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przed jej wysuszeniem, zawarta w niej laktoza poddawana jest WSTÊP
enzymatycznej hydrolizie do ³atwo ulegaj¹cej fermentacji Do produkcji pieczywa od dawna stosuje siê ró¿ne 
glukozy. Dobre efekty technologiczne zapewnia tak¿e u¿ycie produkty naturalne, które podnosz¹ nie tylko cechy 
do 20% p³ynnej maœlanki. Jej dodatek powoduje korzystne technologiczne, ale te¿ zwiêkszaj¹ jego wartoœæ od¿ywcz¹.               
zmiany w smaku i zapachu oraz poprawia teksturê pieczywa.W niniejszym opracowaniu omówiono rolê naturalnych 

Poza popraw¹ w³aœciwoœci wypiekowych dodatek do dodatków polepszaj¹cych w aspekcie ich wp³ywu na cechy 
pieczywa mleka w proszku, serwatki lub maœlanki pozytywnie technologiczne pieczywa – przebieg procesu produkcyjnego, 
wp³ywa te¿ na jego wartoœæ od¿ywcz¹, poniewa¿ produkty te cechy organoleptyczne oraz walory od¿ywcze pieczywa.
s¹ Ÿród³em pe³nowartoœciowego bia³ka. Zawieraj¹ du¿e iloœci Do najczêœciej wykorzystywanych polepszaczy 
lizyny, tryptofanu i metioniny, czyli aminokwasów naturalnych nale¿¹ przetwory mleczne, hydrolizaty skrobiowe, 
ograniczaj¹cych dla ziaren zbó¿. Ponadto wzbogacaj¹ przetwory ziemniaczane, koncentraty bia³kowe oraz t³uszcze          
pieczywo w witaminy z grupy B, wapñ i inne sk³adniki i ich pochodne [1,3,26]. Ostatnio bardzo popularne sta³o siê  
mineralne [20].te¿ dodawanie do pieczywa nasion oleistych takich jak soja, 

W przemyœle piekarskim coraz czêœciej wykorzystywane siemiê lniane, sezam, s³onecznik, dynia, mak, orzechy              
s¹ preparaty bia³ek mleka – izolaty bia³kowe zawieraj¹ce ok. i migda³y, a tak¿e zbó¿ niechlebowych (owies, jêczmieñ, 
90% bia³ka. Do produktów takich nale¿¹: kazeina (g³ówne gryka, kukurydza, proso) oraz pseudo zbó¿ (amarant) i roœlin 
bia³ko mleka), kazeinian sodowy i wapniowy, bia³czan sodowy str¹czkowych (soja, groch, fasola, bobik, ³ubin) [5,14,17,32].
(zawieraj¹cy kazeinê oraz globuliny i albuminy serwatkowe) 
[26]. Dodatek tych produktów zwiêksza objêtoœæ i trwa³oœæ PRZETWORY MLECZNE pieczywa, poprawia jego w³asnoœci sensoryczne oraz 

Wœród wykorzystywanych w piekarstwie przetworów mle- porowatoœæ miêkiszu. Dodatkowo substancje te, jako Ÿród³o 
cznych najczêœciej spotyka siê mleko w proszku (pe³ne i odt³u- wielu aminokwasów egzogennych, zwiêkszaj¹ wartoœæ 
szczone), serwatkê i maœlankê [26]. Dodatek odt³uszczonego biologiczn¹ bia³ka pieczywa i mog¹ byæ wykorzystywane do 
mleka w proszku poprawia porowatoœæ miêkiszu, przed³u¿a produkcji chleba wysokobia³kowego, przeznaczonego m.in. 
œwie¿oœæ pieczywa i korzystnie wp³ywa na jego smak. Laktoza  dla chorych na cukrzycê. Dodatek ich nie powinien 
z przetworów mlecznych nie ulega prowadzonej przez dro¿d¿e 

przekraczaæ 3 – 5% masy u¿ytej m¹ki [4,21,43]. fermentacji, natomiast bierze udzia³ w reakcjach nieenzy-
matycznego brunatnienia, co ma istotny wp³yw na barwê                 

SUCHY  GLUTEN  PSZENNYi aromat chleba. Mleko w proszku zmniejsza ponadto znacznie 
Coraz wiêksze zastosowanie w piekarstwie znajduje suchy stratê piecow¹ i ca³kowit¹, a tak¿e nieco zwiêksza wydajnoœæ 

gluten pszenny, tzw. gluten witalny. Jest to produkt spo¿ywczy ciasta i pieczywa. Negatywnie natomiast wp³ywa na objêtoœæ 
otrzymywany po ekstrakcji wodnej sk³adników niebia³kowych bochenka i elastycznoœæ miêkiszu [29].
z ziarna pszenicy lub m¹ki pszennej, zawieraj¹cy co najmniej Podobne w³aœciwoœci ma dodawana do pieczywa serwatka. 
80% bia³ka w przeliczeniu na such¹ masê. U¿ywany jest do W piekarstwie stosuje siê jej dwa rodzaje: kwasow¹                  
wzbogacania i stabilizacji m¹ki, szczególnie o niskiej wartoœci i podpuszczkow¹, w postaci p³ynnej lub sproszkowanej. 
technologicznej oraz w celu zniwelowania niekorzystnego Serwatka p³ynna jest produktem bardzo nietrwa³ym i ma 
wp³ywu na m¹kê innych dodatków wzbogacaj¹cych, m. in. mniejsze zastosowanie ni¿ sproszkowana [4]. U¿ywana jest 
przetworów ze zbó¿ niechlebowych – jêczmienia, owsa i gryki zamiast wody w celu poprawienia w³asnoœci ciasta, smaku oraz 
[11,12,25]. Jego dodatek zwiêksza o 10 do 15% wodoch³on-wartoœci od¿ywczej pieczywa. Szczególnie zaleca siê jej 
noœæ m¹ki oraz wydajnoœæ ciasta i pieczywa, a tak¿e zmniejsza dodatek w produkcji chleba bezsolnego, stosowanego                    
stratê piecow¹ i ca³kowit¹. Wp³ywa równie¿ na w³aœciwoœci w dietach niskosodowych. Serwatka w proszku, oprócz 
reologiczne ciasta, wyd³u¿a czas rozwoju, zwiêksza opornoœæ korzystnego wp³ywu na strukturê i barwê miêkiszu, 
na mieszenie oraz zmniejsza jego rozmiêkczenie. Ciasto jest smakowitoœæ, barwê skórki, a tak¿e na trwa³oœæ pieczywa, 
mniej lepkie, bardziej podatne na obróbkê mechaniczn¹ przyspiesza dojrzewanie ciasta i zwiêksza nieco wydajnoœæ 
(zmniejszona adhezja) i bardziej wytrzyma³e na rozrywanie.  objêtoœciow¹ wyrobu, przy czym serwatka kwasowa zapewnia 
W rezultacie otrzymuje siê wyroby o wiêkszej objêtoœci (5-lepsz¹ jakoœæ wyrobów ni¿ podpuszczkowa. Zdolnoœæ ta 
25%), bardziej delikatnym i elastycznym miêkiszu orazwynika z faktu, ¿e podczas produkcji serwatki w proszku, 
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SUBSTANCJE POLEPSZAJ¥CE JAKOŒÆ PIECZYWA

Czêœæ II
®POLEPSZACZE NATURALNE W PRODUKCJI PIECZYWA

W artykule przedstawiono charakterystykê naturalnych substancji polepszaj¹cych jakoœæ pieczywa, takich jak: przetwory mleczne, 
suchy gluten pszenny, roœliny str¹czkowe, nasiona roœlin oleistych, zbo¿a niechlebowe, pseudozbo¿a oraz premiksy piekarskie. 
Omówiono ich wp³yw na cechy technologiczne i wartoœæ od¿ywcz¹ pieczywa. Wyroby z udzia³em dodatków naturalnych 
charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹ od wyrobów tradycyjnych wartoœci¹ od¿ywcz¹, przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie cech 
technologicznych pieczywa. Odpowiednio dobrany dodatek polepszaczy naturalnych (np. siemiê lniane, czy amarantus) mo¿e 
stanowiæ alternatywê dla polepszaczy syntetycznych.
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przed³u¿onej trwa³oœci. Stosuj¹c gluten pszenny mo¿na tak¿e NASIONA  ROŒLIN  OLEISTYCH
poprawiæ wartoœæ od¿ywcz¹ pieczywa. Dodaje siê go W ostatnich latach coraz wiêkszym zainteresowaniem 
bezpoœrednio do m¹ki w m³ynie lub przed wypiekiem                  cieszy siê te¿ zastosowanie jako dodatku do pieczywa nasion 
w piekarni [20]. Wielkoœæ dodatku zale¿y od wytwarzanego lnu (siemienia lnianego). Wi¹¿e siê to nie tylko z ich 
asortymentu i waha siê od 1 do 12% [12,40]. korzystnym wp³ywem na jakoœæ technologiczn¹ chleba, ale 

g³ównie z ich du¿¹ wartoœci¹ od¿ywcz¹ i zdrowotn¹, 
ROŒLINY  STR¥CZKOWE wynikaj¹c¹ z unikalnego sk³adu chemicznego. Nasiona lnu w 

Obok przetworów mlecznych i suchego glutenu, do swej suchej masie, stanowi¹cej ok. 90%, zawieraj¹ œrednio 
podnoszenia w³aœciwoœci reologicznych i wartoœci od¿ywczej 25% ³atwo przyswajalnego bia³ka, o strawnoœci 85-90%, ok. 
pieczywa wykorzystuje  siê tak¿e przetwory z roœlin 43% t³uszczu bogatego w wielonienasycone kwasy t³uszczowe 
str¹czkowych. Najbardziej rozpowszechnione wœród nich s¹ (PUFA), ponad 4% sk³adników mineralnych (g³ównie P, K, Zn, 
prod ukty  sojo we, tj. m¹ka  sojo wa (nie odt³ uszc zona , Mg, Cu) oraz wêglowodany których znaczn¹ czêœæ stanowi 
pó³odt³uszczona, odt³uszczona) oraz sojowe preparaty b³onnik pokarmowy bogaty w pektyny, ! ! – glukany, gumy, 
bia³kowe. Przetwory sojowe mo¿na dodawaæ do pieczywa œluzy i hemicelulozy [7,8].
tak¿e ze wzglêdów technologicznych. Dodatek bia³kowych Nasiona lnu poza podnoszeniem wartoœci od¿ywczej 
produktów sojowych w iloœci 10% w stosunku do m¹ki pieczywa wykazuj¹ równie¿ wp³yw na jego cechy fizyczne            
chlebowej zwiêksza wodoch³onnoœæ ciasta, wyd³u¿a czas jego i sensoryczne. Badania wykaza³y, ¿e siemiê lniane,                      
rozwoju i nieznacznie zmniejsza jego rozmiêkczenie. Nie w porównaniu z chlebem standardowym poprawia strukturê 
zawsze korzystnie wp³ywa natomiast na czas jego sta³oœci,             miêkiszu. Miêkisz staje siê bardziej delikatny, ma wiêksz¹ 
a tak¿e pogarsza elastycznoœæ pieczywa. Zaobserwowano porowatoœæ oraz wolniej twardnieje podczas przechowywania. 
tak¿e negatywny wp³yw preparatów sojowych na objêtoœæ W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano, ¿e podobnie 
chleba, jednak¿e dodatek t³uszczu do ciasta eliminuje jak w pieczywie standardowym, w chlebach z udzia³em 
niepo¿¹dany  efekt [15]. zmielonych i zaparzonych nasion lnu nastêpuje wzrost 

M¹ka sojowa, dodawana w iloœci 1-5%, poprawia strukturê prze¿uwalnoœci i gumowatoœci miêkiszu, natomiast w tych,              
miêkiszu i barwê skórki, obni¿a wielkoœæ straty piecowej w których nasiona dodano w formie zmielonej i suchej, 
(upieku) i ca³kowitej, a tak¿e w niewielkim stopniu zwiêksza parametry te pogarszaj¹ siê. Wprowadzanie do pieczywa 
wydajnoœæ ciasta oraz pieczywa, zwiêkszaj¹c wodoch³onnoœæ nasion lnu w iloœci 5, 10, 12 i 13% w stosunku do masy m¹ki nie 
ciasta. Przed³u¿a równie¿ œwie¿oœæ chleba opóŸniaj¹c zmiany dzia³a negatywnie na cechy sensoryczne wypieku, jednak¿e 
w œciœliwoœci miêkiszu [20,29]. Wp³yw m¹ki sojowej na poziomy wy¿sze (15%) pogarszaj¹ zapach chleba. Bior¹c pod 
objêtoœæ bochenka nie jest jednoznacznie okreœlony. Niektóre uwagê aspekty ¿ywieniowe oraz technologiczne, za 
badania wskazuj¹, ¿e powoduje ona wzrost objêtoœci [29], maksymalny korzystny dodatek siemienia lnianego uwa¿a siê 
wyniki innych – jej obni¿enie, czemu jednak mo¿na czêœciowo poziom 13% (w stosunku do m¹ki), a ze wzglêdu na fakt, ¿e 
zapobiec przez jednoczesny dodatek glutenu witalnego [6]. ca³e nasiona lnu mog¹ byæ trudne do strawienia, a wiêc 
Niedostatecznie odgoryczona m¹ka sojowa jest te¿ Ÿród³em wykorzystanie z nich sk³adników pokarmowych jest 
aktywnej lipooksygenazy, u¿ywanej do poprawy jakoœci niewielkie, bardziej w³aœciwe wydaje siê dodawanie ich                
pieczywa. w postaci zmielonej [10,11,19,33].

Obok produktów sojowych, na rynku miêdzynarodowym Do roœlin oleistych, które znajduj¹ zastosowanie w piekar-
obecne s¹ równie¿ przetwory z grochu, tj. m¹ka i preparaty stwie nale¿y równie¿ sezam. Wykorzystanie jego nasion jest 
bia³ek grochowych, które s³u¿¹ jako dodatek podnosz¹cy szczególnie korzystne ze wzglêdów ¿ywieniowych. Ob³usz-
biologiczn¹ wartoœæ pieczywa (wzbogacaj¹ je w bia³ko) lub te¿ czone ziarna sezamowe zawieraj¹ du¿e iloœci bia³ka bogatego 
poprawiaj¹ w³aœciwoœci reologiczne ciast chlebowych, w aminokwasy egzogenne, t³uszczu, b³onnika pokarmowego, 
polepszaj¹c ich stabilizacjê i konsystencjê. M¹ka grochowa, substancji mineralnych oraz witamin z grupy B, a tak¿e 
podobnie jak sojowa, fasolowa oraz m¹czki i preparaty bia³ek witaminy E. T³uszcz sezamowy charakteryzuje siê wysok¹ 
bobiku, zawiera lipooksygenazê i dziêki temu mo¿e równie¿ zawartoœci¹ kwasów t³uszczowych NNKT, a przede 
pe³niæ funkcjê naturalnego wybielacza ciasta pszennego. wszystkim kwasu linolowego [11,39].
Ponadto, ze wzglêdu na du¿¹ zawartoœæ zwi¹zków niskoprzy- Obecnoœæ sezamu wp³ywa tak¿e na cechy fizyczne i senso-
swajalnych, zaleca siê stosowanie m¹czki z ³uski grochowej          ryczne pieczywa. Chleb z jego dodatkiem ma wprawdzie 
w produkcji chleba o obni¿onej kalorycznoœci [4,28]. mniejsz¹ objêtoœæ, ale odznacza siê przyjemnym zapachem              

£ubin, nale¿¹cy tak¿e do roœlin str¹czkowych, ma³o jeszcze i charakterystycznym, orzechowym posmakiem. W czasie 
w Polsce wykorzystywany, cieszy siê na œwiecie coraz badañ przechowalniczych stwierdzono równie¿ niewielkie 
wiêkszym uznaniem. Zainteresowanie nim wynika g³ównie              opóŸnienie zmian œciœliwoœci jego miêkiszu, co œwiadczy               
z faktu, ¿e jest bogatym i niedrogim Ÿród³em bia³ka. Badania o pewnym zahamowaniu procesu jego czerstwienia. Na 
sensoryczne wskazuj¹, ¿e pieczywo z dodatkiem ³ubinu jest podstawie doœwiadczeñ, jako optymalny, uznano 10% dodatek 
zazwyczaj wysoko akceptowane, a w niektórych przypadkach nasion sezamu do chleba (w stosunku do m¹ki), gdy¿ wówczas 
jest wy¿ej oceniane od pieczywa kontrolnego. Dodatek ³ubinu w istotny sposób nastêpuje wzbogacenie pieczywa w cenne 
polepsza te¿ stabilnoœæ ciasta chlebowego, zwiêksza absorpcjê sk³adniki od¿ywcze, a równoczeœnie nie pogarsza siê jego 
wody i tolerancjê na mieszenie. Wp³ywa tak¿e na trwa³oœæ jakoœæ [11].
pieczywa opóŸniaj¹c jego czerstwienie. Ró¿ne wyniki 
uzyskano w badaniach nad wp³ywem na objêtoœæ bochenków. ZBO¯A  NIECHLEBOWE
W niektórych przypadkach zmniejsza³a siê ona wraz ze Do najczêœciej wykorzystywanych w produkcji pieczywa 
wzrostem iloœci dodawanego ³ubinu, w innych natomiast ros³a. przetworów ze zbó¿ niechlebowych nale¿¹ przetwory z owsa – 
Uzyskany efekt zale¿a³ g³ównie od jakoœci m¹ki pszennej, m¹ka i otrêby. M¹ka owsiana jest produktem ubocznym przy 
wielkoœci dodatku ³ubinu (3-15%) oraz jego postaci (m¹ka wyrobie p³atków owsianych. Poniewa¿ nie zawiera glutenu, 
odt³uszczona, nieodt³uszczona, izolat bia³kowy) [32]. nie mo¿na z niej wytwarzaæ ciasta. Badania nad mo¿liwoœci¹ 

stosowania jej jako dodatku do pieczywa wykaza³y, ¿e wp³ywa
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negatywnie na objêtoœæ bochenka, natomiast nie zaobserwo- Ÿród³em niefermentuj¹cego w³ókna pokarmowego, które 
wano jej oddzia³ywania na inne cechy fizyczne ciasta obni¿a poziom cholesterolu we krwi. Nasiona amarantu s¹ 
pszennego. Stosowanie m¹ki owsianej jest celowe z punktu ponadto bogatym Ÿród³em sk³adników mineralnych, takich 
widzenia ¿ywieniowej wartoœci wzbogacanego pieczywa. Jest jak: ¿elazo, wapñ, magnez, fosfor i potas, przy jednoczesnej 
Ÿród³em bia³ka, b³onnika pokarmowego, witamin z grupy B niskiej zawartoœci, niekorzystnego ze wzglêdów dietetycznych 
oraz soli mineralnych [6,18,27]. i zdrowotnych, sodu. Dostarczaj¹ te¿ witaminy z grupy B,              

Korzystny wp³yw na cechy jakoœciowe chleba pszennego a tak¿e A, E i C. Oprócz sk³adników o du¿ej wartoœci 
wykazuj¹ natomiast dietetyczne otrêby owsiane. Stwierdzono, od¿ywczej, w nasionach amarantu stwierdzono równie¿ 
¿e ich 20, 25 i 30% dodatek o wyci¹gu 0-35% zwiêksza obecnoœæ substancji anty¿ywieniowych, tj. inhibitorów 
wodoch³onnoœæ m¹ki oraz wydajnoœæ ciasta. Ponadto skraca trypsyny, saponin, zwi¹zków fenolowych, taniny, fitynianów,   
czas jego fermentacji i poprawia sta³oœæ. Pieczywo z otrêbami a tak¿e zwi¹zków bia³kowych maj¹cych zdolnoœæ koagulacji 
owsianymi dietetycznymi wyró¿nia siê smakowitoœci¹, deli- krwinek czerwonych. Zawartoœæ ich nie jest jednak wy¿sza ni¿ 
katn¹ struktur¹ miêkiszu, przyjemnym, aromatycznym w zbo¿ach tradycyjnych oraz w soi, a ich aktywnoœæ ulega 
zapachem oraz przed³u¿on¹ trwa³oœci¹. Cechuje siê tak¿e znacznemu obni¿eniu za pomoc¹ pros tych  zabiegów 
wyj¹tkowymi walorami ¿ywieniowymi. W porównaniu ze technologicznych, takich jak obróbka termiczna czy 
zwyk³ym chlebem pszennym zawiera wiêcej bia³ka, t³uszczu, ekspandowanie [5,13,14,31,35,37,38,42].

Dziêki swej du¿ej wartoœci ¿ywieniowej i zdrowotnej b³onnika pokarmowego (zw³aszcza ! –glukanów) oraz soli 
szar³at znajduje coraz szersze zastosowanie w produkcji mineralnych, natomiast mniej skrobi. Zaleca siê wykorzy-
artyku³ów spo¿ywczych, a zw³aszcza w przetwórstwie zbo¿o-stanie otr¹b owsianych w produkcji chleba dietetycznego, 
wym i bran¿ach pokrewnych. Z jego ziarna otrzymuje siê m¹kê przeznaczonego dla diabetyków oraz osób zagro¿onych 
ró¿nego wyci¹gu, kasze i p³atki. Nasiona amarantusa, jak              niedokrwienn¹ chorob¹ serca i mia¿d¿yc¹, ze wzglêdu na du¿¹ 
i przetwory z nich, wykorzystywane s¹ miêdzy innymi jako zawartoœæ b³onnika pokarmowego (bogatego w ! –glukany) 
surowce do produkcji pieczywa chlebowego i cukierniczego maj¹cego korzystny wp³yw na poziom glukozy oraz 
oraz chleba bezglutenowego. Stosuje siê je w postaci m¹ki cholesterolu we krwi [4,23,24,34]. 
(wyci¹gowej lub pe³noziarnistej), mia³ów lub ca³ych nasion Oprócz przetworów owsianych, w piekarstwie mog¹ byæ 
moczonych, gotowanych (parzonych) lub pra¿onych w iloœci równie¿ wykorzystywane produkty jêczmienne, takie jak: 
nawet do 30% w stosunku do m¹ki chlebowej, przy czym za m¹ka, otrêby i ekstrakty s³odowe. Dodatek ich do pieczywa jest 
optymalny uwa¿a siê dodatek w granicach 5-15%. Uzyskane szczególnie korzystny ze wzglêdów ¿ywieniowych i zdrowot-
pieczywo pszenno-amarantowe z dodatkiem amarantusa nych. Jêczmieñ, podobnie jak owies, wykazuje w³aœciwoœci 
powy¿ej 5%, w porównaniu z próbami kontrolnymi, ma jednak obni¿aj¹ce poziom cholesterolu we krwi, nie tylko ze wzglêdu 
gorsze cechy sensoryczne, wykazuje mniejsz¹ opornoœæ na na wysok¹ zawartoœæ b³onnika pokarmowego (bogatego                
miesienie, szybko rozmiêkcza siê przy dojœciu do optymalnej w ! –glukany), ale tak¿e na zawartoœæ ! –tokotrienolu (ok. 70% 
konsystencji i wymaga d³u¿szego prowadzenia koñcowego ca³kowitej iloœci tokotrienoli). Sk³adnik ten hamuje dzia³anie 
rozrostu kêsów [2]. Wp³yw amarantu na objêtoœæ pieczywa reduktazy HMG – CoA, enzymu kontroluj¹cego biosyntezê 
zale¿y od poziomu jego dodatku, gatunku chleba, jakoœci m¹ki cholesterolu. Ziarno jêczmienne jest te¿ dobrym Ÿród³em 
chlebowej oraz stosowanej technologii. Dane literaturowe bia³ka, o wiêkszej wartoœci biologicznej od pszennego 
podaj¹ zró¿nicowane wyniki badañ – od polepszania objêtoœci [41,22,36]. Ze wzglêdu na brak glutenu w ziarnie, m¹ka 
[2,9,14,16,42], do braku wp³ywu lub te¿ zmniejszania jêczmienna, bêd¹ca produktem ubocznym przy wyrobie kasz           
objêtoœci [2,5,14]. Wielu autorów twierdzi jednak, ¿e mo¿liwe i p³atków, nie nadaje siê do wytwarzania ciasta. Mo¿na j¹ 
jest otrzymanie chleba pszennego, ¿ytniego i mieszanego jednak stosowaæ jako zamiennik m¹ki pszennej w iloœci od 20 
dobrej jakoœci, przy zast¹pieniu czêœci m¹ki chlebowej m¹k¹ do 40%, co wyraŸnie poprawia w³aœciwoœci reologiczne ciasta 
amarantow¹. Mo¿e ona bowiem pe³niæ funkcjê naturalnego chlebowego. Do negatywnych efektów stosowania m¹ki 
polepszacza do pieczywa i byæ stosowana zamiast polepszaczy jêczmiennej nale¿y pogorszenie objêtoœci pieczywa, czemu 
syntetycznych [2,16,42,19]. Dodatek amarantu do ciast mo¿na jednak zapobiec stosuj¹c jednoczeœnie inne naturalne 
chlebowych poprawia niektóre cechy fizyczne ciasta. dodatki polepszaj¹ce, takie jak suchy gluten pszenny i lecytynê 
Wykazano, ¿e 5 i 10% udzia³ m¹ki amarantowej przyspiesza sojow¹ [25]. 
fermentacjê ciasta, czyni je bardziej elastycznym i pulchnym 
[6, 14,16,42]. Równie¿ zmieszanie m¹ki chlebowej ze œrut¹            PSEUDOZBO¯A – AMARANTUS z szar³atu pozytywnie oddzia³uje na miêkisz pieczywa, 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie roœlinami polepszaj¹c jego porowatoœæ. Ekstrudat amarantowy przed³u¿a 
dawno zapomnianymi lub takimi, których dotychczas nie czas rozwoju i sta³oœci ciasta [2], a dodatek œruty z szar³atu do 
stosowano do celów ¿ywieniowych. Nosz¹ one nazwê roœlin m¹ki chlebowej korzystnie wp³ywa na jej wodoch³onnoœæ oraz 
alternatywnych, gdy¿ stanowi¹ alternatywê wobec ju¿ wartoœæ walorymetryczn¹ [5]. Z uwagi na w³aœciwoœci 
uprawianych i powszechnie wykorzystywanych. Poœród nich organoleptyczne, optymalny udzia³ m¹ki amarantowej 
najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy siê amarantus (Amaranthus, powinien kszta³towaæ siê na poziomie 5-7% w stosunku do 
szar³at). G³ównym atrybutem jego nasion jest wysoka m¹ki chlebowej. Przy tak umiarkowanym udziale amarantusa 
zawartoœæ bia³ka (13-19%), o bardzo korzystnym sk³adzie w recepturze, uzyskuje siê pieczywo o przyjemnym smaku         
aminokwasowym. Aby zapewniæ komplementarny profil i zapachu. Zwiêkszenie udzia³u amarantu, nawet do 20%, jest 
aminokwasów w pieczywie nale¿y ³¹czyæ w jednym produkcie mo¿liwe po uprzednim odgoryczeniu go poprzez namoczenie 
nasiona amarantusa i ziarna zbó¿. Nasiona amarantusa,                   ziaren w wodzie [2,9,14]. W przypadku chlebów bezglute-
w porównaniu ze zbo¿ami tradycyjnymi, wyró¿niaj¹ siê te¿ nowych, cechy sensoryczne nie ulegaj¹ pogorszeniu przy 
najwy¿sz¹ zawartoœci¹ t³uszczu (5-9%), który sk³ada siê dodatku m¹ki z szar³atu w iloœci do 10% masy.
g³ównie z nienasyconych kwasów t³uszczowych. W najwiêk- Inn¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹ z wykorzystania amarantu w pie-
szej iloœci wystêpuje kwas linolowy (62% wszystkich kwasów karstwie jest przed³u¿enie œwie¿oœci, a tym samym przydat-
t³uszczowych) i oleinowy (20,4%). W nasionach szar³atu          noœci konsumpcyjnej pieczywa. Obecnoœæ w recepturze m¹ki    
w znacznej iloœci (5-8% masy oleju amarantowego) wystêpuje z szar³atu hamuje proces twardnienia miêkiszu chlebów 
tak¿e skwalen oraz tokotrienole, zwi¹zki stosowane                bezglutenowych, zwiêksza jego spójnoœæ oraz eliminuje 
w profilaktyce przeciwmia¿d¿ycowej. Amarantus jest równie¿ kruszenie siê podczas przechowywania [2,9,14].
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