbe történő beépülésére utal [I, 

IV]. 

 

2. A búza aleuronban gazdag őrlemény forró viszkozitása a teljes kiőrlésű búzaliszt-

hez hasonló, a fehérlisztnél alacsonyabb. A retrogradációs tulajdonsága a fehér-

liszttel mutat hasonlóságot. A nagy gélesedési, retrogradációs hajlandóságot az 

arabinoxilánok jelentős duzzadási és gélesedési jellemzőivel értelmeztem [I, IV]. 

 

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 szerkezetet. 

Továbbá, az adagolás nem okozta a technológiai tulajdonságok csökkenését. [I, 

IV]. 

 

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 el-

tarthatósága növelhetővé vált. Megmutattam, hogy a tárolás 6. hónapjától az au-

tooxidatív folyamatok váltak meghatározóvá az eltarthatóság alakításában [III]. 

 

 

5. A száraz hőkezelés eredményeként rövidebb tésztakialakulási időt és a dermedési 
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gélesedési hajlandóság növekedését állapítottam meg a búza aleuronban gazdag 

őrleménynél a kezelt fehérlisztekhez képest. A jelenségeket a pentozánok és a 

fehérjék közötti kölcsönhatásokkal magyaráztam [II, III]. 

 

6. A búza aleuronban gazdag őrlemény hidrotermikus kezelését követően a fehér-

jék, köztük a sikérfehérjék denaturációjára, funkcióvesztésére a sikér kimosható-

ságának hiányából következtettem. Az alacsony, 0, 5 l/h hozzáadott nedvesség-

tartalmú gőz alkalmazása gyorsan kialakuló, megnövekedett tésztastabilitással és 

retrogradációval rendelkező tésztaszerkezetet eredményezett [II, III]. 

 

 

 

Alkalmazási lehetőség 

A Gyermelyi Zrt. 2014-ben vezette be a piacra a búza aleuronban gazdag őrle-

ményből készült száraztésztát. Ennek a gyakorlati életben is megjelenő innovációs fej-

lesztésnek 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 ered-

mények segíthetik a termékfejlesztést, búzaalapú egészségtámogató összetevőkben gaz-

dagabb termékpaletta kialakítását.  

A hőkezelési kísérletek eredményeinek alkalmazási lehetőségét a megnövelt el-

tarthatósággal rendelkező, kémiai és biokémiai szempontból stabilabb termék előállítá-

sában 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 alapanyagá-

nak, mely képes az elkészítés során tolerálni a magas cukor és lipid tartalmat és megfelelő 

konzisztenciájú lukacsos szerkezetű tésztát tud eredményezni. 

A kutatómunka továbblépési lehetőségének tartom a búza aleuronban gazdag 

lisztnél tapasztalt egyes reológiai jelenségek hátterében álló kölcsönhatások szisztemati-
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kus vizsgálatát. Elsőként a tésztaszerkezetben a fehérje-szénhidrát és fehérje–lipid köl-

csönhatások megismerése lehetne a cél. Erre jó lehetőséget adhat a mérhető sikér beltar-

talmi 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 meg-

határozása és molekulatömeg jellemzése). 
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