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Określono wpływ zastąpienia 10% grysu kukurydzianego mieszankami mąk 
z bulw topinamburu, nasion amarantusa oraz miąższu dyni na teksturę, barwę 
i właściwości organoleptyczne ekstrudowanych chrupek. Stwierdzono zmniejsze-
nie twardości chrupek kukurydzianych w wyniku wzbogacenia, korzystny wpływ 
mąki z amarantusa na zapach, barwę i akceptowalność sensoryczną  wyrobów 
oraz wpływ dodatku mąki z dyni na nieznaczne zmiany ich barwy i smaku. 

Hasła kluczowe: przekąski kukurydziane, wzbogacanie, cechy organoleptyczne i fi -
zyczne.
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Chrupki kukurydziane należą do przekąsek niskokalorycznych, których głównym 
składnikiem jest skrobia. Jest ona niezbędna do wytworzenia typowej dla ekstrudo-
wanych chrupek porowatej struktury wyrobów, prawidłowego ich wyekspandowania 
oraz nadania kruchej tekstury. Dlatego, jako podstawowe surowce w ich produkcji 
stosowane są przetwory zbożowe, jak kaszki i grysy z kukurydzy czy ryżu, prze-
twory ziemniaczane jak grys, płatki lub granulat a także izolowana z tych surowców 
skrobia (1). Stosunkowo ubogie w składniki odżywcze chrupki kukurydziane coraz 
częściej zostają wzbogacane w składniki zawierające wartościowe pod względem 
odżywczym białko, aminokwasy, błonnik czy też mikro i makropierwiastki, witami-
ny oraz związki wykazujące oddziaływanie prozdrowotne, jak karotenoidy, polife-
nole, lipidy czy nienasycone kwasy tłuszczowe (1, 2, 3). Utrzymująca się na wysokim 
poziomie sprzedaż wyrobów ekstrudowanych, sięgająca w 2012 roku 16,1 tys. ton 
oraz prognozowany wzrost sprzedaży słonych przekąsek do 2016 roku o 15,2% (4) 
skłania do dalszych badań nad możliwością poszerzenia liczby produktów wzboga-
cających skład ekstrudowanych chrupek kukurydzianych i poprawę ich jakości bez 
znaczącego pogorszenia właściwości fi zycznych oraz organoleptycznych. 

Wysuszone i zmielone bulwy topinamburu zawierają szereg składników pro-
zdrowotnych, do których zalicza się inulinę i jej pochodne. W porównaniu do mąki 
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pszennej w mące z topinamburu występuje więcej błonnika, cukrów, składników 
mineralnych i witamin, dlatego stanowi ona cenny zamiennik produktów zbożo-
wych (5, 6). Nasiona amarantusa zawierają białko o bardzo dobrym składzie ami-
nokwasowym, przewyższającym białko soi i o tylko nieznacznym udziale białek 
tworzących gluten. We frakcji olejowej zawierają skwalen, substancję o znacznej 
aktywności antyoksydacyjnej, w ilościach większych niż występuje w oliwkach. 
Zawarta w nasionach skrobia, składająca się głównie z amylopektyny, zwiększa 
delikatność tekstury pieczywa i ciastek (7, 8, 9). Mąka z miąższu dyni propono-
wana przez niektórych autorów jako dodatek poprawiający barwę produktów spo-
żywczych, w tym ekstrudowanych (10) oraz zwiększający przyswajalność żelaza 
w żywności (11), jest również źródłem cukrów prostych i β-karotenu, prekursora 
witaminy A.     

Celem badań było określenie wpływu zastosowania mieszanek mąk otrzymanych 
z bulw topinamburu, nasion amarantusa oraz miąższu dyni w produkcji ekstrudo-
wanych chrupek kukurydzianych na teksturę, barwę i właściwości organoleptyczne 
uzyskanych przekąsek. 

MATERIAŁ I METODY

Materiałem badawczym były ekstrudowane chrupki kukurydziane. Do ich pro-
dukcji użyto kaszkę kukurydzianą o granulacji w zakresie 750–1250 μm oraz otrzy-
mane w warunkach laboratoryjnych mąki z nasion amarantusa, bulw topinamburu 
i miąższu dyni. Oznaczono podstawowy skład chemiczny surowców (12). Mieszanki 
równych ilości mąk doświadczalnych dodawano do kaszki kukurydzianej w ilo-
ści 10 % masy kaszki. Próbkę odniesienia stanowiły chrupki otrzymane wyłącznie 
z kaszki kukurydzianej. Wilgotność próbek przed ekstruzją doprowadzano do 12 % 
rozpylając nad składnikami surowca obliczoną ilość wody. Próbki kondycjonowano 
w temperaturze pokojowej przez 24 godziny.  

Przekąski wytwarzano za pomocą ekstrudera laboratoryjnego typ AEV 650, 
fi rmy Brabender, stosując następujące parametry procesu: temperaturę ekstruzji 
w poszczególnych sekcjach urządzenia 140/160/180ºC, ślimak o stopniu sprężania 
4:1, prędkość obrotu ślimaka 180 obrotów/min., obciążenie ślimaka 4,5-7 A, śred-
nica dyszy 4 mm. Doświadczenie przeprowadzono w dwóch powtórzeniach tech-
nologicznych. Analizowano cechy organoleptyczne i fi zyczne chrupek. Zespół 7 
przeszkolonych osób przeprowadził ocenę barwy, konsystencji, smaku i zapachu 
produktów według 7 stopniowej skali hedonicznej oraz test preferencji sensorycznej 
(13). Oznaczono teksturę z wykorzystaniem teksturometru Instron typ 5544 mierząc 
siłę niezbędną do przecięcia chrupek oraz oznaczono barwę metodą instrumentalną 
za pomocą spektrofotometru Konica-Minolta CM5 mierząc parametry barwy w ska-
li Hunter’a L*, a*, b* (14). 

Otrzymane wyniki badań poddano obliczeniom statystycznym przy użyciu pro-
gramu Statistica v. 10.0. Przeprowadzono jednokierunkową analizę wariancji i wy-
znaczono grupy homogeniczne za pomocą testu Duncana (na poziomie istotności 
p≤0,05) określając istotność wpływu zastosowania mieszanek mąk doświadczalnych 
na kształtowanie się cech gotowych wyrobów przekąskowych.  
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zastosowane dodatki  różniły się pod względem zawartości białka, tłuszczu, 
węglowodanów i popiołu w suchej masie (Tab. I). Dobrym źródłem białka i tłusz-
czu była mąka z nasion amarantusa (odpowiednio 18,14 i 7,93 %), natomiast mąka 
z topinamburu odznaczała się małą zawartością tłuszczu (0,27 %) ale jednocześnie 
największą ilością węglowodanów, zbliżoną do 90 %. W mące z dyni oznaczono 
najwięcej popiołu (9,82 %) oraz znaczną ilość białka ogółem (10,48 %) i węglowo-
danów (77,91 %). 

Ta b e l a  I. Skład chemiczny surowców [g/100g s.m.] użytych do wytworzenia chrupek 

Ta b l e  I. Chemical composition of raw material [g/100g DM] used for snacks manufacturing

Składnik* Grys 
kukurydziany

Mąka 
z topinamburu

Mąka 
z amarantusa

Mąka 
z miąższu dyni

Woda 11,20 7,02 11,78 9,35

Białko 8,11 5,05 18,14 10,48

Tłuszcz 0,93 0,27 7,93 1,79

Popiół 0,70 5,27 3,29 9,82

Węglowodany** ogółem 90,26 89,41 70,64 77,91

* średnie z 4 powtórzeń;  ** na podstawie obliczeń 

Użycie badanych dodatków w produkcji chrupek kukurydzianych wpłynęło ko-
rzystnie na ich teksturę zmniejszając twardość wyrobów wyrażoną jako siła niezbęd-
na do ich przecięcia (Rys. 1). Szczególnie korzystnym dodatkiem była mieszanka 
mąk z amarantusa i dyni. Chrupki z 10 % jej udziałem wymagały do przecięcia 
ponad 3 krotnie mniejszej siły niż próba kontrolna (19,7 N). Twardsze okazały się 
przekąski wzbogacone w 10 % dodatek mieszanki sporządzonej z równych ilości 
mąk topinamburu, amarantusa i dyni, ale i one były wyraźnie mniej twarde niż 
produkt bez dodatków (12,4 N). 

Według niektórych autorów (1, 3, 15) zastosowanie w produkcji ekspandowanych 
przekąsek z kaszki kukurydzianej surowców dodatkowych w ilościach nie przekra-
czających 10-15 %, zawierających nie więcej niż 5 % tłuszczu, do 7,5 % cukrów, do 5 
% białka czy też do 15 % błonnika, może korzystnie wpływać na teksturę wyrobów 
wzbogaconych, zwiększając ich kruchość. 

Tabela II prezentuje wyniki pomiaru barwy badanych wyrobów przekąskowych 
metodą obiektywną z wykorzystaniem trójchromatycznej skali barw Hunter’a. Ja-
sność chrupek kukurydzianych wzbogaconych poprzez dodatek mieszanek mąk za-
wierających mąkę z dyni była nieznacznie mniejsza niż próby kontrolnej. Najmniej-
szy wpływ na zmianę jasności chrupek kukurydzianych miał dodatek mieszanki 
mąk z topinamburu i amarantusa (L=76,25). Zastosowanie mąki z dyni w mieszan-
kach z mąką z topinamburu lub amarantusa przyczyniło się do zwiększenia udziału 
barwy czerwonej (a* w zakresie 7,01-8,13) oraz zmniejszenia udziału barwy żółtej 
(b* w zakresie 28,30 – 31,73) w barwie chrupek. Według niektórych autorów (10) 
mąka z miąższu dyni jest korzystnym dodatkiem do ekstrudowanych przekąsek 
m.in. ze względu na barwę, którą nadaje produktom. 
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A , B, C – te same litery umieszczone na słupkach oznaczają grupy homogeniczne na poziomie istotności 
α = 0,05.
Ryc. 1. Wpływ zastosowania mieszanek mąk z topinamburu (T), amarantusa (A) i dyni (D) w produkcji 
chrupek kukurydzianych na ich teksturę (wyniki średnie z 15 pomiarów)
Fig. 1. The effect of the use of fl ours made from Jeruzalem artichoke (JA), amaranth (A) and pumpkin 
fl esh (P) in corn snacks production on their texture (mean results of 15 measurements)

Ta b e l a  II. Barwa chrupek uzyskanych z dodatkiem mąk z topinamburu, amarantusa i dyni oznaczona metodą 
instrumentalną (wyniki średnie z 6 pomiarów)

Ta b l e  II. The colour of snacks enriched with flours made from Jeruzalem artichoke, amaranth and pumpkin 
flesh determined instrumentally (mean results of 6 measurements)

Parametr barwy
wg skali Hunter’a

Próbka 
kontrolna

Chrupki z dodatkiem mieszanek mąk 

topinambur
+

amarantus

topinambur
+

dynia

amarantus
+

dynia

topinambur
+ amarantus

+ dynia

Jasność [L*] 78,77±0,22b 76,25±0,18ba 69,98±0,33a 67,95±0,12a 70,79±0,12a

Udział barwy 
czerwonej [a*] 

5,98±0,14a 5,70±0,03a 7,96±0,09bc 8,13±0,10b 7,01±0,06c

Udział barwy 
żółtej [b*]

39,93±0,08b 34,66±0,30ab 31,7±0,42a 28,30±0,12a 30,83±0,11a

a , b, c – te same litery w wierszach oznaczają grupy homogeniczne na poziomie istotności α = 0,05.

Ocena sensoryczna chrupek kukurydzianych z badanymi dodatkami wykaza-
ła, że wyroby z 10 % udziałem mieszanki składającej się z równych ilości mąki 
z topinamburu i amarantusa charakteryzowały się podobną do próbki kontrolnej 
barwą i lepszym zapachem (Tab. III). Wykazano również, że dodatek mieszanki 
mąk topinamburu i dyni korzystnie wpływał na ich konsystencję, która była tyl-
ko nieznacznie gorzej oceniona niż produkt bez dodatków (5,9 pkt.). Zastosowane 
dodatki zmieniły smak chrupek kukurydzianych oraz ich ogólną akceptowalność 
sensoryczną w większym stopniu gdy udział mąki z dyni był większy. Smak produk-
tów wzbogaconych oceniono w zakresie 5,3-3,1 pkt. wobec 6,4 pkt. nadanych próbce 
kontrolnej, natomiast akceptowalność chrupek kukurydzianych z 92 % zmniejszyła 
się po zastosowaniu dodatków do poziomu w zakresie od 72 % (mieszanka mąk 
topinamburu i amarantusa) do 38 % (mieszanka mąk topinamburu i dyni). 
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Ta b e l a  III. Cechy organoleptyczne chrupek uzyskanych z dodatkiem mąk z topinamburu, amarantusa i dyni 
[punkty 1-7]

Ta b l e  III. Organoleptic properties of snacks enriched with flours made from Jeruzalem artichoke, amaranth 
and pumpkin [points 1-7]

Cecha Próbka 
kontrolna

Chrupki z dodatkiem mieszanek mąk 

topinambur
+

amarantus

topinambur
+

dynia

amarantus
+

dynia

topinambur
+ amarantus

+ dynia

Barwa 6,7±1,22b 6,3±0,99b 4,3±0,08a 4,0±0,30a 5,3±0,45c

Konsystencja  6,6±1,24c 4,9±0,64a 5,9±0,52b 5,3±0,45a 5,0±0,56a

Smak 6,4±0,80c 5,3±0,12b 3,4±0,40a 3,1±0,25a 4,9±0,30b

Zapach 6,4±0,11c 7,0±0,06d 4,6±0,21a 4,3±0,30a 5,3±1,13b

Akceptowalność 
sensoryczna [%]

92±3c 72±3b 38±2a 43±4a 67±2b

a , b, c, d – te same litery w wierszach oznaczają grupy homogeniczne na poziomie istotności α = 0,05.

WNIOSKI

1. Mieszanki badanych mąk zastosowane w produkcji ekstrudowanych chrupek ku-
kurydzianych zmniejszyły w znacznym stopniu ich twardość oraz przyczyniły 
się do wykształcenia delikatnej, kruchej tekstury produktów. 

2. Mieszanki z udziałem mąki z dyni nadały tradycyjnym chrupkom nieznacznie 
ciemniejszą barwę z większym udziałem barwy czerwonej i mniejszym barwy 
żółtej. 

3. Cechy organoleptyczne chrupek z udziałem mieszanek zawierających mąkę 
z amarantusa i topinamburu odznaczały się najlepszym zapachem i podobną do 
próbki kontrolnej barwą, tylko nieznacznie odbiegając pod względem akcepto-
walności sensorycznej od produktu bez dodatków.

A.  P ę k s a,  A.  K i t a,  A.  T a j n e r - C z o p e k,  E.  R y t e l,  J.  M i e d z i a n k a

THE QUALITY OF CORN SNACKS ENRICHED BY THE ADDITION OF FLOURS ORIGINED 
FROM AMARANTH, JERUSALEM ARTICHOKE AND PUMPKIN FLESH

S u m m a r y

The aim of this study was to analyze the effect of corn snacks supplementation with the mixtures of 
fl ours made from Jerusalem artichoke tubers, amaranth seeds and pumpkin fl esh on the texture, colour and 
organoleptic properties of extruded snacks. The basic raw material was corn grits, whose 10 % of weight 
was replaced by the mixtures prepared from the same quantities of experimental fl ours  from Jerusalem 
artichoke (JA), amaranth (A) and pumpkin (P). The snacks were manufactured by HTST extrusion, in the 
temperature of 180 ºC at the head region with using a 4 mm nozzle. The texture and colour of extrudates  
were measured instrumentally, their consistence, colour, taste and aroma were measured with the use of 
1-7 point hedonic scale.  Their sensory acceptance was measured as well. 

The enrichment of basic corn snacks with the experimental fl ours decreased the hardness of extrudates 
and improved their crunchiness, particularly after the addition of the mixtures prepared from amaranth 
and pumpkin or Jerusalem artichoke and amaranth fl ours. The snacks with the studied fl ours were slightly 
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darker than the control sample and were of lower saturation by yellow colour but of higher share of red 
colour (the mixtures with pumpkin fl our). The most  favored were the snacks enriched with the mixtures 
of fl ours: JA+A and JA+A+P, particularly regarding their taste, aroma and colour estimation
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