
MOTROL . COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE – 2014, Vol. 16, No. 1, 153–156

Ocena cech jakościowych makaronów błyskawicznych

Justyna Tomiło, Dariusz Dziki, Anna Jurycka-Chrzanowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Techniki Cieplnej, ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin

Streszczenie. Celem pracy była ocena cech jakościowych ma-
karonów błyskawicznych wyprodukowanych przez krajowych 
i zagranicznych producentów. Do badań wykorzystano pięć 
rodzajów wyrobów, które przygotowywano przez zalewanie 
wrzątkiem. Przeprowadzone badania objęły określenie wilgot-
ności, ocenę sensoryczną makaronu przed ugotowaniem, badanie 
wskaźnika przyrostu wagowego, oznaczenie strat suchej substan-
cji, ocenę sensoryczną makaronu gotowego do spożycia oraz 
ocenę cech tekstury makaronu metodą instrumentalną.

Stwierdzono, że dłuższy czas rehydratacji makaronów powo-
dował wzrost wskaźnika przyrostu wagowego średnio od 2,71 do 
3,22. Straty suchej substancji makaronów przygotowanych przez 
zalanie wrzątkiem wynosiły średnio od 4,50 do 7,90%. Wyni-
ki oceny organoleptycznej makaronów wykazały, że najniższą 
łączną sumę punktów uzyskiwał po każdym czasie rehydrata-
cji makaron pszenny wyprodukowany z dodatkiem szpinaku, 
a najwyższą makaron z mąki ryżowej. Wraz z wydłużeniem 
czasu rehydratacji makaronów zmniejszała się praca jednostkowa 
zgniatania (średnio od 132,3 do 57,1 mJ.g-1).
Słowa kluczowe: makaron błyskawiczny, cechy jakościowe, 
wskaźnik przyrostu wagowego, straty suchej masy.

WSTĘP

Intensywny tryb życia i zmiany zwyczajów żywienio-
wych dzisiejszych konsumentów spowodowały wzrost 
spożycia produktów, które są łatwe i szybkie do przygoto-
wania. Produktami, które spełniają te wymogi są wyroby 
makaronowe, a w szczególności makarony błyskawiczne, 
które w połączeniu z odpowiednimi dodatkami stanowią 
pełnowartościowy posiłek [14, 21].

Makaron jest produktem lekkostrawnym, którego pod-
stawowym składnikiem są węglowodany [8]. Wyroby te 
mogą być stosowane w żywieniu diabetyków, gdyż ich spo-
życie nie powoduje szybkiego wzrostu glukozy we krwi. 
Dodatkowo białka makaronu są ubogie w lizynę i treoninę. 
Makaron jest produktem o niskiej zawartości tłuszczu, przy 

tym dostarcza wielu cennych składników (fosfor, żelazo, 
selen, witaminę B) [12]. 

 Producenci makaronów mają bardzo dużo ofert dla kon-
sumentów, aby zaspokoić ich gusta, dbają o odpowiedni 
smak i wygląd wyrobów, a także o to aby te produkty do-
starczały odpowiednią porcję energii naszemu organizmowi. 
Receptury są ciągle udoskonalane, łączone jest doświad-
czenie z tradycją a także wprowadzane są nowe kształty 
(zastosowanie odpowiedniej matrycy) i dodatki do maka-
ronów [4]. 

Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się 
makarony podgotowane i błyskawiczne. Zastosowane w ich 
przypadku procesy technologiczne sprawiają, że czas przy-
gotowania do spożycia tych wyrobów jest znacznie krótszy, 
niż w przypadku makaronów tradycyjnych [12]. Szybki 
a także dynamiczny rozwój małej gastronomii, jak również 
wzrastająca popularność „wygodnej żywności” przyczyniły 
się do powstawania makaronu typu instant – nie wymagają-
cego gotowania [9, 23]. Ten makaron jest wykorzystywany 
przez przemysł koncentratów spożywczych, gastronomię 
a także przez gospodynie domowe w wielu krajach. Maka-
ron instant charakteryzuje się krótkim czasem przyrządza-
nia, wystarczy tylko 2-2,5 min. rehydratyzowania po zalaniu 
wrzącą wodą [9, 18].

Makarony instant to zazwyczaj produkty drobne o nie-
wielkiej średnicy lub cienkościenne, dlatego też warunkiem 
ich wytwarzania jest stosowanie semoliny – kaszki o drobnej 
i wyrównanej granulacji (uzyskiwanej z przemiału pszenicy 
durum), co korzystnie wpływa na szybkość i równomierność 
hydratacji wyrobu [16, 22].

Polski rynek oferuje wiele makaronów instant, jednak 
w większości są one importowane z Indonezji, Tajlandii 
czy Chin [19]. Makarony azjatyckie są często produkowa-
ne z mąki z pszenicy zwyczajnej [18], zawierającej mniej 
białka niż semoliny [11]. 

W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost produkcji 
makaronów z surowców inne niż semolina czy mąka ma-
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karonowa z pszenicy zwyczajnej, a mianowicie makarony 
z dodatkiem kaszek ryżowych, kukurydzianych, jęczmien-
nych czy owsianych, makarony wzbogacone dodatkiem 
mąki sojowej czy też wzbogacone mikroelementami. [5, 
6]. Makaron z mąki ryżowej ma wygląd półprzezroczy-
stych, cienkich wstążek. Charakteryzuje się delikatnym 
smakiem, nie klei się po ugotowaniu, jest lekkostrawny [7]. 
W krajach zachodnich dostrzega się wzrost zainteresowania 
makaronami orientalnymi, wywodzącymi się z Dalekiego 
Wschodu, w których składzie znajdują się: mąka ryżowa, 
kukurydziana, sorgo, proso, nasiona roślin strączkowych, 
bataty [5]. W produkcji tych makaronów technologia zmie-
rza do wydobycia potencjalnych możliwości skrobi zawartej 
w surowcu jako podstawowego lepiszcza. Polega ona na 
ogrzaniu wytłoczonego i ukształtowanego ciasta w celu kle-
ikowania zawartej w nim skroni i nadania jej specyficznej 
struktury [15].

Producenci barwią makarony aby uatrakcyjnić ich 
wygląd poprzez zastosowanie dodatku produktów, które 
naturalnie posiadają intensywny kolor. Produkty barwiące 
makaron dodaje się przed procesem suszenia. Kolorowe 
makarony powstają przez dodatek szpinaku, dyni lub ka-
baczków, suszonych pomidorów, papryki lub marchwi, soku 
z pomidorów lub buraków ćwikłowych (makaron fioleto-
wy), barwnika uzyskanego z kałamarnic lub mątw, a także 
makaron szkarłatny wyprodukowany z dodatkiem szarłatu 
wyniosłego (amarantusa) [3].

Makarony instant pod względem jakościowym powinny 
być oceniane na każdym etapie procesu produkcji, ponie-
waż parametry procesu wyrobu makaronów mają ogromny 
wpływ na jakość gotowego produktu [1, 10, 13]. Oceniając 
wyroby makaronowe bierze się pod uwagę przede wszyst-
kim ich cechy sensoryczne, takie jak barwa bowiem od 
wszystkich typów makaronów instant wymaga się jasnej 
barwy [10, 24].

W dotychczasowych opracowaniach zbyt mało uwagi 
poświęca się ocenie cech jakościowych makaronów bły-
skawicznych, dlatego też w tej pracy zajęto się tą tematyką.

METODYKA BADAŃ

Materiał badawczy stanowiły makarony wyprodukowa-
ne w Polsce, Indonezji, Tajlandii oraz Holandii. Do badań 
wykorzystano 5 rodzajów tych produktów (tab. 1), które 
przygotowano przez zalewanie wrzątkiem. Przeprowa-
dzone badania objęły określenie wilgotności makaronów, 
ocenę sensoryczną makaronu przed ugotowaniem, bada-
nie wskaźnika przyrostu wagowego, oznaczenie strat su-
chej substancji, ocenę sensoryczną makaronu gotowego 
do spożycia oraz ocenę cech tekstury makaronu metodą 
instrumentalną. Badanie wskaźnika przyrostu wagowego 
przeprowadzono poddając 100 gramowe próbki makaronu 
uwodnieniu poprzez zalanie wrzątkiem. Za podstawowy 
czas przygotowania makaronu przyjęto czas podany przez 
producenta na opakowaniu. Dodatkowo pomiary wykonano 
po czasie przygotowania dłuższym od czasu podstawowego 
o 25, 50, 75 i 100%. Tak przygotowane próbki wykorzy-
stano do badań cech tekstury przy wykorzystaniu maszyny 

wytrzymałościowej. Pojedyncze kawałki makaronu ważono 
a następnie układano na dolnej płycie urządzenia i zgniatano 
płytą górną do odległości między płytami wynoszącej 0,5 
mm. Bazując na uzyskanych charakterystykach określono 
pracę zgniatania makaronów oraz obliczono pracę jednost-
kową zgniatania.

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. 
Wyznaczono wartości średnie i odchylenia standardowe, jak 
również przeprowadzono analizę wariancji. Istotność róż-
nic między średnimi określono, wykorzystując test Tukeya. 
Opisane zależności opisano równaniami regresji. Przyjęto 
poziom istotności α = 0,05. Do obliczeń wykorzystano pro-
gram Statistica 6.0 firmy StatSoft. 

WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA

Wilgotność makaronów (tab. 1) zawierała się w prze-
dziale od 8,6% (próba I) do 13,5% (próba III). Prawidłowa 
wilgotność makaronu zalecana przez Polską Normę [17] 
nie powinna przekraczać 12,5%. Wyższa wilgotność tych 
produktów może doprowadzić do rozwoju pleśni i grzy-
bów. Spośród badany makaronów próba III i IV charak-
teryzowały się wyższą zawartością wody niż ta zalecana 
przez normę, co może negatywnie wpływać na ich trwałość 
przechowalniczą. 

Ta b e l a  1 .  Charakterystyka badanych makaronów
Ta b l e .  1 .  Characteristics of investigated pasta 

Nr 
próby

Kod pro-
ducenta Nazwa makaronu Wilgotność 

[%]
I M1 Makaron szpinakowy błyskawiczny 8,6±0,11
II M2 Makaron ryżowy nitki 10,2±0,08
III M3 Makaron ryżowy wstążki 13,5±0,14
IV M4 Makaron chiński Mie 13,4±0,18
V M5 Graham – makaron razowy 11,1±0,09

Badania cech jakościowych makaronów przed przy-
gotowaniem wykazały, że wszystkie produkty nie były 
pokruszone. Nie stwierdzono także obecności zanieczysz-
czeń czy szkodników. Makarony opakowano estetycznie, 
wszystkie wyroby posiadały informację o sposobie ich 
przygotowania i datę określającą przydatność do spożycia. 
Zapach półproduktów był specyficzny, charakterystyczny 
dla danego rodzaju i zależał od użytych składników do 
jego produkcji.

Rozpatrując wskaźnik przyrostu wagowego (Wp) stwier-
dzono, że dla większości badanych makaronów poddanych 
zalaniu wrzątkiem dłuższy czas przygotowania powodował 
wzrost tego wskaźnika (rys. 1). Najwyższe wartości tego pa-
rametru otrzymano dla makaronu ryżowego nitki – próba II 
(od 3,87 do 4,33), zaś najmniejszym makaron chiński– próba 
IV (od 1,97 do 2,57). Wartość tego wskaźnika kształtują 
się podobnie do wartości uzyskiwanych dla makaronów 
przygotowywanych w sposób tradycyjny przez gotowanie 
[7]. Przeważnie wartości Wp dla makaronów zawierają się 
w przedziale od 2 do 4 [20]. Przyjmuje się, że dla dobrej 
jakości makaron wskaźnik przyrostu wagowego powinien 
wynosić 3 [16]. 
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Rys. 1. Wskaźnik przyrostu wagowego makaronów po różnym 
czasie przygotowania; wartości oznaczone tymi samymi literami, 
nie różnią się istotnie (α=0,05)
Fig. 1. Weight increase index after different time of preparation; 
the values designated by the different letters are statistically 
significantly different (α = 0.05)

W przypadku strat suchej substancji makronów stwier-
dzono, że dla wszystkich prób dłuższy czas przygotowania 
powodował wzrost tego parametru. Zależność strat suchej 
masy od czasu jaki upłynął po zalaniu makaronu wrzątkiem 
przedstawiono na rys. 2. 

Rys. 2. Zależność strat suchej masy od czasu jaki upłynął po 
zalaniu makaronu wrzątkiem; wartości oznaczone tymi samymi 
literami, nie różnią się istotnie (α=0,05)
Fig. 2. Relationship between cooking losses and the time of 
pasta preparation; the values designated by the different letters 
are statistically significantly different (α = 0.05)

Najwyższe wartości strat zanotowano dla makaronu 
chińskiego (próba IV) od 4,36% do 9,18%, zaś najniższe 
straty suchej substancji zauważono dla próby III – ma-
karonu ryżowego wstążki – od 0,68% do 1,29%. Dobrej 
jakości makaron nie powinien wykazywać wyższych strat 
niż 8% [16].

Po przeprowadzeniu punktowej oceny organoleptycz-
nej stwierdzono, że najwyższą liczbę punktów po podsta-
wowym czasie przygotowania uzyskał makaron ryżowy 
–próba II – i makaron ryżowy próba III – 39 punktów, zaś 
najniższą liczbę 33 punktów otrzymał makaron błyska-
wiczny wyprodukowany z dodatkiem szpinaku – próba 
I. Niższe noty przyznane dla tego makaronu wynikały 
z mniejszej jędrności, gumowatości i adhezyjności tego 
wyrobu. Ponadto makaron ze szpinakiem charakteryzował 
się gorszym smakiem i barwą w odniesieniu do pozosta-
łych produktów. 

Rys. 3. Punktowa ocena organoleptyczna zapachu, smaku i bar-
wy makaronów gotowych do spożycia
Fig. 3. The organoleptic assessment of pasta

Rys. 4. Praca jednostkowa zgniatania makaronów zalanych 
wrzątkiem; wartości oznaczone tymi samymi literami, nie róż-
nią się istotnie (α=0,05)
Fig 4. The specific crushing work of noodles; the values designa-
ted by the different letters are statistically significantly different 
(α = 0.05)

W przypadku wszystkich makaronów dłuższy ich czas 
przygotowania wpływał niekorzystnie na określone wy-
różniki jakościowe powodując uzyskanie za nie niższych 
not. Największy spadek jakości na skutek wydłużenia czasu 
rehydratacji makaronu zaobserwowano w przypadku maka-
ronu chińskiego (próba IV). Dla tego makaronu dwukrot-
ne wydłużenie czasu przygotowania spowodowało spadek 
punktacji o 15 punktów. Najniższy spadek jakości odnoto-
wano w odniesieniu do makaronu wstążki wyprodukowa-
nego z mąki ryżowej (próba III) tylko o 3 punkty (rys. 3). 

Rozpatrując pracę jednostkową zgniatania makaronów 
stwierdzono, że dla wszystkich badanych produktów, dłuż-
szy czas przygotowywania tych produktów powodował 
obniżenie tego parametru (rys. 4).

Najwyższe wartości pracy jednostkowej zgniatania 
otrzymano dla makaronu z mąki razowej (próba V) odpo-
wiednio od 192,7 do 123,8 mJ.g-1. Natomiast najniższe war-
tości dla tego parametru uzyskano dla próby II – makaron 
ryżowy nitki (od 57,0 do 19,2 mJ.g-1).

PODSUMOWANIE

Dłuższy czas rehydratacji makaronów powodował 
wzrost wskaźnika przyrostu wagowego średnio o 2,71 
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do 3,22. Straty suchej substancji makaronów przygotowa-
nych przez zalanie wrzątkiem wynosiły średnio od 4,50 
do 7,90%. Wyniki oceny organoleptycznej makaronów 
wykazały, że najniższą łączną sumę punktów uzyskiwał 
po każdym czasie rehydratacji makaron wyprodukowany 
z dodatkiem szpinaku, a najwyższą makaron z mąki ryżo-
wej. Wyniki uzyskane na podstawie testu zgniatania bada-
nych wyrobów wykazały, że wraz z wydłużeniem czasu 
rehydratacji makaronów zmniejszała się praca jednostkowa 
zgniatania (średnio od 132,3 do 57,1 mJ.g-1).

Podsumowując można stwierdzić, że dłuższy czas przy-
gotowywania makaronów błyskawicznych wpływa nega-
tywnie na ich cechy jakościowe. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITATIVE 
CHARACTERISTICS OF INSTANT PASTA

Summary. The objective of this study was to assessment of 
the quality of instant pasta produced by domestic and foreign 
producers. The five types of products, prepared by the flooding 
of hot water were used for the test. The following parameters of 
pasta were evaluated: moisture content of noodles, the orhano-
leptic evaluation before and after preparation, weight increase 
index, the cooking losses, and the texture by use the instrumental 
method.

It was found that a longer period of rehydration caused an 
increase the weight increase index. The cooking losses ranged 
average from 4,50 to 7,90%. The results of the organoleptic 
evaluation of pasta showed that the lowest points after each re-
hydration time was obtained for pasta produced with the addition 
of spinach, and the highest for noodles from rice flour. The longer 
time of rehydratation caused a decrease a specific crushing work 
(average from 132,3 to 57,1 mJ.g-1).
Key words: instant pasta, quality, weight increase index, coo-
king losses.


