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Wstęp 

Błonnik poka rmowy, wieloskładnikowy komponent polisacharydowy (hemi
celulozy, protopektyny, pektyny rozpuszczalne, celuloza oraz ligniny) jest składni
kiem żywności, któ ry nic jest trawiony w układzie pokarmowym człowieka. Obec
ny jest on w wiciu produktach zbożowych , np. otrębach czy płatkach śniadanio
wych, jak również w surowych owocach, warzywach, takich jak jabłka, ma rchew, 
nasiona roślin strączkowych i wielu innych. Poznanych jest ju ż wicie funkcj i pro
zdrowotnych, któ re spełnia w organizmie człowieka błonnik pokarmowy m.in. 
wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu [ANDERSON i in . 1984] czy też zmniej
szenie zagrożenia wyst:1pienia nowotworu jelita grubego [FERGUSON, HARRIS 1996; 
LEVI i in . 2001 I- Światowa Orga nizacja Zdrowia (WIIO) w rekomendacji żywienio
wej zaleca, aby dzienne spożycie błonnika pokarmowego wynosiło 30-50 g na 
osobą i dzie11 [FAO/W! 10 1998]. 

Spośród płodów rolnych wykorzystywanych w przetwórstwie rolno-spożyw
czym na szczcgólmt uwagą zasługują bulwy ziemniaka, jako doskonałe źródło 

skrobi , są cennym surowcem uzyskiwania obok skrobi, naturalnych wiciu cennych 
pochodnych skrobiowych, otrzymywanych na drodze fizykochemicznych i enzyma
tycznych modyfikacji. 

Unikalne właściwości reologiczne i teksturotwórcze preparatów skrobi mo
dyfikowanych są szeroko wykorzystywane w wielu gałąziach przemysłu, miądzy 
innymi w przemyśle papierniczym do powierzchniowego zaklejania papie ru , kleje
nia masy papierniczej, sklejania warstw tektury falistej, w przemyśle te kstylnym 
do klejenia osnów tkackich, w przemyśle budowlanym do klejenia płyt 
kartonowo-gipsowych, w przemyśle wiertniczym jako składnik płuczek wiertni
czych uszczelniaj ących ściany odwiertów, w przemyśle farmaceutycznym jako śro
dek sklejający i ekspandujący tabletki [LESZCZYŃSKI 1999; GOLACHOWSK! 2002]. 

Szczególną rolą skrobia odgrywa w sektorze przetwórstwa spożywczego. W 
przemyśle spożywczym dodatek preparatów skrobiowych nadaje produktom od
powiednią teksturą, wygl:1d, wilgotność, konsystencją i trwałość podczas przecho
wywania [KUNTZ 1997; THOMAS, ATWELL 1999]. W trakcie przemysłowego otrzymy-
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wania skrobi uzyskuje sic; również duże ilości produktu ubocznego - błonnika zie
mniaczanego, który używany jest głównie jako surowiec pas1.owy. Celowe wydaje 
sic; pocljc;cic szeroko zakrojonych badań nad ro7.<;zerzeniem potencjalnych aplika
cji błonnika ziemniaczanego w kierunku zastosowania go mic;dzy innymi w prze
twórstwie mic;snym i w wyrobach piekarskich. 

W wielu produktach spożywczych poci wpływem sił mechanicznych tworzą 
sic; układy o charakterze ciał lcpkosprc;żystych. Znajomość ich charakterystyki 
reologicznej jest niezbędna, zarówno w kontroli przebiegu poszczegó lnych pro
cesów technologicznych (np. ekstruzja, miesicnic ciasta), ja k i przewidywaniu ja
kości produktów gotowych. W trakcie miesicnia oddziaływanie sil mechanicznych 
pozwala uzyskać ciasto o pożądanych właściwościach lcpkospn;żystych w wyniku 
fizychochcmicznych przemian glutenu i skrobi. Tradycyjne reometry używane do 
analizy tego skomplikowanego układu okazały sic; nieprzydatne, nic pozwalały 
także na otrzymanie jednoznacznych wyników [Muu .ER 1975 J. W ostatnich latach 
dokonał sic; duży postąp w dziedzinie reologii ciasta , ponieważ upowszechniły sic; 
reometry oscylacyjne, pozwa lające na badan ie cech reologicznych takich kompo
zycji bez uszkodzenia ich struktury. Mimo, że niezwykle ważnym procesem w 
produkcji pieczywa jest fermentacja ciasta, wic;kszość testów rcologiC1.nych jest 
wykonywana na cieście bez dodatku dro:i.d:i.y, w stałej temperaturze. N iewicie jest 
prac, które charakteryzują właściwości reologiczne ciasta podczas fermentacji 
[KILBORN, PRESTON 1981; WRO:--I KOWSKA i in. 2003] lub w trakcie wypiek u [AF IIO, 
SINDA 1992]. Pomiary takie są zazwyczaj obci:iżone nieprzewidywalnym blc;dcm 
związanym z pojawieniem sic; i zwic;kszenicm pc;chcrzyków gazowych w masie 
ciasta podczas fermentacji oraz tworzeniem sic; fermentacyjnych metabolitów. 
Oba wymienione zjawiska zmieniają pierwotny układ fawwy masy cia sta , które 
traci właściwości ciała stabilnego reologicznie, co utrudnia ustalenie zakresu 
zmienności jego właściwości reologicznych [DOBRAS/,CZYK, Mcm<;ENSTLRN 2003]. 

Celem badań było określenie wpływu dodatku preparatu błonnika ziemnia
czanego na właściwości funkcjonalne i reologiczne ciasta pszennego, a także 

określenie jego optymalnego udziału w tym cieście . 

Materiał i metody 

Materiał badań stanowiła handlowa mąka pszenna typ 750 ora1. krajowy 
preparat błonnika ziemniaczanego (PBZ). Suchy preparat błonnika zienmiacza
nego otrzymano w skali półtechnicznej poprzez suszenie walcowe w temp. 
130-135°C surowej wycierki ziemniaczanej o wilgotności 14,5-15r/r; . W celu 
poprawy cech technologicznych wycierki, w procesie suszenia walcowego do ma
teriału wyjściowego, dodawano w odpowiednich propo rcjach preparat pełnego 
mleka w proszku. W badaniach zastosowano połączenie mąki pszennej w mie
szance z dodatkiem 1,0; 1,5 ; i 2% preparatu błonnika ziemniaczanego, 1.astc;pując 

nim równoważną część mąki. 
Podstawowy skład chemiczny mąki i preparatu błonnika ziemniaczanego 

oznaczono analizując zawartość: popiołu metodą minera lizacji w 900°C [AoAc 
1990], azotu metodą Kjclda hla i skrobi ogółem metodą AOAC [ 1975 ]. Zawartość 

frakcji rozpuszcza lnej (SDF) oraz frakcji nierozpuszczalnej (IDF) błonnika po
karmowego wykonano metodą ASP 'A [1983 ]. Zawartość polisacharydów nieskro
bimvych i lignin w preparacie błonnika ziemniaczanego oznaczono metod,! w mo-
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dyfikacji TAJNER-CZOPEK [2000]. 
Wyznaczono zdolność wiązania wody i sorpcję oleju (gramy wody lub oleju 

na 1 gram s.m. próby) w mące pszennej oraz preparacie błonnika ziemniaczanego 
(SORAL-ŚM!E'JANA i in . 1998]. 

Określono wyznaczniki jakości technologicznej mąki pszennej oraz miesza
nin takie jak: wodochłonność, którą ustalono na podstawie krzywej farinograficz
nej dla konsystencji 350 j.B. oraz ilość i jakość glutenu oznaczoną metodami 
AACC [19'J8]. 

Do badań reologicznych przygotowano ciasto z 20 g mć1ki pszennej z dodat
kiem 1,0; 1,5; i 2% preparatu błonnika ziemniaczanego i wody w ilości niezbęd
nej do uzyskania standardowej konsystencji ciasta (350 j.B.). Składniki poddano 
miesieniu przez 3 min w mini-miesiarce laboratoryjnej MML 25. Próbą kontrolną 
stanowiło ciasto bez dodatku preparatu. 

Do badań reologicznych użyto reometru oscylacyjnego RheoStrcssl 
(llaake) w układzie pomiarowym płytka-płytka ryflowana PP20·1: przy szczelinie 
roboczej 3 mm, w temperaturze 25°C. Nadmiar ciasta znajdującego sią pomiędzy 
płytkami odcinano, a powier1.chnią krawędzi pokrywano olejem mineralnym, za
bezpieczając przed wysychaniem. Przed pomiarem ciasto pozostawało w układzie 
pomiarowym przez 15 min w celu relaksacji naprężeń wywołanych miesieniem i 
ugniataniem. Zastosowany zakres częstotliwości oscylacji mieścił sią w granicach 
od 0,1 do 80 Ilz. Mierzono moduły sprężystości G' i stratności G" oraz obliczano 
wartość lepkości zespolonej 11* . 

Do badania zmienności parametrów reologicznych ciasta pod wpływem 
wzrostu temperatury używano reometru Bohlina VOR (Bohlin Instruments, 
Szwecja) w układzie pomiarowym płytka-płytka, przy szczelinie roboczej 1,5 mm, 
ogrzewając badane ciasto w komorze rozrostowej w temp. od 30 do l00°C. Zmia
ny charakteru reologicznego wyrażono modułem sprężystości G'. 

Wyniki prezentowane w tabelach i na wykresach wykonano w 5 powtórze
ni:.ich, wykazuj,1c uzyskane odchylenie standardowe danych w tabelach. 

Wyniki i dyskusja 

Podstawowe składniki chemiczne analizowanej mąki pszennej oraz prepara
tu błonnika ziemniaczanego przedstawiono w tabeli l. Ilość składników mineral
nych , określonych jako popiół całkowity , w preparacie błonnika ziemniaczanego 
była ok. 4-krotnie wyższa niż w mące pszennej. Natomiast analiza zawartości 
związków azotowych wykazała, że są one w zbliżonej ilości w materiale badań: w 
mące pszennej 2,09% s.m., a w preparacie błonnika ziemniaczanego 1,43% s.m. 
Skrobia ogółem stanowiła ok. 87% s.m. mąki i ok. 42% s.m. preparatu błonnika 
ziemniaczanego. Zawartość nierozpuszczalnej i rozpuszczalnej frakcji błonnika 
pokarmowego w analizowanym preparacie była około IO-krotnic większa niż w 
mące pszennej. 

Podstawowe frakcje tworzące błonnik pokarmowy to polisacharydy nieskro
biowe: celuloza, hemicelulozy, substancje pektynowe oraz frakcja lignin, a ich 
ilość w badanym preparacie błonnika ziemniaczanego przedstawiona jest w tabeli 
2. W badanym preparacie błonnika ziemniaczanego hemicelulozy stanowiły 
3,07%, pektyny ogółem - 11,3%, celuloza - 5,59%, a frakcja lignin - 4,5 % . Do 
niedawna w literaturze naukowej nie przywiązywano wiąkszej wagi do bada11 za-
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wartości i składu polisacharydów nieskrobiowych oraz lignin w bulwach ziemnia
ka. Jednak związki te, jako budulec ścian komórkowych, mogą obok skrobi decy
dować o konsystencji wytwarzanych z ziemniaków produktów. TAJNER-CZOPEK 
[2000] przedstawiła wyniki zawartości poszczególnych frakcji błonnika pokarmo
wego w siedmiu polskich odmianach ziemniaków. W bulwach ziemniaka nic poz
bawionych skórki, stwierdziła najwiąkszą zawartość frakcji celulozy, a następnie 
hemiceluloz, pektyn i ligniny. 

'fa bela l; 'fa ble 1 

Skład chemiczny mąki pszennej i preparatu błonnika ziemniaczanego 
Chemical composition of wheat flour and potato fibrc prcparation 

Wyszczególnienie 
Specification 

Mąka pszenna 
(typ 750) 
Wheat 0our 

Preparat błonnika 
ziemniaczanego 
Patata fibre 
preparation 

Błonnik pokarmowy 

Popiół 
Związki 

Skrobia 
Dietary fibrc (% s.m.; DM) 

azotowe frakcja Ash Starch frakcja Total nitrogen nieraz-(% s.m.; DM) (% s.m.; DM) 
(% s.m.; DM) 

puszcza ł na 
rozpuszcza ł na 

insolublc 
solu ble 

0,73±0,06 2,09±0,23 86,57± 1,86 2,36±0,09 1,16±0,08 

2,73± 0,23 1,43±0,08 42 ,37±2,25 38,58±1 ,25 4,12±0,05 

'fabela 2; 'fabie 2 

Zawartość polisacharydów nieskrobiowych i ligniny 
w preparacie błonnika ziemniaczanego (% s.m .) 

Contents of non-starch polysaccharidcs and lignin 
in potato fibre prcparation (% DM) 

Pektyny 
Wyszczcgól- Pektyny Protopek-

Hemicelulozy rozpuszczalne Celuloza Ligniny 
nicnie ogółem tyny Hemicelulosc Solublc Ccllulosc Lignins 

Specifica-
(%) 

Total pectins Protopectins 
pcctins (%) (%) tion (%) (%) 

(%) 

Preparat 
błonnika 

ziemniacza-
3,07±0,40 11,33±0,02 7,55±0,03 3,78±0,02 5,5 9± 1,80 4,50±0,20 

nego 
Potato fibre 
preparation 

Na podstawie zdolności wiązania wody i sorpcj i oleju przez mąkc; pszenną 
oraz preparat błonnika ziemniaczanego można stwierdzić, że obydwie badane 
substancje wykazały zbl iżoną zdolność wiązania oleju (tab. 3) . Natomiast zdolność 
wiązania wody była 5-krotnie wiąksza w przypadku preparatu błonnika ziemnia
czanego. 

Rosnąca wraz ze zwiększającym sią dodatkiem preparatu błonnika ziemnia
czanego wodochłonność mieszanin podczas formowania ciasta (tab. 4) jest skut
kiem przedstawionej wyżej dużej zdolności wiązania wody jaką charakteryzuje się 
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preparat. ROSELL i in. [2001) oraz WANG i in. [2002) uzasadniają to występowaniem 
wic;kszej liczby grup karboksylowych w strukturze błonnika, co pozwala na silniej
sze wiązanie wody poprzez wiązania wodorowe. 

Tabela 3; Table 3 

Zdolność wiązania wody i sorpcja oleju materiału badanego 
Wa ter binding ca paci ty and oil sorption of the invcstigated materials 

Zdolność wiązania wody Sorpcja oleju 
Wyszczególnienie (g wody·g-1 s.m. próby) (g oleju·g ·1 s.m. próby) 

Spccification Water binding capaci ty Oil sorption 
(g water·g-1 DM of sample) (g oil·g-1 DM of sample) 

Mąka pszen na; Wheat nour 0,73±0,04 1,04±0,07 

Preparat błonnika ziemniaczanego 
5,60±0,30 1,13±0,04 

Polało fibre prcparation 

Tabela 4; Table 4 

Wskaźniki jakości technologicznej materiału badanego 
'fochnological properties of the investigated matcrials 

Wodochlon-
Gluten 

Elastyczność 
Rozpływa!-

ność mokry glutenu 
ność glutenu 

Liczba 
Wyszczególnienie Water 

Wet (stopnic) Deliques- glutenowa 
Spccification sorption 

gluten 
Elasticity Gluten 

capacity of gluten cence 
number 

(%) 
(g) (degree) 

(mm) 

Mąka pszenna 
What nour 57,6±0,01 34,4±3,07 7 54 

+ 1,0% preparatu 
błonnika zicmniacza-
nego 59,9±0,01 34,0 ± 2,15 5 59 
+ 1.0% polało fibre 
preparation 

2 stopień 
+ 1,5% preparatu 2nd degree 
błon ni ka ziemniacza- 60,3±0,02 34,0±3,22 5 59 
ncgo 
+ 1.5 % pola ł o fibrc 
preparation 

+ 2,0% preparatu 
błonn ika ziemniacza-
nego 60,5±0,01 32,0±2,00 5 56 
+ 2.0% pota to fibrc 
prcparation 

Charakterystyk<; technologiczną jakości glutenu z badanej mąki pszennej 
oraz jej mieszanin z udziałem preparatu błonnika ziemniaczanego przedstawiono 
w tabeli 4. W ana lizowanej mące pszennej ilość wyodrębnionego glutenu mokre
go wynosiła 34,4%. W wyniku dodatku preparatu błonnika ziemniaczanego 
stwierdzono niewielkie obniżenie ilości wyodrębnianego glutenu mokrego, co 
mogło być spowodowane zastąpieniem czc;ści mąki przez preparat błonnika zie-
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mniaczanego. Gluten uzyskany z mąki pszennej typ 750 oraz mieszanin z dodat
kiem preparatu błonnika ziemniaczanego wykazywał drugi stopici'1 elastyczności. 

Rozpływalność glutenu, ważna cecha glutenu w strukturze ciasta, zmniejszyła się 
na skutek dodania preparatu. Liczba glutenowa, która pozwala na przybliżone 
określenie jakości mąki w odniesieniu do takich cech, jak zdolność ciasta do za
trzymywania gazów i odporność na obróbkę mechaniczną w badanych próbach 
wahała się od 54 do 59. Uzyskane wyróżniki jakości technologicz.nej wskazały, że 
mąka i uzyskane z niej doświadczalne kompozycje charakteryzowały się dobrą 
jakością wypiekową. 

Charakterystyka właściwości reologicznych ciasta pszennego w stałej tem
peraturze i zmieniającej się sile ścinania (częstotliwość oscylacji) polegała na 
pomiarze modułu sprężystości (G') , opisującym sprężyste właściwości układu oraz 
modułu stratności (G"), który odpowiada jego właściwościom lepkim, a także 
wartości lepkości zespolonej (:'TJ*:), charakteryzującej całkowity opór układu na 
ścinanie dynamiczne. Wypadkowe krzywe G'= f (f), G" = f (f) i 'TJ*= f (1) przed
stawiono na rysunkach 1-3. Stwierdzono, że w całym badanym zakresie czc;sto
tliwości wartości modułów sprężystości i stratności oraz lepkości zespolonej ciasta 
z 2,0% udziałem preparatu błonnika ziemniaczanego były zdecydowanie większe 
niż ciasta kontrolnego i pozostałych ciast z innym poziomem dodatku badanego 
preparatu. Wartości badanych parametrów reologicznych ciasta z 1,5 % udziałem 
preparatu błonnika ziemniaczanego były zbliżone do uzyskanych przez ciasto 
kontrolne. Natomiast 1,0% udział preparatu nieznacznie wpłynął na obniżenie 
wartości mierzonych parametrów reologicznych w stosunku do ciasta kontrolnego 
(rys. 1-3). Ciasto z 2,0% udziałem preparatu było najtwardsze a ciasto z dodat
kiem 1,0% najsłabsze. Udział w cieście 2,0% badanego preparatu wpływał nega
tywnie na strukturę ciasta, a co za tym idzie prawdopodobnie mógłby niekorzyst
nie wpłynąć również na strukturę miękiszu chleba. 
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mąki pszennej, który absorbując wodę, tworzy wiclowymiarow:1 strukturę ciasta. 
BERI.AND i LAUNAY [1995] stwierdzili, że większa zawartość wody prowadzi do 
osłabienia struktury ciasta (wartości modułów G', G" i 77* malcj,1) jednak bez 
zasadniczych jej zmian. Nadmiar wody zmiękcza wprawdzie ciasto, ale nic mody
fikuje supramolekularnej sieci wysoko cząsteczkowych białek, które s:1 odpowie
dzialne za strukturę ciasta. Brak wystarczającej ilości wody prowadzić może do 
wzmocnienia/usztywnienia ciasta bez zasadniczych zmian struktury. Można przy
puszczać, że dopiero wyższy 2,0% dodatek preparatu błonnika ziemniaczanego 
wystarczająco silnie konkuruje z glutenem w absorbowaniu obecnej w układzie 
wody. WANG i in. [2002] zaobserwowali, że dodatek błonnika różnego pochodzenia 
botanicznego do ciasta z mąki pszennej zmieniał parametry reologiczne ciasta. 
Autorzy ci stwierdzili podwyższenie twardości ciast z błonnikiem pochodzącym z 
różnych źródeł botanicznych, podobnie jak to uzyskano w niniejszych badaniach z 
2,0% dodatkiem preparatu błonnika ziemniaczanego, gdzie ciasto osi,1gnc;ło naj
wyższe wartości G'. Wydaje się, że oddziaływanie preparatu błonnika ziemniacza
nego na właściwości reologiczne ciasta pszennego polega na zakłóceniu delikatnej 
równowagi w standardowym układzie składników ciasta, a więc obu polimerów 
mąki pszennej - białek glutenowych oraz skrobi - konkurujących o dostępność 
do wody. 

Ważną właściwością ciasta pszennego jest jego zdolność do przemiany na 
skutek oddziaływania temperatury lepkosprc;żystcgo ciasta w elastyczny chleb. 
Scharakteryzowano zatem właściwości reologiczne badanych ciast z mieszanek 
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mąka pszenna - preparat błonnika ziemniaczanego - woda podczas ich ogrzewa
nia od 30 do 100°C (rys. 4), co pozwala przewidywać zachowanie się ciasta pod
czas wypieku. W omówionych powyżej badaniach, kiedy to pomiary prowadzono 
w stałej temperaturze około 25°C, reologiczny charakter badanych ciast zależał 
głównie od fizykochemicznych przemian glutenu. Natomiast w wyższych tempera
turach (50°C < t < 75°C) istotny wpływ na zmianę reologicznych właściwości 
ciasta ma kleikowanie skrobi [AUTIO, SINDA 1992]. 

Oprócz zmian wartości bezwzględnych G' przedstawionych na rysunku 4, 
zmiany właściwości reologicznych ciasta w procesie ogrzewania można opisać 
również różnicą pomiędzy wartością G' w najwyższym (73,5°C) i najniż.szym 
(45°C) punkcie krzywej G' = f (t), Llh, która charakteryzuje dynamikę kleikowa
nia skrobi. Różnice przebiegu krzywych G' = f (t) oraz wartości Llh są jednak za 
mało znaczące i nic upoważniały do wnioskowania o odmiennym zachowaniu się 
badanych ciast podczas ogrzewania. Procesy intensywnego pęcznienia i kleikowa
nia skrobi zależą również od dostępności wystarczającej ilości wody w układzie. 
Wydaje się jednak, że w tym przypadku dodatek hydrofilnego preparatu błonnika 
ziemniaczanego był zbyt mały, by znacząco zakłócić przebieg procesu kleikowania 
skrobi. 

Wnioski 

1. Stwierdzono, że analizowana mąka pszenna typ 750 oraz preparat błonnika 
ziemniaczanego wykazują zbliżoną zdolność sorpcji oleju, natomiast zdol
ność wiązania wody przez preparat była 5-krotnie wyższa w porównaniu do 
wartości uzyskanej przez mąkę pszenną. 

2. Włączenie do ciasta pszennego badanego preparatu wyraźnie wpłynęło na 
zmniejszenie rozpływalności glutenu, lecz bez oddziaływania na jego elasty
czność. Wielkość liczby glutenowej uzyskana dla badanych ciast dowodzi o 
dobrej jakości mieszanin z mąką pszenną . Dodatek preparatu błonnika zie
mniaczanego (1,0; 1,5; 2,0%) oddziaływał korzystnie na charakterystykę 

wskaźników technologicznych mąki pszennej. 

3. Uzyskane wartości modułu sprężystości G', stratności G" i wartości lepkości 
zespolonej T/* ciasta kontrolnego oraz ciasta z 1,0 i 1,5% dodatkiem prepa
ratu błonnika ziemniaczanego były niższe niż stwierdzone w cieście z 2,0% 
dodatkiem badanego preparatu. Jednak przy 2,0% dodatku obserwowano 
negatywne oddziaływanie na strukturę ciasta. 
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Streszczenie 

Badano wpływ preparatu błonnika ziemniaczanego na właściwości funkcjo
nalne i reologiczne ciasta pszennego. Analizowana mąka pszenna oraz preparat 
błonnika wykazały zbliżoną zdolność wiązania oleju, natomiast zdolności hydrofil
ne preparatu 5-krotnie przewyższały wartość uzyskaną dla mąki. Stwierdzono, że 
zastosowany 1,0; 1,5 oraz 2,0% udział preparatu błonnika ziemniaczanego od
działywał w istotny sposób na charakterystykę technologiczną jakości glutenu 
otrzymanego z ciasta pszennego. Włączenie do ciasta pszennego badanego prepa
ratu wyraźnie wpłynęło na zmniejszenie rozpływalności glutenu. W badaniach 
właściwości reologicznych ciasta udział 2,0% badanego preparatu istotnie wpłynął 
na wzrost modułu sprężystości (G'), stratności (G") oraz wartości lepkości zespo
lonej (TJ*). Udział w cieście 2,0% badanego preparatu negatywnie oddziałuje na 
strukturą ciasta, a zatem prawdopodobnie niekorzystnie wpłynąłby na strukturą 
mic;kiszu chleba. 
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Summary 

The influence of potato libre preparation on the functional and rheological 
properties of wlicat dough was invcstigated. The analyscd wheat flour and potato 
libre prcparation were characterised by similar ability of oil sorption, white hy
drophilic abilities of preparation werc 5-times highcr than the value obtained for 
whcat Hour. The addition of potato libre prcparation (1.0; 1.5 and 2.0%) influ
enced signilicantly the technological characteristic of gluten quality obtained 
from the wl1eat dough. The supplcment of the investigated preparation to wheat 
flour caused the deliquescence. In the case of rheological properties the 2.0% 
addition of the analysed preparation negatively affected the increase of storage 
modulus (G'), loss modulus (G") and viscosity (TJ*). 
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