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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОБИВА И ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА
НА ГЛУТЕН ОТ ПШЕНИЧНО БРАШНО

Гл. ас. д-р Денка Златева

Въведение
Почти повсеместната консумация на хляб определя приоритетното му значе-

ние за изхранване на населението (не само в нашата страна, но и в световен
мащаб).

Разнообразието в асортиментната структура на произвеждания хляб се оп-
ределя, както от особеностите на приложения технологичен процес, така и от из-
ползването на разнообразни суровини и добавки, целящи повишаване на храни-
телната ценност, подобряване на качеството и съхраняемостта на готовия про-
дукт. Независимо от конкретната рецептура и избраните технологични решения,
обаче, основна суровина за производството на хляб е брашното, като най-често за
целта се използва пшенично брашно.

Добре известно е, че брашното се получава чрез смилане на вътрешната
част (ендосперма) на пшеничните зърна, но в него попадат и различно количество
частици от периферните слоеве на зърното, които се характеризират с по-високо
съдържание на минерални вещества. Именно въз основа на различията в мине-
ралното съдържание се формират и различните типове брашно.

Съставът на брашната от различни типове е различен и това дава отражение
върху технологичните им свойства. Още през 1961 г. Pomeranz и Shellenberger1

установяват, че външните слоеве на ендосперма имат по-високо белтъчно съдържа-
ние от централните. Vetrimani и съавт.2 посочват, че колкото по-висок е типът на
брашното, толкова по-богато е то на протеини, влакнини, липиди и минерални ве-
щества. Според Orth и Mander,3 типът на брашното оказва влияние върху белтъч-
ното съдържание, силата на глутена и водопоглъщаемостта.

В табл. 1 са представени данни за средния химичен състав на пшенично
брашно от различни типове.

Според Belitz и Grosch4 в ендосперма на пшеничното зърно се съдържат
средно около 12% протени, които могат да се разделят на две основни групи –
глутенови и неглутенови белтъци. Неглутеновите белтъци са представени от албу-
мини и глобулини и съставляват 15-20% от общото белтъчно съдържание.

1 Pomeranz, Y., J. Shellenberger. Histochemical characterization of wheat and wheat products, II.
Mapping of protein distribution in the wheat kernel // Cereal Chemistry, 1961, 38, pp. 109-113.

2 Vetrimani, R., M. Sudha, P. Haridas-Rao. Effect of extraction rate of wheat flour on the quality of
vermicelli // Food Research International, 2005, 38, pp. 411-416.

3 Orth, R., K. Mander. Effect of milling yield on flour composition and bread making quality // Cereal
Chemistry, 1975, 52, pp. 305-314.

4 Belitz, H. – D., W. Grosch. Food Chemistry. Berlin: Springer, 1999.
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Таблица 1

Химичен състав на пшенично брашно в зависимост от типа

Основно значение за годността на брашното за нуждите на хлебопроизвод-
ството и за хлебопекарните му свойства имат количеството и качеството на глуте-
новите белтъци. Глутенът се формира от водонеразтворимите белтъчни вещества
глиадин и глутенин, които, според Van Der Broght и съавт.,5 съставляват 80- 85% от
протеините в пшеничното зърно. При хидратиране и механично въздействие (по
време на замесването на тестото) те се свързват и образуват здрава, вискозно-
еластична маса, която формира пространствената структура на тестото.6

Според Wieser7 в пшеничното брашно глутенинът преобладава количествено
над глиадина. Това има важно значение за физичните свойства на тестото, тъй
като именно глутенинът обуславя еластичните свойства на глутеновия компекс,
респективно – на тестото. Глутенинът не е индивидуално вещество, изграден е от
над 20 фракции, свързани помежду си с помощта на интермолекулни и интрамо-
лекулни дисулфидни връзки.8 Глиадинът, от своя страна, също не е индивидуално
вещество – на базата на електрофоретичната им подвижност са идентифицирани 4
фракции: α, β, γ и ώ – глиадин. При формиране на тестото глиадинът обуславя
свойства като лепливост и разтегливост. Последното има важно значение за спо-
собността на тестото да увеличава обема си, като задържа образувания по време
на ферментацията СО2,в резултат на което се формира шупливостта на хлебната
средина след изпичане.

5 Van Der Broght, A., H. Goesaert, W. Veraverbke, J. Delcour. Fractionation of wheat and wheat flour
into starch and gluten: overview of the main processes and the factors involved // Journal of Cereal
Science, 2005, 41, pp. 221-237.

6 Abang – Zaidel, D., N. Chin, R. Abdul Rahman, R. Karim. Rheological characterization of gluten from
extensibility measurement // Journal of Food Engineering, 2008, 86, pp. 549-556; Lemelin, E., G.
Branlard, L. Salvo, V. Lein, T. Aussenac, J. Dayde. Breadmaking stability of wheat flours: relationship
between mixing properties and molecular weight distribution of polymeric glutenins // Journal of Cereal
Science, 2005, 42, pp. 317-326.

7 Wieser, H. Comparative investigations of gluten proteins from different wheat species. I. Qualitative
and quantitative composition of gluten protein types // European Food Research and Technology, 2000,
211, pp. 262-268.

8 Veraverbke, W., J. Delcour. Wheat protein composition and properties of wheat glutenin in relation to
breadmaking functionality // Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2002, 42, pp. 179-208.

Съдържание в пшенично брашноКомпоненти
на химичния състав Тип 500 Тип 700 Тип 1150 Тип 1850

1. Въглехидрати, % 84,0 80,8 77,2 69,9

2. Протеини, % 12,7 13,4 13,8 14,2

3. Мазнини, % 1,1 1,6 2,0 2,7

4. Влакнини, % 2,8 3,0 5,5 12,1

5. Обща пепел, % 0,5 0,7 1,0 1,8
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Anderssen9 посочва, че реологичните свойства на глутена пряко характери-
зират качеството му.

Като се отчитат различията в състава на отделните типове брашно, интерес
представлява да се разкрие взаимната връзка между типа на брашното и количе-
ството и качеството на мокрия глутен, които са решаващи за хлебопекарните му
свойства.

Целта на тази разработка е да се изследват количествения добив и физичните
свойствата на глутена, който се отмива от различни типове пшенично брашно.

Материал и методи на изследване
Опитен материал

В хода на изследването е използвано пшенично брашно от различни типове,
както следва:

• пшенично брашно тип 450, произведено от „Мелница Варна 2006” ООД,
гр. Варна;

• пшенично брашно тип 500, произведено от „Мелница Варна 2006” ООД,
гр. Варна;

• пшенично брашно тип 700, произведено от „Мелница Варна 2006” ООД,
гр. Варна;

• пшенично брашно тип 1150, произведено от „София Мел” АД, гр. София;
• пшенично брашно тип 1850, произведено от ЕТ „ТИТ – Теньо Тенев”, гр.

Камено.

Методи на изследване

Добивът на мокър глутен (в %) се определя по стандартна методика, съгл.
БДС 754:80.

Качеството на мокрия глутен се характеризира със следните показатели:
Разтегливост – отразява свойството на глутена да се разтяга до скъсване

и се характеризира като малка (до 100 mm), средна (от 100 до 200 mm) и голяма
(над 200 mm);

Еластичност – характеризира способността на глутена да възстановява
първоначалната си форма след прекратяване действието на разтягащата сила.

В зависимост от разтегливостта и еластичността си глутенът се отнася в три
групи: добър, удовлетворителен и лош.

Отпускането на мокрия глутен се определя посредством разликата (в mm)
между началния и крайния диаметър на глутеново топче с маса 4 g след 60-мину-
тен престой при температура 30оС.

Свиваемостта на глутена се определя, като се използва автоматичен пе-
нетрометър тип АР-4/2. Отчита се свиваемостта на глутеновото топче с маса 4 g
под действие на свободно падаща система. Резултатът се представя в пенетро-
метрични единици (п. е.) и се определя по формулата:

9 Anderssen, R., F. Bekes, P. Gras. A. Nikolov, J. Wood. Wheat flour dough extensibility as a discriminator
for wheat varieties //Journal of Cereal Science, 2004, 39, pp. 195-203.
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Δ Нсв. = Низх. – Н1,

където:

Δ Нсв.– свиваемост на глутена;
Низх. – изходната височина, от която се спуска свободнопадащата система

на пенетрометъра;
Н1 – височината на спускането.

Експерименталните изследвания са извършени през 2009 и 2010 г.

Резултати и обсъждане
Резултатите от определяне добива на мокър глутен при изследваните типове

пшенични брашна са представени на фиг. 1.
Както се вижда от резултатите, представени на фигурата, добивът на мокър

глутен при изследваните проби брашно варира от 21,8 до 30,5%, като общата
тенденция е с повишаване на пепелното съдържание добивът на мокър глутен да
намалява. Най-нисък е установеният резултат при брашно тип 1850, докато с най-
висок добив на мокър глутен се характеризира брашно тип 500. Би било логично
типът на брашното да даде отражение върху количеството на мокрия глутен, като
се има предвид, че белтъчните вещества не са разпределени равномерно в от-
делните анатомични части на пшеничното зърно. Интересно е, обаче, че при брашно
тип 450 добивът е по-нисък (29,2%), отколкото при брашно тип 500 (30,5%). Пора-
ди това трябва да се вземат под внимание и другите фактори, рефлектиращи върху
количеството на отмивания глутен.

Фиг. 1. Добив на мокър глутен от различни типове пшенично брашно
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По литературни данни10 количеството на мокрия глутен в пшеничното брашно
варира в широки граници (от 15 до 55%) под влиянието на фактори като генетични
особености на зърнения сорт, климатични условия по време на съзряването,
продължителност и условия на съхранение на зърнената маса, сушене и кондици-
ониране на зърното и др. Балджиев11 посочва и влиянието на млевните системи
върху глутеновото съдържание на брашната – шротовите брашна са с по-високо
глутеново съдържание от тези, които се получават в разтворните системи. Най-
ниско съдържание на глутен имат брашната от последните разтворни и измилните
системи. Така че в случая вероятно има значение как са формирани потоците
брашно в мелничните комбинати.

Влияние оказва и това, дали посевите са засегнати от вредители и по-конк-
ретно – от житна дървеница. При висока плътност на вредителя (над 7-8 бр./m2)
добивите намаляват с 30-40%, а прибраното зърно е с влошено качество. Пше-
ничното зърно, дефектирано от житна дървеница, се характеризира с повишена
активност на протеолитичните ензими, с нарушена структура и съгласуваност на
другите ензимни системи, което изменя физиологичните процеси на синтеза и пра-
вилното формиране на зърното. Като резултат, от такова зърно се отмива малко
количество глутен със силно влошени физични свойства.12

При разкриване на взаимната връзка между типа на брашното и количестве-
ния добив на мокър глутен, интерес представлява и мнението на Autio.13 Според
него попадналите в брашното компоненти от обвивките на пшеничните зърна, най-
вече арабиноксиланите, могат да повлияят върху формирането на глутеновата
мрежа, свързвайки се с глутеновите молекули или пък променяйки дистрибуцията
на влагата между белтъчините и останалите съставки. Смята се, че водоразтвори-
мите арабиноксилани имат положителен ефект върху хлебопекарните свойства на
брашното, но водонеразтворимите ги влошават.

При брашно тип 1850 количеството на попадналите в брашното частици от
обвивките на пшеничните зърна е най-високо. Вероятно това изяснява причините
за най-ниският добив на мокър глутен, в сравнение с останалите проби.

Редица други фактори, обаче, също биха могли да повлияят върху добива
на мокър глутен. В свое изследване Kuktaite и колектив14 установяват наличието
на зависимост между продължителността на замесване на тестото и количеството
на отмития глутен. Приложено е ултрацентрофугиране като недеструктивен метод
за отделяне на глутена от тестото. Получените резултати сочат, че ако тестото се
замесва по-дълго време от оптималното, добивът на глутен намалява. До анало-

10 Караджов, Г., Р. Василева, М. Николова. Технология на хляба, хлебните и сладкарските изде-
лия. С., Земиздат, 1998.

11 Балджиев, Д. Технология на зърнопреработването. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1984.
12 Василева Р., И. Илчева, М. Славчева, И. Стоева. Увреждане на пшеничното зърно от житна

дървеница. Eurygaster integryces – влияние върху качеството на хляба // Хранителна про-
мишленост, 1996, 2, с. 16-20; Стоева, И., Е. Пенчев, П. Братованова, И. Шишкова. Възмож-
ност за подобряване качеството на хляба, произведен от пшенично зърно, убодено от житна
дървеница // Годишник на ВИНС „Д. Благоев” – Варна, 1990, 1, с. 141-152.

13 Autio, K. Effects of cell wall components on functionality of wheat gluten // Biotechnology Advances,
2006, 24, pp. 633-635.

14 Kuktaite, R., H. Larsson, E. Johansson. Variation in protein composition of wheat flour and its
relationship to dough mixing behavior // Journal of Cereal Science, 2004, 40, pp. 31-39.
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гични резултати достигат и други автори – Georgopolous15 и Osella16. В конкретния
случай, обаче, този фактор не оказва влияние, тъй като всички проби са приготвя-
ни при еднакви условия.

Резултатите от характеризирането на физичните свойства еластичност, раз-
тегливост и отпускане на глутена са представени в табл. 2.

Таблица 2

Резултати от определяне на някои физични свойства
на мокър глутен от различни типове пшенични брашна

Най-често за характеризиране на физичните свойства на глутена се опреде-
лят отпускането, еластичността и разтегливостта му. Смята се, че силният глутен
има голяма еластичност и малка разтегливост и разстилаемост, като не влошава
физичните си свойства след продължително отлежаване.

Глутенът, отмит от брашно тип 450 и тип 1150, притежава висока еластичност
– глутеновото топче възстановява първоначалната си форма след прекратяване
на разтягащата сила и оказва добре доловимо съпротивление при натиск. От браш-
но тип 500 се отмива нееластичен глутен, който почти не възстановява първона-
чалната си форма след прекратяване на разтягащата сила. Глутенът, отмит от браш-
но тип 700, заема междинно положение между гореописаните, което дава основа-
ние да го определим като средноеластичен.

С най-лоши физични свойства е глутенът, получен от брашно тип 1850 – при
отмиване се образуват ситни късчета, които трудно образуват компактна маса, а
при разпъване (дори и минимално) глутенът се къса. Според Балджиев,17 каче-
ството на глутена се влошава в резултат на увеличеното количество смлени об-
вивки. Във връзка с това интерес представлява проучването на Wang и колек-
тив18, които установяват, че разтегливостта на глутена намалява при по-високо

Изследвани типове пшенични брашнаСвойства
на глутена Тип 450 Тип 500 Тип 700 Тип 1150 Тип 1850

Еластичност на
глутена висока слаба средна висока слаба

Разтегливост на
глутена, cm средна средна средна средна силно

къслив

Отпускане на
глутена, mm 6 10 6 8 2

15 Georgopolous, T., H. Larsson, A. Eliasson. A comparison of the rheological properties of wheat flour
dough and its gluten prepared by ultracentrufugation // Food Hydrocolloids, 2004, 18, pp. 143 – 151.

16 Osella, C., H. Sanchez, M. De la Torre. Effect of dough water content and mixing conditions on energy
imparted to dough and bread quality // Cereal Foods World, 2007, 52, pp. 70 – 73.

17 Балджиев, Д. Цит. изт.
18 Wang, M., T. van Vliet, R. Hamer. How gluten properties are affected by pentosans // Journal of Cereal

Science, 2004, 39, pp. 395-402.
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съдържание на пентозани. Според Izydorczyk и Biliaderis,19 в пшеничното брашно
количеството на водоразтворимите пентозани (представени предимно от араби-
ноксилани и галактани) е приблизително 0,5%, а на водонеразтворимите – до 1,5%,
като при високопепелните брашна тези стойности са по-високи. Според други ав-
тори,20 общото съдържание на арабиноксилани в пшеничното брашно е около 2,1%,
като количеството на водоразтворимите варира в границите от 0,31 до 0,69%. Като
се има предвид, че пентозаните са съсредоточени предимно в обвивките на пше-
ничните зърна, логично е именно при брашно тип 1850 тяхното количество да е
най-високо и да повлияе върху физичните свойства на глутена. В подкрепа на
получените резултати е и становището на Looseveld и Delcour,21 според които по-
високото съдържание на арабиноксилани в брашното води до намаляване на ела-
стичността и разтегливостта на глутена.

При две от изследваните проби (брашно тип 450 и тип 700), глутеновото топче
увеличава диаметъра си с 6 mm след едночасов престой при температура 30оС.
При изследване на пробата от брашно тип 1150 се установи отпускане на глутена
8 mm. Тази разстилаемост се приема за нормална при брашна със силен и средно
силен глутен.

Прави впечатление, че при брашно тип 500 добивът на мокър глутен е най-
голям (в сравнение с всички останали изследвани проби), но пък той е с незадово-
лителни физични свойства. Освен слаба еластичност, тук се установи и най-голя-
ма разстилаемост – глутенът се разлива подобно на сметанообразна маса, което
дава основание да го характеризираме като слаб глутен. Обикновено такъв глутен
се отмива от брашно, получено при смилането на зърно, дефектирано от житна
дървеница. Това, от своя страна, би рефлектирало върху структурните свойства
на тестените полуфабрикати и качеството на хляба. При подобни свойства на глу-
тена се получава разлят хляб с понижен обем и недостатъчна шупливост.

При пробата от брашно тип 1850 се установи незначителна разстилаемост –
разликата между крайния и началния диаметър на глутеновото топче е едва 2 mm.
Това, съчетано със слабата еластичност и късливостта на глутена също би се
отразило негативно върху степента на увеличение на обема на тестото по време
на ферментация и върху обема на хляба след изпичане. При силно къслив глутен,
по време на ферментацията глутеновите ципи не могат да се разтягат достатъчно
и да задържат отделеният СО2 така, че да се формира характерната порьозна
структура на съзрялото хлебно тесто и на хлебната средина след изпичане. В
резултат на това се получава хляб с плътна и сбита средина, с недостатъчна
шупливост и обемен добив.

Резултатите от експерименталното определяне на свиваемостта на глутена
са представени на фиг. 2.

Както се вижда от фигурата, експериментално определените стойности при
различните типове пшенично брашно варират в широки граници – от 49 до 80

19 Izydorczyk, M., C. Biliaderis. Cereal arabinoxylans: advances in structure and physicochemical properties
// Carbohydrate Polymers, 1995, 28, pp. 33-48.

20 Autio, K., Цит. изт.
21 Looseveld, A., J. Delcour. The significance of arabinogalactan – peptide for wheat flour breadmaking

// Journal of Cereal Science, 2000, 32, pp. 147-157.
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Фиг. 2. Свиваемост на глутен от различни типове пшенично брашно

пенетрометрични единици (п. е.). Въз основа на резултатите от експерименталното
определяне на свиваемостта на глутена можем да приемем, че две от изследва-
ните проби – брашно тип 450 и брашно тип 1150 имат силен глутен, тъй като при тях
отчетените стойности са над 70 п. е. При брашно тип 700 глутеновото топче се
деформира в по-голяма степен. Най-ниска стойност се установи при пробата от
пшенично брашно тип 500. Това, заедно с резултатите от определяне на другите
физични свойства, позволява да определим отмития глутен като слаб. Брашната
със слаб глутен не са подходяща суровина за хлебопроизводството.

Като правило отражение върху белтъчно-протеиназния комплекс на брашно-
то, респективно – върху количеството и физичните свойства на глутена, дават
условията и продължителността на съхранение на пшеницата и на брашното. Така
че вероятна причина за влошените физични свойства на глутена при част от из-
следваните проби може да се търси и в неправилното съхранение на зърнените
партиди преди смилането или на самото брашно.

Заключение
При изследване на различни типове пшенични брашна се установи, че об-

щата тенденция е с увеличаване на пепелното съдържание на брашното добивът
на мокър глутен да намалява. Най-висок добив на мокър глутен се получава от
пшенично брашно тип 500-30,5%, а най-нисък – от брашно тип 1850-21,8%. Изклю-
чение от тази закономерност прави само брашно тип 450, при което количествени-
ят добив е с 1,3% по-нисък от този при брашно тип 500.

Няма ясно изразена зависимост между типа на брашното и физичните свой-
ства на глутена. На базата на изследваните органолептични и физични свойства
се установи, че от брашна тип 450 и тип 1150 се отмива силен глутен. Добитият от
пшенично брашно тип 700 глутен е определен като средно силен; той също прите-
жава подходящи за целите на хлебопроизводството физични свойства – еластич-
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ност, разтегливост и свиваемост. Въз основа на пенетрометричното измерване на
свиваемостта, глутенът, отмит от брашно тип 500 и тип 1850, се определя като
слаб. Това прави посочените проби брашно неподходящи за получаването на хляб
с добре развита шупливост и висок обемен добив. Експерименталните данни по-
казват, че част от брашната, добивани в нашата страна, са с влошени хлебопекар-
ни свойства, поради ниския добив на глутен и влошените му физични характерис-
тики. За преодоляването на този проблем масова практика в последните години е
използването на подобрители в хляба.

Като се има предвид, че добивът и физичните свойства на глутена са от
решаваща важност за качеството на произвеждания хляб, внимание трябва да се
отделя на всички фактори, оказващи влияние върху тях: ботаническия вид и сор-
товите особености на пшеницата, почвено – климатичните условия по време на
отглеждането й, опазването на посевите от вредители, съхранението на зърното,
добиването и съхранението на брашното.

Количеството и физичните свойства на глутена в брашното са изключително
важни и от още един аспект. Добре известно е, че има пряка връзка между проте-
иновото съдържание и стареенето на хляба. Колкото по-високо е съдържанието
на протеини (и по-конкретно – на глутен), толкова по-бавно настъпва влошаване на
потребителните свойства и на качеството на хляба под влияние на процесите на
стареене. Влагането в хлебопроизводството на брашна с оптимално глутеново
съдържание би позволило да се реализират икономически и социален ефект – от
една страна забавянето на процесите на стареене ще позволи да се намалят фи-
нансовите загуби на производителите, причинени от бракуването или преоценката
на хляб с изтекъл срок на годност. В момента по неофициални данни на Браншо-
вата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България, отно-
сителният дял на хляба, който се бракува или преоценава, е приблизително 2%.
Като се отчитат годишния обем на производството и средната цена за килограм
хляб, финансовите загуби в рамките на цялата страна надхвърлят пет милиона
лева. От друга страна, по този начин ще се намалят загубите за домакинствата и
разхищението на хляб (в нашата страна липсва статистика в това отношение, но
по литературни данни в Турция 21,75% от домакинствата изхвърлят хляб, защото
не е достатъчно пресен).

STUDY OF THE PRODUCTION AND PHYSICAL PROPERTIES
OF GLUTEN FROM WHEAT FLOUR

Chief Assist. Prof. Dr Denka Zlateva

Abstract

The quantitative production and physical properties of gluten are of crucial importance
to the quality of bread. There are studied several types of wheat flour (450, 500, 700, 1150
and 1850), which are most frequently used for the needs of bread production in this country.

It was found that the highest yield of wet gluten is obtained from wheat flour type 500 –
30.5%, and the lowest – from flour type 1850 – 21.8%, the general trend is the increase in
ash content of flour leading to a decrease in the production of wet gluten. There is no clear cut
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interdependence between the type of flour and the physical properties of gluten. Possessing
optimal physical properties and thus most suitable for the needs of bread production is the
kind of gluten obtained from wheat flour types 450 and 1150.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОБЫЧИ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛУТЕНА
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Гл. асс. д-р Денка Златева

Резюме

Количественная добыча и физические свойства глутена имеют решающее значе-
ние для качества выпускаемого хлеба. Исследовано несколько типов пшеничной муки
(450, 500, 700, 1150 и 1850), наиболее часто используемых в производстве хлеба в
стране.

Установлено, что наибольшая добыча мокрого глутена получается из пшеничной
муки типа 500 – 30,5%, а наименьшая – из муки типа 500 – 21,8%, причем заметна
общая тенденция – по мере увеличения зольного содержания муки добыча мокрого
глутена уменьшается. Нет четко выраженной зависимости между типом муки и физи-
ческими свойствами глутена. Оптимальными физическими свойствами и соответствен-
но найбольшей пригодностью для нужд производства хлеба является глутен пшенич-
ной муки типов 450 и 1150.


