
Temat: Znaczenie technologiczne glutenu i skrobi. 
 

1. Białka pszenicy: gliadyna i glutenina ( w stosunku 1:1) w połączeniu z wodą tworzą 

kompleks zwany glutenem. Jego właściwości fizyczne i ilość mają duże znaczenie dla 

wartości wypiekowej mąki. 

Gluten w cieście z mąki pszennej tworzy siatkę, która otacza napęczniałe ziarenka skrobi. 

Siatka glutenowa nadaje ciastu pszennemu plastyczność, elastyczność, lepkość. Ułatwia 

zatrzymywanie gazów, przez co ciasto staje się pulchne, a po upieczeniu gąbczaste. 

Mąka żytnia nie tworzy glutenu, ponieważ stosunek gliadyny do gluteniny wynosi 2:1 oraz 

występują w niej nieskrobiowe polisacharydy utrudniające wymywanie glutenu. 

 

2. Skrobia jest wielocukrem. Występuje w komórkach bielma w postaci ziaren, których 

kształt, wielkość i uwarstwienie zależą od rodzaju ziarna. 

Właściwości skrobi: 

- nie rozpuszcza się w zimnej wodzie, 

- wymieszana z zimną wodą tworzy zawiesinę, 

- ogrzewana w wodzie pęcznieje (nieodwracalne zmiany powstają na skutek wchłaniania 

wody); proces ten rozpoczyna się w temp. 50 stopni Celsjusza, 

- kleikuje (struktura ziaren skrobiowych zanika pod wpływem dalszego ogrzewania) w temp. 

50-65 stopni Celsjusza - zależnie od rodzaju skrobi, 

- wiąże wodę (podczas oziębiania kleiku skrobiowego cząsteczki wody wiązane są między 

cząsteczkami skrobi, która tworzy rodzaj siateczki), 

- ulega retrogradacji (proces odwrotny do kleikowania) - skrobia wydziela się w postaci 

mikrokryształków z potraw zawierających skleikowaną skrobię przechowywanych w 

warunkach chłodniczych lub temp. pokojowej; proces ten świadczy o starzeniu się potraw, 

- ulega dekstrynizacji w temp. 130 stopni Celsjusza - dekstrynizacja skrobi polega na rozrywaniu jej 

łańcucha na mniejsze fragmenty (dekstryny) pod wpływem wysokiej temp. w obecności kwasów 

lub pod wpływem enzymów. 

- ulega karmelizacji w temp. 150 stopni Celsjusza - karmelizacja to rozkład cukrów w czasie 

ogrzewania, rezultatem jest powstanie brązowego koloru, którego intensywność zależy od 

warunków reakcji, 

- żel z rozklejonej skrobi mąki ziemniaczanej jest przezroczysty, bezbarwny, opalizujący, bez 

zdecydowanego smaku; nie zmienia smaku ani barwy potraw zagęszczanych, ponieważ 

mąka ziemniaczana stanowi prawie czystą skrobię (około 84%), 

- żel z rozklejonej skrobi mąki pszennej jest mętny, szarobiały; mąka pszenna oprócz skrobi 

(65-75%) zawiera bowiem znaczne ilości substancji białkowych (9-11%); ulegają one ścięciu 

podczas ogrzewania, powodując zmętnienie kleiku skrobiowego. 
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