
Paulina Wolska, Alicja Ceglińska, Anna Kołakowska

WPŁYW WYBRANYCH POLEPSZACZY HANDLOWYCH
NA STRUKTURĘ MIĘKISZU CHLEBA ŻYTNIEGO I MIESZANEGO

Zakład Technologii Zbóż Katedry Technologii Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. A. Ceglińska

Badano wpływ trzech handlowych polepszaczy piekarskich (AKO-Pan, AKO-
Sec I i AKO-Sec II) na strukturę miękiszu chleba żytniego i mieszanego. Ocenio-
no przebieg procesu technologicznego i jakość uzyskanego chleba określając: 
wydajność, upiek, objętość i twardość miękiszu. Przeprowadzono punktową oce-
nę organoleptyczną. Dodatek polepszacza AKO-Pan wpłynął istotnie na struk-
turę miękiszu chleba żytniego. Polepszacz AKO-Sec I oddziaływał korzystnie na 
wydajność, upiek i objętość chleba mieszanego. Dodatek AKO-Sec II nie miał 
wpływu na badane cechy obu rodzajów chleba. 
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Polepszanie jakości pieczywa poprzez dodatek różnych substancji jest praktyką 
znaną od ponad stu lat. Jednak dopiero dziś, w dobie standaryzacji i automatyza-
cji produkcji, rola polepszaczy nabrała szczególnego znaczenia (1). Potrzebę ich 
stosowania wymuszają z jednej strony nowe metody i receptury technologiczne, 
wymagające określonych i stabilnych cech surowców i półproduktów, z drugiej zaś 
konsument oczekujący wysokiej jakości pieczywa. Zdaniem wielu autorów (1, 2, 3, 
4) polepszacze, poprawiają cechy sensoryczne i reologiczne pieczywa, przedłużają 
jego świeżość, upraszczają proces produkcji, a także wzbogacają je w cenne skład-
niki odżywcze. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych 
substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, 
poz. 933 ze zm.) polepszacze piekarskie zostały zakwalifi kowane do grupy dozwo-
lonych dodatków do żywności.

Celem polepszacza jest uproszczenie procesu produkcyjnego, zapewnienie sta-
łych parametrów technologicznych, które mogą ulec zmianie poprzez wahania ja-
kości surowców, a w konsekwencji zapewnienie produktu o stałej, wysokiej jakości 
(1). Chleb z ich dodatkiem odznacza się na ogół ładniejszym wyglądem, większą 
objętością i miękiszem o lepszej strukturze (1, 3). 

Działanie polepszaczy piekarskich jest bardzo różnorodne, dlatego też przy ich 
doborze należy brać pod uwagę nie tylko rodzaj i wartość wypiekową używanej 
mąki, ale także rodzaj końcowego produktu, zastosowaną technologię produkcji 
i żądaną jakość pieczywa. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego polepszacza, 
zostały one podzielone w zależności od spełnianej funkcji na dwie zasadnicze grupy 
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(3): substancje dodatkowe dozwolone i inne, substancje podnoszące walory odżyw-
cze pieczywa.

W pracy badano wpływ trzech polepszaczy handlowych na strukturę miękiszu 
chleba żytniego i mieszanego.

MATERIAŁ I METODY 

Materiałem badanym były chleby żytnie i mieszane uzyskane z mąki: żytniej typu 
720 i pszennej typu 750 z dodatkiem polepszaczy handlowych: AKO-Pan, Ako-Sec 
I i Ako-Sec II. Mąki pochodziły z PZZ Bydgoszcz młyn w Płońsku, a polepszacze 
piekarskie wyprodukowała fi rma „AKO” z Bydgoszczy. 

Według deklaracji producenta polepszacz AKO-Pan przeznaczony jest głównie 
do pieczywa mieszanego, natomiast polepszacze Sec I i Sec II do pieczywa żytniego 
i mieszanego.

Ocena właściwości fi zyczno-chemicznych obu badanych mąk obejmowała: wil-
gotność (6), barwę metodą odbicia za pomocą spektrometru Minolta CR-200 (5), za-
wartość białka ogółem metodą Kjeldahla (5) przy użyciu aparatu Foss Tecator i liczbę 
opadania przy użyciu urządzenia Falling Number 1400 (7), kwasowość (6). Dodatko-
wo dla mąki żytniej przeprowadzono ocenę amylografi czną za pomocą amylografu 
fi rmy Brabender (8) i określono zdolność do wytwarzania CO2 podczas fermentacji 
ciasta (6). W mące pszennej natomiast określono ilość i jakość glutenu za pomocą 
aparatu Glutomatic 2200 (9). Handlowe polepszacze piekarskie dodawano w ilości 
0,5, 1,0 i 1,5% w stosunku do mąki i badano ich wpływ na właściwości ciasta oraz 
cechy organoleptyczne i fi zyczne miękiszu chleba żytniego i mieszanego (10). 

Ciasto na oba rodzaje chleba prowadzono metodą trójfazową (żurek–kwas–cia-
sto). Wypiek prowadzono w temp. 230°C przez 40 min. Uzyskane chleby ważono 
dwukrotnie: bezpośrednio po wyjęciu z pieca i po 24 h w celu określenia upieku 
i wydajności (6). Objętość chleba mierzono wykorzystując sypkie materiały (na-
siona rzepaku) (6). Twardość chleba określono za pomocą analizatora tekstury typu 
TA.XTi używając trzpienia cylindrycznego o średnicy 35 mm, który zagłębiał się 
w miękisz kromki chleba na głębokość 15 mm. Odczytywano maksymalną siłę na-
cisku w N po 24 h od wypieku. Przeprowadzono także punktową ocenę jakości 
chleba (10). 

Analizę statystyczną otrzymanych wyników wykonano za pomocą programu 
Statgraphics Plus 4.1. Ocenę istotności różnic pomiędzy wartościami średnimi okre-
ślano za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji przy poziomie istotności α = 
0,05, a najmniejszą istotną różnicę wyznaczano testem Tukeya.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki charakteryzujące jakość mąk stosowanych w pracy przedstawiono w ta-
beli I. Mąkę żytnią typu 720 i mąkę pszenną typu 750 cechowała wilgotność zgodna 
z wymaganiami zamieszczonymi w normach: PN-86/A-74032 i PN-91/A-74022. 
Wskaźnikiem świeżości mąki jest jej kwasowość, która dla mąki żytniej wynosiła 
3,8° kwasowości, a dla pszennej 3,5° kwasowości. Wartości te mieściły się w prze-
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dziale podanym w odpowiednich normach (11, 12). Jasność (L) obu rodzajów mąki 
była wysoka, wskazują na to wartości L mieszczące się w przedziale 92–94. Współ-
rzędne chromatyczności a i b świadczą o udziale w barwie mąki odcienia zielonego 
i żółtego. Mniejszy udział barwy zielonej występował w mące pszennej.

Ta b e l a  I. Wyniki oceny właściwości fizyczno-chemicznych mąki żytniej typu 720 i mąki pszennej typu 750 

Ta b l e  I. Results of physicochemical properties of rye flour type 720 and wheat flour type 750 

Badana cecha
Mąka / flour

Żytnia typu 720 Pszenna typu 750

Wilgotność (%) 11,4 9,5

Kwasowość (°) 3,8 3,5

Zawartość białka (%) 7,1 12,9

Barwa L (jasność) 92 94

Współrzędne chromatyczności a –0,14 –0,14

Współrzędne chromatyczności b +9,58 +7,22

Zawartość glutenu (%) – 32,1

Indeks glutenu – 81

Liczba opadania (s) 157 284

Zawartość białka ogółem w mące pszennej była większa niż w mące żytniej. 
Z mąki pszennej wymyto 32,1% glutenu. Uzyskana ilość glutenu była zgodna z wy-
maganiami normy (11). Jakość glutenu (indeks glutenu 81) była odpowiednia do 
wypieku pieczywa mieszanego.

Liczba opadania jest miarą aktywności alfa-amylazy. Dla obu mąk wskaźniki te 
były zgodne z wymaganiami norm (11, 12). Mniejsza liczba opadania w mące żyt-
niej świadczy o wyższej aktywności amylolitycznej. Wyniki przeprowadzonej anali-
zy amylografi cznej mąki żytniej (próba kontrolna) oraz mąki z dodatkiem polepsza-

Ta b e l a  II. Analiza amylograficzna mąki żytniej typu 720 bez i z dodatkiem polepszaczy

Ta b l e  II. Results of amylographic analysis of rye flour type 720 with and without addition of bread improvers

Ilość polepszacza
(%)

Temperatura 
końcowa kleikowania 

(°C)

Lepkość skleikowanej 
skrobi 
(j.A.)

Próba kontrolna 0 61,0 560

Ako-Pan
0,5
1,0
1,5

58,0
58,7
57,2

500
310
295

Sec I
0,5
1,0
1,5

53,5
53,5
58,0

520
370
320

Sec II
0,5
1,0
1,5

56,5
57,2
53,5

480
360
320
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czy w ilości 0,5, 1,0 i 1,5% zamieszczono w tabeli II. Dodatek polepszaczy wpłynął 
na obniżenie temperatury końcowej kleikowania i lepkości skleikowanej zawiesiny. 
Przy dodatku polepszaczy w ilości 0,5% lepkość zawiesiny obniżyła się o 7–11%, 
natomiast przy dawce 1,5% aż o 43–47%. 

Dodatek polepszacza AKO-Pan w dawce 0,5% nie powodował wydłużenia czasu 
fermentacji ciasta w porównaniu z próbą kontrolną (ryc. 1). Po 3 h fermentacji ilość
wytwarzanego CO2 uległa zmniejszeniu. Natomiast dodatek 1,0 i 1,5% tego po-
lepszacza wydłużył czas fermentacji. Zmniejszenie ilości wydzielanego CO2 miało 
miejsce po 4 h procesu. Niezależnie od dawki dodatek polepszacza Sec I powodo-

Ta b e l a  III. Wpływ wybranych polepszaczy na cechy chleba żytniego 

Ta b l e  III. Influence of addition chosen improvers on rye bread features

Dawka
polepszacza

(%)

Wydajność 
pieczywa

(%)

Upiek
(%)

Objętość
(cm3)

Twardość 
miękiszu

(N)

Ocena 
punktowa

P.K 0 135,9 a 16,4 a 236,0 a 3,8 b 37

AKO-Pan

0,5 139,4 a 14,8 a 236,8 a 4,3 ab 35

1,0 137,8 a 15,1 a 241,3 a 3,2 a 35

1,5 141,6 a 12,1 a 253,8 a 2,3 b 36

P.K 0 135,9 a 16,4 a 236,0 a 3,8 a 37

Sec I

0,5 142,7 a 11,7 a 248,7 a 4,3 a 35

1,0 140,5 a 13,5 a 265,9 a 3,4 a 37

1,5 136,6 a 15,5 a 284,7 a 3,4 a 37

P.K 0 135,9 a 16,4 a 236,0 a 3,8 a 37

Sec II

0,5 137,5 a 16,2 a 254,4 a 3,8 a 37

1,0 140,4 a 14,4 a 229,9 a 4,5 a 38

1,5 139,7 a 14,9 a 238,0 a 5,6 a 36

a, b – wartości oznaczone tą samą literą w kolumnie nie różnią się istotnie (α = 0,05)
P.K – próba kontrolna

Ryc. 1. Ilość wydzielone-
go CO2 z ciasta z dodat-
kiem polepszacza AKO-
-Pan.
Fig. 1. Amount of im-
parted CO2 from dough 
with AKO-Pan improver 
addition.
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wał wolniejsze wydzielanie CO2 w porównaniu z próbą kontrolną, co przyczyniło 
się do wydłużenia czasu fermentacji ciasta. W stosunku do próby kontrolnej dodatek 
polepszacza Sec II w ilości 0,5% powodował wydłużenie czasu fermentacji do 5 h. 
Większy dodatek (1,5%) tego polepszacza skracał czas fermentacji nawet o 2 h.

Polepszacze AKO-Pan, Sec I, Sec II, niezależnie od dodanej ilości nie miały istot-
nego wpływu na wydajność, upiek i objętość chleba żytniego (tab. III). W badaniach 
Korusa i Achremowicza (2) również wykazano niewielki wpływ zastosowanych 
przez nich polepszaczy na wydajność pieczywa. 

W przypadku chleba mieszanego ilość dodanego polepszacza wpływała istotnie 
na niektóre jego cechy. Największy wzrost wydajności (5%) wystąpił z dodatkiem 
polepszacza Sec I w ilości 0,5%.

Ściśle powiązaną z wydajnością cechą pieczywa jest upiek, który jest odwrotnie 
do niej proporcjonalny. Pieczywo mieszane z dodatkiem wszystkich polepszaczy 
cechowało się mniejszym upiekiem niż próba kontrolna, ale tylko dodatek Sec I po-
wodował istotny spadek wartości tej cechy.

W przypadku chleba mieszanego zaobserwowano zależność objętości od rodzaju 
i dawki polepszacza. Jedynie zwiększanie dodatku polepszacza Sec I powodowało 
istotny wzrost objętości chleba, od 5,4 do 20,6% w stosunku do próby kontrolnej. 

Ryc. 2. Ilość wydzielonego 
CO2 z ciasta z dodatkiem 
polepszacza Sec I.
Fig. 2. Amount of imparted 
CO2 from dough with Sec 
I improver addition.

Ryc. 3. Ilość wydzielonego 
CO2 z ciasta z dodatkiem 
polepszacza Sec II.
Fig. 3. Amount of imparted 
CO2 from dough with Sec 
II improver addition.
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Twardnienie miękiszu pieczywa powoduje zmiany w smaku, zapachu i jego teks-
turze (16). Według Martina i Hoseneya (14) zmiany twardości miękiszu są wyni-
kiem interakcji między napęczniałymi ziarnami skrobi i ciągłą fazą glutenową na 
drodze tworzenia stosunkowo słabych sieciujących wiązań wodnych. Na twardość 
miękiszu chleba żytniego istotny wpływ miał tylko dodatek 1% polepszacza AKO-
Pan (tab. III). Słowik (15) również stwierdziła korzystny wpływ stosowanych polep-
szaczy na proces zmniejszenia twardnienia pieczywa i przedłużania jego świeżości. 
Dodatek żadnego ze stosowanych polepszaczy nie miał istotnego wpływu na twar-
dość miękiszu chleba mieszanego.

Uzyskane chleby poddano również punktowej ocenie organoleptycznej, podczas 
której określano takie cechy organoleptyczne, jak: wygląd zewnętrzny, barwę, gru-
bość i inne cechy skórki, miękisz pod względem jego elastyczności, porowatości 
i zabarwienia oraz smak i zapach (10). 

Chleb żytni bez dodatku polepszaczy (próba kontrolna) uzyskał wysoką ocenę 
29 punktów, co klasyfi kowało go do najwyższego (I) poziomu jakości (tab. III). 
Równie wysoko oceniono chleby z dodatkiem: 0,5 i 1,5% AKO-Pan, 0,5 i 1,0% Sec 
I oraz 0,5% Sec II. Pozostałe chleby żytnie zaliczono do II grupy jakości, z sumą 
punktów wynoszącą 26–27.

Według oceny organoleptycznej wszystkie chleby mieszane otrzymały wysoką 
punktację, kwalifi kującą je do najwyższego (I) poziomu jakości (tab. IV). Najwyżej 
oceniono (po 31 punktów) chleb bez dodatku polepszaczy oraz chleby z 1,0 i 1,5% 
dodatkiem polepszacza Sec II.

Ta b e l a  IV. Wpływ wybranych polepszaczy na cechy chleba mieszanego 

Ta b l e  IV. Influence of addition of chosen improvers on mixed bread features

Dawka
polepszacza

(%)

Wydajność 
pieczywa

(%)

Upiek
(%)

Objętość
(cm3)

Twardość 
miękiszu

(N)

Ocena 
punktowa

P.K 0 135,9 a 16,4 a 236,0 a 3,8 a 37

Ako-Pan

0,5 139,4 a 14,8 a 236,8 a 4,3 a 35

1,0 137,8 a 15,1 a 241,3 a 3,2 a 35

1,5 141,6 a 12,1 a 253,8 a 2,3 a 36

P.K 0 135,9 c 16,4 a 236,0 b 3,8 a 37

Sec I

0,5 142,7 a 11,7 ab 248,7 b 4,3 a 35

1,0 140,5 b 13,5 ab 265,9 ab 3,4 a 37

1,5 136,6 c 15,5 ab 284,7 a 3,4 a 37

P.K 0 135,9 a 16,4 a 236,0 a 3,8 a 37

Sec II

0,5 137,5 a 16,2 a 254,4 a 3,8 a 37

1,0 140,4 a 14,4 a 229,9 a 4,5 a 38

1,5 139,7 a 14,9 a 238,0 a 5,6 a 36

a–c – wartości oznaczone tą samą literą w wierszu nie różnią się istotnie (α = 0,05)
P.K – próba kontrolna
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WNIOSKI

1. Dodatek polepszacza AKO-Pan wpłynął istotnie na strukturę miękiszu chleba 
żytniego powodując wzrost jego twardości.

2. Polepszacz Sec I oddziaływał korzystnie na proces wypieku (wydajność 
i upiek) oraz objętość chleba mieszanego.

3. Dodatek polepszacza Sec II nie miał istotnego wpływu na badane cechy chleba 
żytniego i mieszanego.

P.  Wo l s k a,  A.  C e g l i ń s k a,  A.  K o ł a k o w s k a

INFLUENCE OF CHOSEN COMMERCIAL IMPROVERS ON CRUMB STRUCTURE
OF RYE AND MIXED BREAD

S u m m a r y

Infl uence of three selected commercial bread improvers (AKO-Pan, AKO-Sec I, AKO-Sec II) on the 
structure of rye and mixed bread was researched. Improvers quantity was added in 0,5, 1,0 i 1,5% amount 
relatively to fl our. Based on laboratory batch, technological process and quality of received baking was 
determined, defi ning: yield, baking loss, capacity and hardness number. Also organoleptic assessment was 
defi ned. Only the addition of AKO-Pan signifi cantly affected structure of the crumb (increase in hardening 
number) However AKO-Sec I improver had positive affect on baking loss, yield and capacity of mixed 
baking. AKO-Sec II improver did not have any signifi cant infl uence on both kind of baking. The amount 
of added improvers infl uenced the acceptance of bread by consumers, which were expressed in points of 
organoleptic evaluation.
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