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Reologické vlastnosti pšeničnej múky s prídavkom muchovníka 

jelšolistého (Amelanchier alnifolia Nutt.)

Vzorka Väznosť Vývin cesta Stabilita cesta C1 C2 C3 C4 C5

(%) (min: s) (min: s) Nm 

K 62,8 2:54 11:28 1,07 0,60 1,97 2,31 5,23

V5 61,2 6:28 8:40 1,09 0,28 1,71 2,19 4,55

V10 59,1 6:19 8:16 1,09 0,25 1,65 2,21 4,49

V15 56,7 9:10 5:27 1,09 0,26 1,61 2,16 4,45

Typická krivka cesta z prístroja Mixolab 

Fáza (1) – vývin a stabilita cesta 

Fáza (2) – tepelné oslabenie bielkovín 

Fáza (3) – želatinácia škrobu

Fáza (4) – enzymatická aktivita 

Fáza (5) – retrogradácia škrobu

K – V10 –

V5 – V15 –

C1 (Nm) – max. krútiaci moment počas miešania (určenie absorpcie vody)
C2 (Nm) – oslabenie bielkovín (indikátor kvality bielkovín) 
C3 (Nm) – tvorba škrobového gélu
C4 (Nm) – stabilita vytvoreného škrobového gélu
C5 (Nm) – retrogradácia škrobu počas fázy chladenia (indikátor starnutia striedky)

V poslednej dobe muchovník jelšolistý získava na popularite pre svoju chuť a vysokú biologickú hodnotu a môže byť perspektívny pri navrhovaní nových
produktov. V práci bol sledovaný vplyv 5, 10 a 15 % prídavok lyofilizovaných plodov muchovníka na kvalitu cesta z pšeničnej múky pomocou prístroja
Mixolab. Zvyšovanie prídavku muchovníka spôsobilo zníženie väznosti pšeničnej múky, viedlo k predĺženiu času dosiahnutia požadovanej konzistencie
cesta (vývin cesta) a skráteniu dobu stability cesta (najvýraznejšie pri 15 % prídavku). Špecifický bol vplyv muchovníka na stabilitu bielkovinovej
štruktúry a vlastnosti škrobu (zníženie hodnoty C2 a C3 na reologickej krivke). Vplyv množstva prídavku muchovníka na oslabenie konzistencie škrobu
počas tepelnej záťaže cesta sa výrazne neprejavil, ale konzistencia cesta po ochladení vplyvom retrogradácie škrobu, bola nižšia v kompozitných múkach
v porovnaní so pšeničnou múkou.

Porovnanie reologických kriviek pšeničnej múky a kompozitných múčnych 

zmesí s lyofilizovanými plodmi muchovníka (Mixolab, Chopin+ protokol)

Reologické analýzy preukázali vplyv lyofilizovaného muchovníka jelšolistého na

reologické vlastnosti cesta, ktorý v kompozitných múčnych zmesiach ovplyvnil

stabilitu bielkovinovej časti. Predbežné výsledky naznačujú, že plody tohto

netradičného ovocia (aj vyššie prídavky) možno odporučiť skôr na prípravu

trvanlivého pečiva, resp. sušienok, kde sa nevyžaduje počas miesenia vytvorenie

kompaktnej priestorovej lepkovej siete. V spojení so zaujímavou farbou cesta

dokáže toto netradičné ovocie zvýšiť atraktivitu výrobkov a môže byť

perspektívou pri navrhovaní nových produktov so zvýšeným potenciálom v

prospech zdravia.
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Parametre reologických vlastností cesta

Príprava kompozitných múčnych zmesí (150 g):

K (kontrola): pšeničná múka (bez prídavku muchovníka) 

V5: pšeničná múka (142,5 g) + 5 % muchovník (7,5 g) 

V10: pšeničná múka (135 g) + 10 % muchovník (15 g) 

V15: pšeničná múka (127,5 g) + 15 % muchovník (22,5 g)
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