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Въведение

При съхраняването на хляба в хлебохранилищата на производствените
предприятия, в търговските обекти или в домашни условия протичат редица
процеси, които се отразяват върху качеството му. Хлебната кора губи крехкос-
тта си и става жилава и твърда, средината постепенно се втвърдява, намалява
еластичността си и става ронлива, а приятните и ясно изразени вкус и аромат
на пресен хляб отслабват. При стареенето на хляба се изменят хидрофилните
свойства на средината, намалява способността й да набъбва и да поглъща вода,
намалява общото количество на водоразтворимите вещества.

По безспорен начин е доказано, че стареенето на хляба е свързано с про-
мени в нишестената фракция. В брашното и тестото нишестето има кристална
структура. По време на изпичането нишестето клейстеризира и преминава в
аморфно състояние, характерно за пресния хляб. При стареенето започва об-
ратният процес – аморфното нишесте започва постепенно да възвръща първо-
началната си (изходна) кристална структура, т.е. настъпва ретроградация на
нишестето1. Ribotta и съавт.2 посочват високата корелация между продължи-
телността на съхранение, ретроградацията на амилопектина и втвърдяването
на хлебната средина. Ретроградацията на нишестето по време на съхранение е
съпроводена с влошаване на сензорните характеристики на хляба3.

Независимо, че ретроградацията на нишестето е основният процес, обус-
лавящ промените по време на съхранение на хляба, значение за втвърдяването
на средината имат и други фактори – миграцията на влагата4, промените в амор-
фната фаза5, промените в глутеновата фракция6 и др.
1 Вангелов, А. Технология на хляба и тестените изделия. С., Земиздат, 1989.
2 Ribotta, P., S. Cuffini, A. Leon, M. Anon. The staling of bread: an X-ray diffraction study // European

Food Research and Technology, 2004, 218 (3), pp. 219-223.
3 Yao, Y., J. Zhang, X. Ding. Retrogradation of starch mixtures containing rice starch // Journal of Food

Science, 2003, 68 (1), pp. 260-265.
4 Thorvaldsson, K., C. Skjoldebrand. Water diffusion in bread during baking // Lebensmittel-Wissenschaft

und Technologie, 1998, 31, pp. 658-663.
5 Hallberg, L., P. Chinachoti. A fresh perspective of staling: The significance of starch recrystalization on

the firming of bread // Journal of Food Science, 2002, 67 (3), рр. 1092-1096.
6 Kulp, K., J. Ponte, B. D’Appolonia. Staling of white pan bread: fundamental causes // Critical Rev. of

Food Technology, 1981, 15, рр. 1-48.
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Стареенето на хляба се забавя, когато използваните суровини и добавки
водят до повишаване на хидрофилността на тестото и хлебната средина, до
увеличаване на процента и степента на оклейване на нишестето при изпичане-
то; когато спомагат за увеличаване на обема и шупливостта на хляба и забавят
ретроградацията на нишестето7. Правени са различни опити за забавяне на ста-
реенето на хлебопекарната продукция посредством използване на добавки, про-
мени в рецептурата8; в технологичния процес9 или в условията за съхранение10.
Използването на различни добавки с цел подобряване на качеството и съхраня-
емостта е широко застъпена практика в хлебопроизводството. Първоначално
най-масово приложение за забавяне на стареенето на хляба са намирали реди-
ца ензимни препарати.11 Впоследствие е проучено влиянието и на редица други
добавки: малтодекстрини, пентозани, повърхностно – активни вещества и др.

До голяма степен свойствата и съхраняемостта на хляба се определят от
химичния състав на брашното, използвано като суровина за производството.
Kim и D’Appolonia12 изтъкват, че белтъчното съдържание на брашното е един
от важните фактори, които имат връзка със стареенето на хляба. Те установя-
ват обратнопропорционална зависимост между протеиновото съдържане и ско-
ростта на стареене. При увеличаване на белтъчното съдържание водоразтво-
римостта на нишестето и неговите фракции намаляват, коагулацията на белтъ-
чните вещества протича по-бавно, шупливостта и специфичният обем на хляба
са по-високи, а свиваемостта на хлебната средина е по-голяма. Поради това се
смята, че по-високото белтъчно съдържание на брашното забавя процеса на
стареене на хляба.

Количеството на белтъчините в пшеничното брашно не е постоянна вели-
чина и се влияе от ботаническите и сортови особености на зърното, от услови-
ята на отглеждане, степента му на зрелост и др. Би било логично типът на
брашното да даде отражение върху количеството на белтъчините, като се има
предвид, че белтъчните вещества не са разпределени равномерно в отделните
анатомични части на пшеничното зърно. От тази гледна точка представлява
интерес да се разкрие взаимната връзка между белтъчното съдържание на
произвежданите в нашата страна пшенични брашна и скоростта на процесите
на стареене на хлебопекарната продукция.

7 Вангелов, А., Цит. изт.
8 Ludewig, H. Methods of prolonging storage life of yeast-raised bakery products // Brot und Brotwaren,

1988, 36, рр. 256-259.
9 Salovaara, H., T. Valjakka. The effect of fermentation temperature, flour type and starter on the

properties of sour wheat bread // Inst. Journal of Food Science, 1987, 22, pp. 591-597.
1 0 Knor, D., R. Tomlins. Effect of carbon dioxide modified atmosphere on the compressibility of stored

baked goods // Journal of Food Science, 1985, 50, рр. 1172-1176.
1 1 Morgan, K., J. Gerrard, D, Every, M. Ross, M. Gilpin. Staling in starch breads: the effect of anti staling

alpha-amylase // Starch-Starke, 1997, 49 (2), рр. 54-59. Ogoshi, Y., R. Kurosaka. Prevention of bread
from staling with enzyme // Gekkan Fudo Kemikaru, 1995, 11 (12), рр. 27-31.

1 2 Kim, S., B. D’Appolonia. Bread staling studies. I. Effect of protein content on staling rate and bread
crumb pasting properties // Cereal Chemistry, 1977, 54 (2), pp. 207-216.
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Целта на тази разработка е да се проучи влиянието на типа на пшеничното
брашно и някои добавки върху скоростта на стареене на хляба.

За реализиране на целта са поставени следните задачи:
1. Проучване влиянието на типа на брашното и някои добавки върху влаж-

ността и хидрофилните свойства на хлебната средина.
2. Изследване влиянието на типа на пшеничното брашно и някои добавки

върху деформационните характеристики на хлебната средина.
Обект на изследване в тази разработка е интензивността на протичане на

процесите на стареене на хляба, а предмет на изследване е влиянието на рецеп-
турния състав на хляба върху скоростта на стареенето.

Материал и методи

Опитен материал

В хода на експерименталните изследвания за приготвяне на контролната про-
ба хляб е използвано пшенично брашно тип 700, което удовлетворява изискванията
на БДС 1879:79, а за опитната проба – пшенично брашно тип 650. Те се характери-
зират със следните стойности по по-важните качествени показатели (табл. 1):

Таблица 1

Качествени показатели на пшенично брашно тип 650 и тип 700

За замесване на тестото се използва питейна вода от водопроводната
мрежа, удовлетворяваща изискванията на БДС 2823:92. Готварската сол се при-
бавя при замесване на тестото в количество 1,3 kg на 100 kg брашно. Тя съот-
ветства на изискванията на БДС 628:77 и се характеризира с бял цвят, чисто
солен вкус и пълна разтворимост във вода. Като разбухващо средство се из-
ползва пресувана мая, съгласно изискванията на БДС 483:72. Маята притежава
плътна, умерено твърда, слабо трошлива консистенция; светло кремав цвят без
разнотония и тъмни участъци и специфичен мирис. Използваната мая се харак-
теризира със следните стойности по по-важните физико-химични показатели:
киселинност – 2,26о; подемна сила – 64 min.

Установени резултати
№ Качествени показатели

Брашно тип 650 Брашно тип 700

1 Влажност,% 13,1 13,6

2 Титруема киселинност, оН 1,78 1,94

3 Пепелно съдържание,% 0,620 0,688

4 Съдържание на белтъчни в-ва,% 14,2 9,8

5 Добив на мокър глутен,% 38,2 26,6

6 Отпускане на глутена, mm 5,5 6,4
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Като добавки при приготвяне на опитната проба се използват:
• малцово брашно – 1%;
• аскорбинова киселина – 0,005%;
• слънчогледово масло – 3%.
Тестото се приготвя по еднофазния метод. От суровините, предвидени по

рецептурата за съответната проба, се замесва тесто с маса 700 g, което фер-
ментира при температура 30оС в продължение на 3 часа, като на всеки час се
премесва. След това тестото се подлага на окончателна ферментация при тем-
пература 35оС за 90 min. Хлябът се изпича в пещ тип конвектомат, модел
„Aroma” на фирма „Lainox” – Франция, при температура 230оС.

Методи на изследване

Методи за определяне качествените показатели на брашното:
• влажност, в % – аналитично претеглената проба (около 5 g) се изсу-

шава в сушилен шкаф до постоянна маса при температура 105оС, съгл.
БДС 754:80;

• съдържание на белтъчни вещества, в % – количеството на белтъч-
ните вещества се определя по метода на Келдал;

• добив на мокър глутен, в % – добивът на мокър глутен се определя
съгл. БДС 754:80;

• отпускане на глутена, в mm – отпускането на мокрия глутен се опре-
деля посредством разликата (в mm) между началния и крайния диа-
метър на глутеново топче след 60-минутен престой при температура
30оС;

• пепелно съдържание, в % – пробата (2 - 3 g) се овъглява, след което се
изгаря (с използване на ускорител) в муфелна пещ при температура 700оС,
съгл. БДС 754:80;

• титруема киселинност, в оН – за определяне на титруемата кисе-
линност брашнена суспензия се титруват с 0,1 N NaOH при индикатор
фенолфталеин, съгл. БДС 754:80.

Методи за определяне стареенето на хляба:
• влажност на хлебната средина, в % – влажността на хлебната сре-

дина се определя по арбитражен метод, чрез изсушаване на пробата в
сушилен шкаф при температура 105оС до постоянна маса, съгл. БДС
3412:79;

• хидрофилност на хлебната средина, в cm3 – методът се основава
на обстоятелството, че при стареене на хляба намалява хидрофилност-
та на хлебната средина; прилага се методика, съгл. Вангелов и Карад-
жов13;

1 3 Вангелов, А., Гр. Караджов. Технология на хляба и тестените изделия, ръководство за лабора-
торни упражнения, Пловдив, 1993.



6 5
Статии

• преснота на хляба – преснотата на хляба се определя посредством
измерване на деформационните характеристики на хлебната средина.
За целта се използва автоматичен пенетрометър тип AP-4/2. Измерват
се обща, пластична и еластична деформация на хлебната средина, като
резултатите се представят в пенетрометрични единици (п.е.). Измерва-
нето се прави върху къс от хлебната средина (от централната част на
хляба) с дебелина 40 mm.

Използваните методи са съгласно действащите нормативни документи,
те са общоприети и са подходящи за реализиране на целта и задачите на из-
следването. Експерименталните изследвания по горепосочените показатели са
провеждани 3; 24; 72; 120 и 168 h след изпичане на изделието.

Резултати и обсъждане

Резултатите от определяне влажността на хлебната средина на опитната
и контролната проба хляб са представени на фиг. 1.

Както се вижда от експерименталните резултати, и при двете изследвани
проби влажността на хлебната средина намалява по време на съхранението.
Темповете на изменение са най-интензивни в началото – до 24-ия час, а след
72-ия час снижението е несъществено.

Фиг. 1. Изменение на влажността на хлебната средина
по време на съхранение

При контролната проба, приготвена от пшенично брашно тип 700, три часа
след изпичането на хляба влажността на средината е 44,5%, а след съхранение
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в продължение на едно денонощие измерената стойност е 42,2%, т. е. влажнос-
тта е намаляла с 5,16% спрямо базисната. 72 часа след изпичането на контрол-
ната проба хляб намалението на влажността на средината е с 8,31% спрямо
първоначалната.

При опитната проба, замесена от брашно тип 650 и добавки, след 24-часо-
во съхранение влажността на средината намалява с 2,97%, а след 72 часа – с
4,21% спрямо първоначалната влажност. Това доказва, че при контролната про-
ба хляб темповете на изменение на влажността са много по-динамични, а по-
интензивната загуба на влага води до по-бързо втвърдяване на хлебната сре-
дина. Le-Bail и колектив14 установяват, че има тясна връзка между загубата на
влага от средината и стареенето на хляба, проучвайки кинетиката на образува-
не на кристалите на амилопектина. Това доказва, че опитната проба, приготве-
на от брашно тип 650 и добавки, старее по-бавно от контролната и запазва за
по-дълго време преснотата си.

Хидрофилните свойства на хлебната средина също характеризират проце-
са на стареене на хляба. На фиг. 2 са представени резултатите от определяне
хидрофилните свойства на средината на опитната и контролната проба хляб.

Фиг. 2. Изменение на набъбваемостта на хлебната средина
по време на съхранение
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1 4 Le-Bail, A. ,K. Boumali, V. Jury, F. Ben-Aissa, R. Zuniga. Impact of the baking kinetics on staling rate
and mechanical properties of bread crumb and degassed bread crumb // Journal of Cereal Science, 2009,
50 (2), рр. 235-240.
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От фигурата става ясно, че хидрофилността на средината на хляба нама-
лява по време на съхранението, като тази тенденция се проявява и при двете
изследвани проби. Прави впечатление, че в началото на съхранението стойнос-
тите се изменят по-бавно, но след 24-часово съхранение намалението е скоко-
образно. В началото на съхранението (3 часа след изпичането) хидрофилността
на средината при хляба, приготвен от брашно тип 650 и добавки, е с 9,27% по-
висока от тази на контролната проба. В процеса на съхранение намалява спо-
собността на хлебната средина да поглъща вода и да набъбва. При контролна-
та проба измерените стойности в рамките на експериментално проведеното
съхранение се изменят от 18,6 до 2,4 cm3, а при пробата с добавки – от 20,5 до
5 cm3. Това показва, че през целия период на съхранение хлябът от брашно тип
650 се отличава с по-висока хидрофилност на средината.

Стареенето предизвиква съществени промени в хлебната средина – нама-
ляване на еластичността и мекотата. Ето защо деформационните характерис-
тики на средината могат да дадат обективна представа за процеса на стареене
на хляба. С тази цел преснотата на хляба беше определена посредством пенет-
рометрично измерване на деформационните характеристики на хлебната сре-
дина – обща деформация (Но), пластична деформация (Нп) и еластична дефор-
мация (Не).

На фиг. 3 са представени стойностите (в пенетрометрични единици), които
характеризират общата деформация на хлебната средина на изследваните про-
би хляб.

Фиг. 3. Изменение на общата деформация на хлебната средина
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При двете изследвани проби с увеличаване на продължителността на съхра-
нение числените стойности, характеризиращи общата деформация на средината,
намаляват. Графичното изображение на резултатите показва, че през целия срок на
съхранение средината на опитната проба хляб от брашно тип 650 е имала по-голя-
ма свиваемост и следователно – по-голяма мекота. Три часа след изпичането об-
щата деформация при контролната проба е 105 пенетрометрични единици, след
което постепенно намалява, което говори за втвърдяване на хлебната средина. В
края на съхранението (168 h след изпичането) общата деформация на средината на
контролната проба е 26 пенетрометрични единици (п.е.), т.е. е намаляла 4 пъти в
рамките на периода на съхранение. При хляба от брашно тип 650 общата деформа-
ция на средината намалява 2,05 пъти, т. е. тя съхранява мекотата си в по-голяма
степен. Освен това прави впечатление, че при контролната проба между 24-и и 120-
я час на съхранение свиваемостта намалява рязко, докато при опитната проба през
целия срок на съхранение стойностите се изменят по-плавно. Свиваемостта на сре-
дината на контролната проба хляб (от брашно тип 700) след 24-часово съхранение
има стойности, каквито при хляба от брашно тип 650 и добавки са измерени след
съхранение в продължение на 120 часа. Получените от нас резултати се подкрепят
и от изследванията на други автори – Svec и Hruskova15 установяват, че при по-
високо белтъчно съдържание на брашното, използвано като суровина, са измерени
по-високи стойности на пенетрация на хлебната средина.

На фиг. 4 са представени резултатите, които отразяват изменението на
пластичната деформация на изследваните проби хляб.

Фиг. 4. Изменение на пластичната деформация на хлебната средина
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1 5 Švec, I., M. Hrušková. Evaluation of wheat bread features // Journal of Food Engineering, 2010, 99 (4),
рр. 505-510.
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Средината на хляба от брашно тип 650 се отличава с по-добре изразени пла-
стични свойства, в сравнение с контролната проба, като тази закономерност се
проявява през целия период на съхранение. В началото на изследването (3 часа
след изпичането) стойността, характеризираща пластичността на средината на хляба
от брашно тип 650, е 1,32 пъти по-висока от тази за хляба от брашно тип 700.

След съхранение в продължение на 168 часа двете стойности се различа-
ват по-съществено – 2,2 пъти. Това показва, че използването на брашно тип 650
и добавката на аскорбинова киселина, слънчогледово масло и малцово брашно
води до подобряване на пластичните свойства на хлебната средина и до съхра-
няването им за по-дълго време.

Еластичността на средината на хляба е едно от най-важните свойства,
характеризиращи преснотата му. Фигура 5 позволява да се проследи изменени-
ето на стойностите на еластичната деформация, получени в хода на експери-
менталното изследване.

Фиг. 5. Изменение на еластичната деформация на хлебната средина
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тето. Стареенето на хляба е неизбежно свързано с влошаване на структурните
свойства на хлебната средина – с намаляване на мекотата и еластичността й.

Пробата, приготвена от брашно тип 650 с добавки, се отличава с по-висо-
ка еластичност на средината. При нея в началото на съхранението стойността,
характеризираща еластичната деформация, е с 14 пенетрометрични единици
по-висока от тази за контролната проба. Числените стойности намаляват с удъ-
лжаване срока на съхранение, като по-интензивно снижение се отчита в начало-
то на съхранението (между 3-я и 24-я час). В края на съхранението стойности-
те, измерени при двете проби, се различават с 55%, което показва, че хлябът от
брашно тип 650 значително превъзхожда контролната проба хляб по отношение
на еластичните свойства на средината.

Получените в хода на експерименталните изследвания резултати катего-
рично показват, че използването на пшенично брашно тип 650 и влагането на
аскорбинова киселина, малцово брашно и слънчогледово масло води до забавяне
на втвърдяването на хлебната средина и респективно – до забавяне процеса на
стареене на хляба. В случая освен по-високото белтъчно съдържание на браш-
ното, от което е приготвена опитната проба, влияние върху процесите на стареене
оказват и добавките. Аскорбиновата киселина способства за заздравяване на
структурата на тестото. Посредством малцовото брашно в тестото (и респек-
тивно в хляба) се внасят амилолитични ензими, които хидролизират нишестените
молекули и така забавят процеса на ретроградация и втвърдяването на средина-
та на хляба. Goesaert и съавт16 посочват, че добавянето на мазнини води до уве-
личаване на обемния добив и шупливостта на хляба, а това, от своя страна, е
фактор за забавяне на стареенето. Освен това е установено, че мазнините взе-
мат участие в структурните преобразувания в хлебната средина по време на
съхранението на хляба, способствайки за съхраняване на еластичността й.

Заключение

Резултатите от проведеното изследване показват, че хлябът, приготвен от
пшенично брашно тип 650 с добавка на аскорбинова киселина, малцово брашно
и слънчогледово масло, съхранява преснотата си за по-дълго време, в сравне-
ние с контролната проба хляб от брашно тип 700. По време на съхранение влаж-
ността и хидрофилните свойства на хлебната средина намаляват и при двете
проби, но темповете са много по-интензивни при контролната проба. Физичните
свойства на хлебната средина също се променят. Общата деформация на сре-
дината при хляба от брашно тип 700 намалява 4 пъти в рамките на периода на
съхранение, а при хляба, замесен от брашно тип 650 и добавки, стойността
намалява 2,05 пъти. Експерименталните резултати доказват, че опитната проба
хляб запазва за по-дълго време еластичността и мекотата си, което свидетел-
ства за по-бавното протичане на процеса на стареене на хляба.
1 6 Goesaert, H., K. Brijs, W. Veraverbeke, C. Courtin, K. Gebruers, J. Delcour. Wheat flour constituents:

how they impact bread quality, and how to impact their functionality// Trends in Food Science &
Technology, 2005, 16 (1-3), рр. 12-30
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В заключение може да се посочи, че посредством използването на браш-
но с по-високо белтъчно съдържание и подходящи промени в рецептурния състав
(влагане на добавки) може да се постигне забавяне на процеса на стареене на
хлебопекарната продукция. Стареенето на хляба е причина за значителни ико-
номически щети, както за хлебопекарната индустрия, така и за крайните потре-
бители. Ето защо, изясняването на механизма на стареенето на хляба и разкри-
ването на възможности за забавянето му е проблем с приоритетно значение за
нашата страна.

В случая много важно е да се има предвид, че производството на хляб от
пшенично брашно тип 650 с добавка на малцово брашно, аскорбинова киселина
и слънчогледово масло не изисква промени в технологичния режим и техноло-
гичното оборудване, т.е. не са необходими допълнителни капиталови вложения
и разходи за труд, за промяна в технологията, за закупуване на ново или усъвъ-
ршенстване на наличното оборудване в хлебопроизводствените предприятия.
Подобряването на съхраняемостта на хляба се постига единствено благодаре-
ние на промени в рецептурата.

Считаме, че подобни научни изследвания имат практическа полезност и
са особено необходими на съвременния етап, предвид засиления обществен и
медиен интерес към въпросите, свързани с качеството на хляба. Въвеждането
в производство на изследвания опитен образец хляб би се вписало в съвремен-
ните тенденции за здравословно и рационално хранене, защото по-добра съхра-
няемост на продукта се постига единствено посредством промени в рецептура-
та, без да е необходимо използването на подобрители или консерванти. Това би
допринесло за гарантиране по-високо ниво на безопасност на храните и защита
на потребителските интереси в нашата страна.

A STUDY  ON  THE EFFECT  OF  THE   FLOUR  TYPE
AND  SOME  ADDITIVES  ON  THE  STALING  OF BREAD

Chief Assist. Prof. Dr Denka Zlateva,
Prof. Dr Eng. Grozdan Karadzhov

Abstract

The staling of bread is the cause of considerable economic losses both for the baking
industry and for end consumers. That is why identifying possibilities for its deceleration is an
issue of primary importance. The use of various additives in order to improve the quality and
shef life is a widely used practice in bread-making. The conducted study showed that the bread
made from wheat flour type 650 with the addition of ascorbic acid, malt flour and sunflower-
seed oil remains fresh for longer periods of time in comparison with the bread made from flour
type 700. It is also distinguished by greater elasticity and softness of the bread crumb throughout
the entire period of storage, which is proof of the slower staling of the bread.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА МУКИ
И НЕКОТОРЫХ ДОБАВОК НА СТАРЕНИЕ ХЛЕБА

Гл. асс. д-р Денка Златева,
проф. д-р инж. Гроздан Караджов

Резюме

Старение хлеба является причиной значительных убытков как для хлебной индуст-
рии, так и для конечных потребителей. Вот почему выявление возможностей его замедле-
ния составляет проблему приоритетного значения.

Использование различных добавок с целью улучшения качества и срока хранения –
довольно распространенная практика в производстве хлеба. При проведенном исследо-
вании было установлено, что хлеб, изготовленный из пшеничной муки типа 650 с добав-
кой аскорбиновой кислоты, солодовой муки и подсолнечного масла, сохраняет свою
свежесть дольше по сравнению с хлебом из муки типа 700. Он отличается более высокой
эластичностью и мягкостью хлебного мякиша в течение всего срока хранения, что свиде-
тельствует о более медленном протекании процесса старения хлеба.


