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A búzalisztek sütőipari minőségét befolyásoló tényezők közül kétségtelenül 
a sikérfehérje komplexum mennyisége és minősége a legfontosabb. Ez biztosítja 
a sütőipari termékek gyártása során a tészta megfelelő fizikai tulajdonságait. 
Igaz ugyan, hogy a jó minőségű készítmények gyártásához ezen felül még egyéb 
követelmények is szükségesek, így különösen a szénhidrát bontó enzimek műkö
désével szorosan összefüggő megfelelő gázfejlesztőképesség, azonban a lisztek 
többségénél ez utóbbi kielégítő, s így a jó fizikai sajátságok biztosítása szokott 
a fő probléma lenni.

A búzalisztminősítő vizsgálatok között mindenütt ott találjuk a sikér mennyi
ségének és legtöbbször minőségének meghatározását is. Erről tanúskodnak a 
különböző összefoglaló jellegű szakkönyvek (1 -5 )  és az egyes országok szabvá
nyai is (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

A nedves sikér mennyiségi meghatározása az eljárások túlnyomó többségé
nél azon alapszik, hogy a lisztből tésztát készítenek, amelyből mosással nyerik 
a sikért. Az eljárás-legfontosabb lépései a következők: tésztakészítés, a tészta 
pihentetése, sikérmosás, vízfelesleg eltávolítása a kimosott sikérből. A követke
zőkben az egyes lépések szerint felmerülő problémákat veszem sorra.

Tésztakészités. Csaknem kizárólag valamennyi ország szabványai kézi tészta
gyúrást írnak elő. Tudományos szempontból kis laboratóriumi dagasztógépek 
alkalmazása volna a megfelelő, tekintve, hogy a kézi tésztakészítés különösen 
nem gyakorlott vizsgázó esetében hibák forrása lehet. Kétségtelen ugyan, hogy 
a laboratóriumi dagasztógép beszerzése többlet költségeket jelent, ugyanakkor 
nagyobb laboratóriumokban többirányú felhasználása (pl. penetrométeres vizs
gálatok, sütési próba stb.) is lehetséges. A gépi tésztakészítés bevezetése egyben 
lehetővé tenné a dagasztás időtartamának a pontos előírását is, ami jelenleg 
a szabványok többségében hiányzik vagy pedig nem eléggé egyértelmű (,,amíg 
egyneművé válik a tészta”, ,,amíg ragad a dagasztó edény falához” stb.) A tészta
készítés körülményeinek objektív meghatározásához szorosan hozzátartozik a 
hőmérséklet megszabása, tekintve, hogy a tésztakialakulás folyamatait (vízfel
vétel, duzzadás, tésztaszerkezet kialakulása) a hőmérséklet függvényei is. Gya
korlati szempontból itt a szobahőmérséklet, illetve a 30 C° körüli hőmérséklet 
jön számításba. Utóbbi a sütőipari termékek gyártása során a tésztakészítés, 
kelesztés átlagos hőmérsékletének felel meg. A szobahőmérséklet pedig a termosz
táttal nem rendelkező kisebb laboratóriumok szempontjait veszi figyelembe. 
Elméletileg adott hőmérséklet pontos betartása az indokolt.

A tészta pihentetése. A sikérf ehérj ék vízfelvétele és ezzel összefüggő duzzadása 
nem pillanatszerű, hanem az időben lejátszódó folyamat. Sebességét elsősorban a 
sikérmicellák szerkezetének erőssége szabja meg. Erős szerkezetű sikér esetében 
a vízfelvétel és duzzadás lassúbb folyamat, gyenge sikér gyorsan eléri a maxi
mális duzzadást, amit azután korlátlan duzzadás, peptizálás követhet a sikér- 
szerkezet további gyengülésével. Ezen tisztán kolloidkémiai tényezők mellett,
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bizonyos biokémiai folyamatok (pl. fokozott proteolites aktivitás csirázottság 
folytán) is elősegíthetik a sikérszerkezet gyengülését.

Mindezek alapján a sikérmeghatározáshoz készített tészta bizonyos idejű 
pihentetése kívánatos, mert így jobban megnyilvánulnak a jó, ill. gyenge minő
ségű lisztek, ill. gabonák közötti különbségek.

A pihentetés körülményei szintén igen lényegesek, főleg a hőmérséklet és a 
pihentető tér relatív nedvességtartalma. Sok ország szabványa nem rögzíti 
pontosan a pihentetés paramétereit (köztük a mi szabványunk sem). Tekintve, 
hogy jelenleg már a kis laboratóriumokban is megfelelő termosztálási lehetőség 
biztosítható, kívánatos a pihentetés hőmérsékletének előírása és a művelet 
termosztátban történő végzése.

Sikérmosás. A sikér kinyerése a készített tésztából az egyik legtöbb problé
mát felvető kérdés. Elsősorban is végigtekintve a'különböző országok szabvá
nyain látható, hogy sokféle mosófolyadékot alkalmaznak. Leggyakoribb ugyan a 
desztillált víz vagy ivóvíz (kútvíz, csapvíz), ezenkívül azonban a 2%-os NaCl 
oldat, továbbá néhány a semleges pH-hoz közelálló foszfát puffer alkalmazása is 
elő van írva több helyen.

• A mosófolyadék kiválasztása igen lényeges tekintve, hogy annak minősége 
befolyásolja a kimosható nedves sikér mennyiségét és minőségét is. A kérdéssel 
foglalkozó kutatók az egyes mosófolyadékok alkalmazása mellett, illetve ellen 
igen sok érvet hoznak fel. A desztillált víz, mint mosófolyadék azzal az előnnyel 
rendelkezik, hogy állandó pontosan meghatározott összetétel mellett minden
féle harmadik vagy további komponens jelenléte nélkül vizgálja a sikérfehérjék 
hidratációs viszonyait. Az a felvetett tény, hogy az esetleges C02 tartalom az 
alkoholban oldható sikérfehérjefrakció részleges oldódását eredményezheti, 
kiküszöbölhető azáltal, hogy kiforralt és megfelelően visszahűtött desztillált 
vizet alkalmazunk.

A NaCl oldat és a különböző pufferek felhasználása általában magasabb 
nedves sikér értékeket eredményez, mint azt számos kutató vizsgálata bizonyítja 
(13, 14, 15, stb.). Mellettük azt az érvet hozzák fel, hogy így igyekeznek azokat a 
körülményeket megközelíteni, amilyenek a sütőipari technológia során a tésztá
ban kialakulnak (NaCl-tartalom, gyengén savanyú pH). Ez érvekben kétségtele
nül meglevő igazság mellett, meg kell jegyezni azt, hogy a tészták NaCl-tartalma 
országonként és termékenként igen változó lehet, ami a sikér duzzadási és hidra- 
tálódási viszonyait igen számottevően befolyásolja. A pH-val kapcsolatban 
viszont az a helyzet, hogy azonos termék esetén is a tésztakészítés és kelesztés 
folyamata közben változik. NaCl-alkalmazása emellett a gyenge és erős sikérű 
lisztekre különbözően hathat. A gyenge szerkezetű sikérnél az intermicelláris 
oldat megnövekedett ózmozis nyomása révén csökken a korlátlan duzzadás 
lehetősége, vagyis annak a lehetősége, hogy a peptizált sikérfehérjék egy része 
kolloid oldatba menjen. Ugyanez a hatás erős sikérű liszteknél, ill. búzáknál lé
nyegesen gyengébb. Végeredményben tehát csökken a különbség a gyenge és 
erős sikérű lisztek között, ami a minősítés szempontjából nem kívánatos. Ugyan
ez a helyzet a sikér minőségi jellemzőivel kapcsolatban is.

Mindezeket figyelembevéve, továbbá azt, hogy desztillált víz alkalmazása 
a munka kivitelénél könnyebbséget jelent a desztillált víz használata mosófolya
dékként a legmegfelelőbbnek tekinthető.

Gyakorlati szempontból a csapvíz felhasználása a legkényelmesebb, azon
ban ennek változó összetétele és hőmérséklete tudományos szempontból ezt az 
eljárást nem kívánatossá teszi. ,

A mosófolyadék hőmérséklete szintén befolyásolja a siker mennyiségét és 
sajátságait is. Bár a szobahőmérséklet tartományában a hőfokhatás nem túl 
nagy, mégis az amúgy is sok hibaforrást tartalmazó eljárásnál a mosófolyadék 
pontos hőmérsékletének előírása feltétlenül szükséges.
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A sikérmeghatározás egyik sokat vitatott és megoldást még nem nyert 
része a sikérmosás kivitelének módja. Jelenleg még legnagyobbrészt, mint azt 
az egyes országok szabványai is tanúsítják, leggyakoribb a kézi mosás. Ugyan
akkor az objektív körülmények biztosítása, továbbá sorozatvizsgálatoknál a 
minél jobb teljesítmény elérése kívánatossá teszi olyan berendezések készítését, 
amelyekkel a sikérnyerés objektiven, gépi úton végezhető el. Ezirányban már 
sok munka folyt és a különböző országokban, így nálunk is készültek, ill. készülnek 
sikérmosó gépek. (Rajkay-fé\e sikérmosógép, Csehszlovák sikérmosógép „Gluti- 
nex”, ,,Teby” stb.). Valamennyi ilyen konstrukció azonban azzal az alapvető 
hibával küzd, hogy rajtuk a sikérmosás nem végezhető el megfelelően és teljesen. 
Ezen kívül az igen gyenge sikérű liszteknél sok esetben egyáltalán nem is sikerül 
sikérhez jutni (nem áll össze, szétkenődik a szitákon stb.). Jól mutatja a hiányos
ságokat az a tény, hogy azon országokban, ahol valamilyen sikérmosógép alkal
mazása a szabványban elő van írva, a gépimosást még további kézi mosással 
kell teljessé tenni. Egyetlen kivétel a belga szabvány, amely a gépi mosással 
befejezettnek tekinti a sikér kinyerést. Tekintve, hogy ugyanezen típusú készülék
nél más országokban kézi utánmosást is előírnak, nem valószínű, hogy ez a ké
szülék keményítőmentes nedves sikér előállítására közvetlenül alkalmas volna.

További probléma a készülékekkel kapcsolatban az hogy sok esetben a beren
dezés túl komplikált. ’Ez vonatkozott pl. a nehézkes Rajkay berendezésre is. 
Még viszonylag a legegyszerűbb berendezésnek a csehszlovák típus tekinthető.

A fentiekből látható, hogy mindezideig a megfelelő sikérmosógép kialakítása 
nem sikerült. Ugyanakkor a meghatározás objektív és gyors kivitelezéséhez fel
tétlenül szükség volna rá. Ezt támasztja alá a ICC sikér bizottsága is, amely a 
gépi sikérmosás alapján kívánja a nemzetközi egységesítést megoldani (34).

Mind a gépi, mind a kézi sikérmosás fontos kérdése a mosás időtartama, ill. 
a mosás végpontjának megállapítása. Általánosságban a végpont megállapítására 
a mosófoiyadék zavarosságának a megszűnését és a mosófolyadék keményítő 
menetességét (jódpróba) használják fel. Csak a szovjet szabvány ír elő még 
további ellenőrző mosást a nedvessikér viszonylagos súlyállandóságának ellen
őrzésére. (Utánmosáskor a súlyveszteség nem haladhatja meg a 0,1 g-ot). Leg
jobban ezen módszerek közül a jódpróba vált be, a zavarosság megszűnés suk 
esetben igen hosszú mosás után sem érhető el (15).

A sikérmosás időtartamát a mosás intenzitása a sikér, ill. tészta minősége 
erősen befolyásolja. Tekintve, hogy a mosás időtartamának túlzott növelése 
csaknem kivétel nélkül a nedves sikér mennyiségének csökkenését vonja maga 
után, kívánatos a mosási időtartam korlátozása és a maximális mosási idő 
előírása. Ez a maximális idő az esetek túlnyomó többségében nem nagyobb 15-20 
percnél.

A vízfelesleg eltávolítása. A nedves sikér közvetlenül kimosás után jelentős 
mennyiségű mechanikailag kötött szabad vizet tartalmaz. Emiatt szükséges 
ezen változó és bizonytalan mennyiségű vízfelesleg eltávolítása. Ezt a legtöbb
ször úgy végzik el, hogy a sikércsomót a tenyerek között addig nyomkodják 
amíg az ragadóssá nem válik. Ez a módszer meglehetősen szubjektív és különö
sen kevésbé gyakorlott személy esetében számottevő hiba forrása lehet. Tudo
mányos szempontból kívánatos olyan egyszerű konstrukciójú prés szerkesztése, 
amelyben a vízfelesleg eltávolítása pontosan meghatározott körülmények (nyo
más és idő) között volna elvégezhető.

A mennyiségi meghatározással kapcsolatban még megemlítem, hogy a 
jelenleg kizáróan használt sikérmeghatározási eljárás mellett történtek kísérletek 
egyszerűsített módszer kidolgozására. Ezek közül gyakorlati szempontból is 
érdekesnek látszik Romenszkij és Popov (16) ,,centrifugás” módszere. Az eljárás 
röviden az alábbi: 10 g vizsgálandó lisztet 50 ml térfogatú gentrifugaedénybe 
öntünk. Hozzáadunk 20 ml 2%-os NaCl oldatot, majd szuszpenzióvá keverjük.
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A kapott szuszpenziót 3 percig centrifugáljuk 4500-5000 ford/sec mellett. 
A leülepedett részt a centrifugacsőből selyeinszitára visszük és kézzel 2%-os 
NaCl oldattal 3 — 6 perc alatt kimossuk belőle a síkért. Ezután az oldatfelesleget 
kézi nyomkodással eltávolitva a szokásos módon mérjük és számítjuk a nedves 
sikér mennyiségét.

Ez a kétségen kívül gyorsabb eljárás a vizes sikérmosási módszerhez képest 
kisebb értékeket ad, azonban a két módszer eredményei között igen szoros lineá
ris korreláció mutatható ki (15). Hátránya, hogy viszonylag nagy fordulatszámú 
centrifugát igényel és így alkalmazása csak ott lehetséges, ahol ilyen centrifuga 
rendelkezésre áll.

A sikér minőségének meghatározása. Régóta ismert tény, hogy a sikér mennyi
sége mellett a sütőipari tulajdonságok kialakításában a sikér minősége döntő 
szerepet játszik. Az idők folyamán a sikérminőség meghatározására nagyszámú 
módszert dolgoztak ki. Ezeket alapelvük szerint két csoportra oszthatjuk: 1. A si- 
kérfehérjék szerves savakban történő duzzadásán, illetve peptizációján alaouló 
módszerek, 2. A sikér reológiai tulajdonságainak mérésére alapozott eljárások.

A sikér duzzadásán, ill. peptizációján alapuló módszerek. Az ebbe a csoportba 
tartozó eljárások között az egyik legismertebb Berliner és Koopmann módszere, 
amelynek a leírása csaknem valamennyi összefoglaló jellegű szakkönyvben meg
található, és amely a sikérminőséget az ún. duzzadási számmal (Quellzahl = QZ) 
jellemzi. A meghatározás különösen Németországban elterjedt, de más európai 
országok szabványaiban is szerepel. Rövid leírása a következő: 1 g síkért 30 kb. 
azonos méretű részecskére aprítunk és speciális, beosztásokkal ellátott nyakú 
lombikba juttatjuk, amelybe előzőleg 100 ml 27 C°-os 0,02 N tejsavat öntöttünk. 
Ezután dugóval lezárjuk, a lombikot úgy, hogy a dugó alja lombik nyakán levő 
beosztás 0 értékéig érjen. Ezután adott ideig termosztátban (27 C°) tartjuk a 
jombikot, majd a sikérrészecskéket a lombik megfordításával a térfogatskálás 
nyakrészbe juttatva leolvassuk azok térfogatát. Minél nagyobb ez az érték 
(QZ), annál jobb minőségű a sikér.

Gyakran merik a pihentetés nélküli és a 30 percig pihentetett tésztából 
mosott sikér diuzzadását (QZ4 és QZ30). ^

Minél gyengébb’a sikér, annál kisebb' QZ)„ és QZ30 és annál nagyobb a kettő 
különbsége a QZn %-ában kifejezve.

A eljárás hátránya hosszadalmassága, jelentős tejsavigénye és a sikér aprítá
sának körülményessége.

A sikér szerves savakban peptizálható, a peptizálhatóság mértéke a sikér- 
szerkezet erősségének függvénye. Ezen alapulnak azok a módszerek, amelyek a 
szerves savakban peptizált sikér oldatának zavarosságát mérik. A többek között 
Proszkurjakov (17) és Romenszkij (18) által kidolgozott nefelometriás módszer 
nem tett szert gyakorlati jelentőségre.

Ugyancsak nem kerültek be.a laboratóriumi gyakorlatba azok az eljárások, 
amelyek a peptizált sikérből nyert oldatok viszkozitását határozzák meg és ebből 
következtetnek a sikérminőségre.

A sikér reológiai sajátságainak mérésén alapuló módszerek. A sikérminőség 
elbírálásának legjobb módszere a nedves sikér fizikai tulajdonságainak vizsgá
lata. így ugyanis közvetlenül mérhetjük azokat a sikérsajátságokat, amelyek 
sütőipari szempontból elsődleges fontosságúak, amelyek meghatározzák egyrészt 
a, gázvisszatartóképességet, másrészt a formatartást. A vizsgálati módszerek 
a fizikai tulajdonságok közvetlen mérése mellett, azok változását is tanulmányoz
zák az idő függvényében.

Az alkalmazott eljárások két nagyobb csoportra oszthatók: 1. nem műszeres, 
2. műszeres eljárások.
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Nem műszeres eljárások
A sikér nyújthatóságának meghatározása. E vizsgálat legegyszerűbb kivitele 

-  amely a hazai szabványban is szerepel -  az, hogy a sikércsomót beosztással 
ellátott skála előtt, kézzel nyújtjuk annak elszakadásáig. Az elszakadás pillana
tában mért érték adja meg a nyújthatóság számszerű kifejezését. Ez az egyszerű, 
de szubjektív módszer kizárólag gyors tájékozódó vizsgálatra alkalmas.

Ugyancsak ismeretes Kozmina és Kranz módszere, amelynek leírása a leg
több szakkönyvben (pl. 14.) megtalálható. Lényege az, hogy a sikérmintát 
felfüggesztve vizsgáljuk, annak megnyúlását az idő függvényében. A síkért a 
fajlagos megnyúlással (cm/perc) jellemezzük. Minél gyengébb a sikér, annál na
gyobb a fenti jellemző értéke. Ez a módszer bár objektivebbnek látszik az előbb 
leírtnál, az ellenőrző méréseink során rosszabb reprodukálhatóságot adott, 
így szintén csak közelítő vizsgálatokra alkalmas.

A sikér szétterülésének mérése. Ez a szintén széleskörűen ismert eljárás, azon 
alapszik, hogy a sikér reológiai tulajdonságai az idő függvényében változnak, 
ellágyulás következik be. A mérés álapelve az, hogy adott súlyú sikérgolyót sík 
lapon állni hagynak és mérik annak s z é t te rü lé s é t  adott idő alatt. A közepes át
mérőben bekövetkező növekedés mm-ben kifejezve adja a szétterülés számszerű 
értékét (D30). A sikérminőséget legtöbbször az ún. sikérszámmal jellemzik. 
Bogusz (19, 35) szerint ennek számítási módja:

SSz = a (2 -  bp)
ahol:
a = nedves sikérmennyisége %-ban
b = a szétterülés mértéke mm-ben (D60)
p = konstans = 0,065.

Az így kifejezett szám komplexen fejezi ki a sikér mennyiségi és minőségi 
sajátságait és eléggé szoros korrelációt mutat a sütőipari érték jellemzésére 
használatos egyéb mérőszámokkal.

Műszeres vizsgálatok
Az első műszeres sikérvizsgálatok még a századfordulóra nyúlnak vissza. 

Kidolgozásukban a magyar kutatók, Rejtő, Kosutány, Hankóczy (20, 21, 22) 
úttörő szerepet játszottak. Bár a későbbiek során a közvetlenül a síkért ta
nulmányozó műszeres vizsgálatok háttérbe szorultak a tészta reológiai tulajdon
ságainak vizsgálatával szemben, mégis -  különösen az európai országokban -  
fennmaradt az igény a sikérminőség meghatározására. Ezt tükrözik a szabvá
nyok előírásai is.

A sikérvizsgálatokra alkalmas műszerek és módszerek kidolgozása érde
kében különösen a Szovjetunióban végeztek széleskörű munkát (23, 24, 25, 26). 
Az alábbiakban néhány olyan készüléket szeretnék ismertetni, amelyek a sikér
vizsgálatok lebonyolítására a legalkalmasabbnak látszanak.

Plasztométer. A főleg a Szovjetunióban elterjedt kapilláris plasztométeres 
vizsgálat elve az, hogy a síkért nagy nyomással vékony kapillárison préseljük 
keresztül és mérjük az adott mennyiség átpréseléséhez szükséges időt (тр1). 
Ez a másodpercekben kifejezett érték a sikér minőségi jellemzője; minél erő
sebb a sikér, annál hosszabb a kifolyási idő. A módszer részletes leírása számos 
szovjet szakkönyvben (2, 3, 14) megtalálható.

Glutográf. Az ismert Brabender cég által gyártott glutográf a sikér nyújt- 
hatóságát és az ezzel szemben kifejtett ellenállását méri. Minél gyengébb a
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sikér, annál nagyobb a nyújthatóság és annál kisebb az ellenállás. A meglehetősen 
nagy, nehézkes és drága készülék részletes leírása számos kézikönyvben meg
található.

Valorigráf és farinográf. A régóta ismert és elterjedt farinográf és a jelenleg 
hazánkban gyártásra kerülő valorigráf elsősorban tésztéák vizsgálatára alkal
masak. Sikerült azonban olyan metodikát kidolgozni (27, 28, 29), amelyekkel a 
sikér vizsgálata is elvégezhető. így a sikér konzisztenciájáról és annak időbeli 
változásáról jó felvilágosítást adó görbét kaphatunk. A módszer azonban vi
szonylag sok sikért igényel és rendkívül kényes a sikérben lévő vízfelesleg tö
kéletes eltávolítására. Ezen segíthetünk ugyan olymódon, hogy ,,szintetikus” 
tésztákat állítunk elő sikér és pontosan meghatározott minőségű keményítő 
Segítségével és ezeket vizsgáljuk, így azonban a módszer még körülményesebb. 
Ezt az eljárást sikerrel alkalmaztuk sikérfrakciók sajátságainak tanulmányo
zására (30).

Penetrométerek. A penetrométeres vizsgálatok sütőipari alkalmazása területén 
különösen Auerman és munkatársai (23, 24, 25, 26) végeztek sok vizsgálatot. 
Ezek nyomán ma már néhány olyan sikérvizsgálati módszer áll rendelkezé
sünkre, amelyek nemcsak a kutatómunkában, hanem a közvetlen üzemi ellen
őrző munkában is jól hasznosíthatók. A vizsgálatokhoz jól bevált a Laborató
riumi Felszerelések Gyára által gyártott automatikus ,.Labor 365” penetromé- 
ter, amelyhez a kutatók a sikérminták előkészítéséhez szükséges segédfelszere
léseket készítettek. Jelenleg már megindult újabb hazai penetrométer típus 
gyártása, amely már a sikérvizsgálathoz szükséges tartozékokkal is rendelke
zik.

A penetrométeres sikérvizsgálat alapelve az, hogy a megfelelően előkészí
tett sikérmintát a penetrométerbe téve vizsgáljuk a speciális nyomótest beme
rülését. Minél jobb a sikér, annál kisebb a 0,1 mm-es skálaegységekben kifeje
zett behatolás mértéke. Auerman (25) a következő határértékeket adja meg a 
sikér minősítésére.

Minőségi csoport Sikérminőség
Penetráció 

(K ;o) 0,01 mm

1 igen gyenge 125 felett
2 gyenge 1 2 5 -1 0 0
3 közepes 1 0 0 -  65
4 erős 6 5 -  45
5 igen erős 45 alatt

Saját vizsgálataink szerint ezek a határértékek hazai viszonylatban is el
fogadhatók kiindulási értékül. Esetleges finomításuk, illetve helyesbítésük 
több évi tapasztalat után végezhető el. A penetrométeres sikérvizsgálat rész
letes leírása hazai irodalomban is megjelent (31). Az utóbbi években az NDK 
is gyárt penetrométereket, amelyek közül az A P -4  típusú készüléket szintén 
eredményesen használták fel sikér és egyéb sütőipari vizsgálatokra (32, 33).

A penetrométeres vizsgálatok egyszerűsége és gyors kivitelezhetősége és az 
eddigi eredmények ezt a módszert a legjobb sikérvizsgálati eljárások közé eme
lik. Hozzájárul ehhez még az is, hogy a penetrométer a sütőiparban még szá
mos egyéb vizsgálathoz (búza- és rozsliszttészták konziszenciája, csírázottság, 
proteolites aktivitás) is felhasználható, amint azt külföldi és saját vizsgálataink 
(37, 38) bizonyítják.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА КЛЕЙКО
ВИНЫ 

Р. Ластить
Определение количества сырой клейковины поставляет ряд вопросов 

(качество и количество жидкости использованной для приготовления теста 
и отмывания клейковины, способ и условия отлежки теста и отмывания клей
ковины и т. д.). Самым целесообразным методом является приготовление 
теста и отмывание клейковины прибором при строго определенных условиях 
(температура приготовления и отлежки теста, время отлежки, время от
мывания и т. д.).

Для определения качества клейковины найлучшими являются реологи
ческие методы (глютограф, фаринограф, валориграф, пенетрометр). Пенетро- 
метрический метод определения физических свойств клейковины имеет ряд 
преимуществ (малое количество клейковины, простота, скорость определе
ния, хорошо совпадаемые результаты) перед другими методами.
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ÜBER DIE FRAGER DER QUANTITATIVEN UND QUALITATIVEN 
PRÜFUNG DES KLEBERS

R. Lásztity

Die Bestimmung der Menge des nassen Klebers wirft viele Probleme auf 
(Qualität der zur Teigbereitung und Waschung dienenden Flüssigkeit, Umstände 
der Teigbereitung und Waschung etc.). Am zweckmässigsten scheint die wässe
rige Teigbereitung auf maschinellem Wege und die Kleberauswaschung unter 
genau angegebenen Bedingungen (Temperatur der Teigbereitung und des 
Ruhenlassens, Zeitdauer des Ruhenlassens, Zeitdauer des Auswaschung usw.).

Die am besten reproduzierbaren Werte für die Qualität des Klebers liefern 
die Theologischen Messungen (Glutograph, Farinograph, Valorigraph, Penetro
meter usw.). Die Kleberprüfungsmethode vermittels des Penetrometers besitzt 
zahlreiche Vorteile (geringer Substanzverbrauch, Einfachheit, Raschheit, gute 
Reproduzierbarkeit) gegenüber den anderen Theologischen Methoden.

PROBLEMS OF THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE 
INVESTIGATION OF GLUTEN

R. Lásztity

A number of problems emerge concerning the determination of the quan
tity of wet gluten (such as the quality of the liquid applied for the preparation 
and washing of dough, the conditions of dough preparation and washing etc.). 
It appears advisable to carry out by an adequate machinery both the prepara
tion of dough with water and the washing of gluten with water under precisely 
defined conditions (temperature of dough preparation, temperature and dura
tion of the resting period of dough, duration of washing etc.).

As regards the quality of gluten, the best reproducible data are given by 
the rheological investigations (such as glutograph, farinograph, valorigraph, 
penetrometer). Gluten investigation by penetrometer offers a number of advan
tages over other rheological methods (small samples are required, the proce
dure is simple, quick and well reproducible data are obtained).

PROBLEMES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES DE L’ANALYSE
DU GLUTEN
R. Lásztity

La détermination de la quantité du gluten humide pose de nombreux prob- 
lémes. (qualité de l’eau pour faire la päte et Ie lavage, les conditions de la prepa
ration de la päte et du lavage, etc.) Le plus convenable semble étre la prepara
tion de la päte humide et le lavage du gluten ä l’acide d’une machine dans des 
conditions déterminées (température de la preparation de la päte et du repos, 
durée du repos, durée du lavage, etc.)

Quant ä la qualité du gluten les données les mieux reproductibles sont obte- 
nues par l’examen rhéologique (glutographe, farinographe, valorigraphe, pénétro- 
métre.) La méthode de Pexamen du gluten par le pénétrométre posséde de 
nombreux avantages ä l’opposé des autres méthodes rhéologiques (nécessite 
peu de matiére, simplicité, bonne reproductibilité.)
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