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I. FEJEZET

Malomipar
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1. Bevezetés
A Magyarországon termesztett gabona mintegy 48,7%-ka takarmányként kerül
felhasználásra, 22,2%-át exportáljuk, 12,1 %-át egyéb ipari célokra használják
fel, 10,1%-a kerül élelmiszerbe, 6,9%-ából pedig vetőmag készül.

Magyarország gabonatermesztésének megoszlása

A kalászos gabonák termésmennyisége Magyarországon /2012/ (URL1)
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ezer tonna
2012
2011
2010
2009
2008

búza
3972
4107
3745
4419
5631

rozs
78
75
78
73
112

árpa
996
988
944
1064
1467

zab
140
129
118
111
182

tritikálé összesen
347
5533
346
5644
367
5252
361
6027
503
7896

A kalászos gabonák termésmennyisége Magyarországon 2008-2012 között
2. Gabona fajták

gabona
pohánka

egyszikű gabona
rizs, indiánrizs, kukorica, cirok, köles,

kalászos
tritikálé, árpa, zab
Gabona fajták osztályozása

kenyér gabona
búza, rozs

Gabona: lisztes magvú növény
Meghatározó kenyérgabona a búza. Az őrlés 94-96 %-ban a búzára alapul, míg
4% rozs alapú.
Gabona abc
A gabonán a levélhüvely és a -lemez átmeneténél hártyaszerű nyelvecske (ligula)
és két fülecske (auricula) található. Az árpa fülecskéi némi átfedéssel ölelik a
szárat, a búzán éppen összeérnek, a rozsnál már hézag van köztük, a zabon pedig
ki sem fejlődtek a fülecskék. Ennek alapján mar a fejlődés kezdetén is megkülönböztethetők az egyes fajok (árpa-búza-rozs-zab) az abc-sorrend szerint.
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Főbb kalászos növények

Búza

Rizs

Rozs

Köles

Árpa

Zab

Kukorica
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Főbb gabonanövények magvai

búza

árpa

Rizs

rozs

Köles

Zab

Kukorica
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3. Kalászosok jellemzése
3.1. Árpa /Hordeum vulgare/ (ábra)
- Őszi, tavaszi
- Morfológiai különbségek
- Vetésidő eltérés a búzától
- Betakarítás idejének eltérése
Termésátlag 2011-ben: 4,06 t/ha
Felhasználás: söripar /maláta/, takarmányozási célok
3.2. Zab /Avena Sativa/ (ábra)
- Morfológiai eltérések
- Technológiai eltérések /vetés, aratás/
Termésátlag 2011-ben: 2,5 t/ha
- Sok keverékben szerepel
Felhasználás: zabpehely
3.3. Rozs /Secale cereale/ (ábra)
- Morfológiai eltérések a búzától
- Technológiai eltérések a búzától /vetés, aratás/
Termésátlag 2011-ben: 2,4 t/ha
- Évelő rozs is van!
- Tritikálé
3.4. Búza
A búza termesztése
A, Vetés
- Tőszám, állománysűrűség: a termesztés célja szerint /vetőmagnak, minőségi búzának, árutermelésre/ változik, optimálisan 4-5 millió, határesetek:
2,8 – 7,5 csíra/ha
- Vetésmélység: 3-5cm /a sekélyebb a jobb, de jó magágyban, lezárva/
- Sortáv: ált. 10-15cm között /USA, Ausztrália 20-30cm/
- Vetésidő: fajtára jellemző optimumok, de általában október hónap. A korai
és a későbbi vetés egyaránt veszélyes lehet /kórtan, fagykár stb./
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Őshaza?
A búza termesztési területe
B, Betakarítása (betakarítás, érés fázisai)
A búza betakarítását teljes érésben kell elvégezni. Korábban két menetben, ma
kizárólag egy menetben arató-cséplőgéppel takarítjuk be. A túlérés mennyiségi és minőségi romláshoz vezethet.
Post harvest – Betakarítás utáni
Termésátlag 2011-ben: 4,24 t/ha
Búza – rendszertan
Ország: Növények (Plantae)
Törzs: Zárvatermők (Magnoliophyta)
Osztály: Egyszikűek (Liliopsida)
Rend: Pázsitfűvirágúak (Poales)
Család: Pázsitfűfélék (Poaceae)
Alcsalád: Pooideae
Nemzetség: Triticum
Közönséges búza (T. aestivum)
T. aethiopicum
T. araraticum
T. boeoticum
T. carthlicum
T. compactum
Kétszemű búza v. tönke (T. dicoccon)
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Kemény v. üvegszemű búza (T. durum)
T. ispahanicum
T. karamyschevii
Egyszemű búza v. alakor (T. militinae)
T. monococcum
Lengyel búza (T. polonicum)
Tönköly (T. spelta)
T. timopheevii
T. trunciale
T. turanicum
Angol v. hasas búza (T. turgidum)
T. urartu
T. vavilovii
T. zhukovskyi

Búzaszem héjrétegei
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A búzaszem geometriai jellemzése

Búzaszem részei

Forgási ellipszoid, aszimmetrikus
• hegyesebbik végén szakáll
• tompábbik végén csíra
Szakáll
A por, piszok megtapadás, őrleménybe kerülés megakadályozása érdekében el
kell távolítani.
Hasi barázda
A szem teljes hosszán végighúzódó árok. Por, piszok megreked → őrleménybe kerülhet!
h-hosszúság: kb. 6-8 mm, nem jellemzően faji bélyeg.
sz-szélesség: kb. 3,5-4 mm – 2,7–3 mm
v-vastagság: v ≈ sz - 0,5 mm h>sz>v
Befolyásolja az évjárat → rosta lyukméret megválasztás.
Az eltérő méretek okai:
• talajadottság, csapadék
• kalászon belüli maghelyzet (alul nagyobb szemek)
Malomipar igénye: alaktani, méreti uniformitás (egyformaság).
Tömegarány (%)

Hamutartalom a (%/sza)

100

1,6-2

Héj

13-15

9,5-10,5

Magbelső

81-83

0,35-0,45

05.márc

2,5-3,5

Egész búzaszem

Csíra
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Búzaszem részei
Szakáll: technológiai szempontból káros, el kell távolítani (a lisztek
mikrobiális állapotát rontja).
Héj: többrétegű (7) összetett héj, a búza legjobb természetes csomagolóanyaga.
• Mechanikai és egyéb külső hatásoktól (törés, sérülés, fertőződés) védi a
szemet.
• A felhéj, a terméshéj és a maghéj összenőtt, szétválasztani a magbelsőtől
nem lehet.
• Pigment réteg: a búzaszem karotinoid jellegű pigmentjeinek java része a
héj pigment rétegében található (kis részük a magbelsőben). A búzaszem
vöröses barnás színét ezek adják → a héj jelenléte az őrleményben szín
alapján látható.
• Hyalin réteg: a héj legbelső rétege. Féligáteresztő hártya, amely a nedvesség búzaszem belsejébe való ki és beáramlását szabályozza (gátolja).
• A héj rugalmasabb, mint a magbelső, de az egyes héjrétegek eltérő fizikomechanikai tulajdonsággal rendelkeznek: a felhéj, terméshéj törékenyebb,
a maghéj rugalmasabb.
• A búzaszem zsírtartalmának egy része a héjban található → korpásabb
liszt hajlamosabb az avasodásra.
Magbelső: a búzaszem kb. 80%-át kitevő nagy belső tömege, keményítőfehérje mátrix. A keményítő-fehérje mátrixon belüli adhéziós kötőerők nagysága adja az endospermium szerkezet keménységét. A magbelső 2 részből áll:
• Aleuron réteg: egy sejtsoros külső réteg. Vízoldható fehérjéket tartalmaz.
Tapadósabb szemcsék, szürkébb színűek.
• Albumen (liszttest): vízoldhatatlan fehérjéket tartalmaz, keményítőben
gazdag. Az ebből készült őrlemény a piacképes áru. Az őrlési technológia
célja ennek minél nagyobb mennyiségben és minél tisztább formában való
kinyerése.
Csíra: a búzaszem biológiailag legértékesebb része, szaporítószerv. Részei:
rügyecske, gyököcske, pajzsocska. A búza legérzékenyebb szenzora. Meleg,
nedvesség → csírázás. A héj itt a legvékonyabb → érzékeny, sérülékeny. A
koptatási folyamatoknál alapcél, hogy a csíra ne, vagy csak minimálisan sérüljön. A csíra kinyerése az őrlési folyamat során történik. A csírát a lisztből el
kell távolítani. Romlási folyamat, antioxidáció: avasodás megy végbe, a csírában lévő zsírok, olajok bomlanak, kellemetlen szag és ízanyagok keletkeznek,
peroxidszám nő. A cukrok is a csírához közeli régiókba koncentrálódnak.
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Vetésterülete Termésátlaga Felhasználása

Vetés ideje

Betakarítás
ideje

Őszi
búza

1-1,2 millió ha

3,5-5,5 t/ha

Kenyérgabona,
takarmány

X.1-20.

június vége július közepe

Őszi
árpa

200 ezer ha

3,5-4 t/ha

Takarmány

IX.20 - X.5.

június
második fele

Tavaszi
150 ezer ha
árpa

3-3,5 t/ha

Söripar

III.1-20.

június vége

Zab

60-65 ezer ha

2-2,5 t/ha

Takarmány

II.25 - III.15.

július közepe

Rozs

50 ezer ha

2-2,5 t/ha

Kenyérgabona

IX.20-30.

július közepe

Kalászosok – összefoglaló

4. Technológia
4.1. Átvétel

Mintavevő (automata stecker)
A, Mennyiségi mérlegelés
B, Minőségi átvétel:
Mintavételezés
Kémiai összetétel

víztartalom,
fehérje-, sikértartalom
szénhidrát, enzimek
szedimentáció, esésszám
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Gyors vizsgálati módszerek pl: NIR
Őrlési érték
(halmaz- és egyedi tulajdonságok)
keverékesség
kiegyenlítettség
hektolitertömeg
ezermagtömeg

egészségi állapot
nedvességtartalom
acélosság,
keménység fajsúly

alak és nagyság
fejlettség
héjvastagság
szín

Búza minőségi besorolása sikértartalom, sütőipari érték alapján:
Javító minőségű búza
Malmi 1-es búza
Malmi 2-es búza
Takarmány búza
Közönséges búza
Minőségi jellemzők

Durum búza

Malmi búza

Javító
búza

I.

II.

III.

I.

II.

78

76

76

72

78

75

Nedvességtartalom, legfeljebb, % (m/m)

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

Keveréktartalom, legfeljebb, % (m/m)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

- káros keverék, legfeljebb, % (m/m)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

- könnyű keverék, legfeljebb, % (m/m)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

- törött szem, legfeljebb, % (m/m)

2,0

2,0

2,0

6,0

2,0

2,0

- csírázott szem, legfeljebb, % (m/m)

2,0

2,0

2,0

5,0

2,0

2,0

- rozs, legfeljebb, % (m/m)

2,0

2,0

2,0

3,0

-

-

- csökkent értékű búzaszem, legfeljebb, % (m/m)

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

- elszíneződött felületű szem, legfeljebb, % (m/m)

-

-

-

-

3,0

8,0

- poloska által szúrt szem, legfeljebb, db %

-

2

2

4

2

2

- közönséges búzaszem, legfeljebb, % (m/m)

-

-

-

-

4,0

10
30

Hektolitertömeg, legalább, kg/hl

ezen belül:

Keveréktartalmon felül még megengedett:

Acélos búzaszem, legalább, % (m/m)

-

-

-

-

60

Sütőipari érték, legalább * , minőségi csoport

A

B1

B2

-

-

-

A nedves sikér mennyisége, legalább, % (m/m)

34

30

28

26

32

30

A nedves sikér terülése, mm/óra

2-5

3-8

3-8

-

2-5

2-5

Esésszám, legalább, másodperc

300

250

230

220

300

250

Nyersfehérje-tartalom, legalább, % (m/m)

12,5

12,5

12,0

11,5

12,5

12,0

35

35

30

20

-

-

-

-

-

-

5,0

3,5

Szedimentációs érték, Zeleny szerint, legalább, ml
Sárga pigment tartalom **, legalább, mg/kg
Állati kártevők és maradványaik

Nem tartalmazhat

A búza részletes minőségi követelményei Magyarországon. MSZ 6383:1998
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Szárítás és tárolás esetén 14,5 % nedvességtartalmat kell biztosítani.

Toronyszárító
Előmelegítés, szárítás, hűtés
4.2 Előtisztítás:
Ide tartozik a vaskiválasztás művelete pl. permanens mágnes, elektromágnes
segítségével, illetve a rostálás, toklászolás.
4.3. Tárolás:
A tárolás silótömbben vagy silótoronyban történik. Tárolás közben biológiai
folyamatok zajlanak az „élő” szemekben (utóérés, légzés). A megfelelő hőmérséklet szinten tartása végett hőmérők elhelyezése javasolt.
A szellőztetés, átforgatás művelete azért fontos, mert a búza utóérése során felszabadult hő és nedvesség elvezetése így lehetséges.
Keverés: azonos összetételű alapanyagok előállítása
Kártevőirtás elvégzése minimum évente javasolt.
Minden tekintetben fontos a minőségbiztosítási rendszerek által előírt követelményeknek való megfelelés.
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Gabona silók

siló
cella
káró cella

Ø
8m

Félkáró cella
(pl. defektes tételhez)

magasság: 35-50m

Gabona silók felül nézetből
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A gabona felhúzatása
Serleges felvonók jellemzése:
- függőleges szállítás
- zárt konstrukció, megakadályozza a kiporzást
- az anyagszállítást textilbetétes gumihevederre szerelt serlegek végzik

Serleges felvonó

Serleges felvonók
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4.4. Malomipari technológia – Koptatás
Koptatás: Őrlésre történő előkészítés
Előkészítő gépek:
Halmaztisztítás: nedves és száraz felülettisztítás
• Rosták, Szelelőrostálás
• Tarár, Szeparátorok, Szélszekrény
Rostálás
• A rostálási művelet alapja a szemek jellemző méretének különbsége.
• A rosta egy perforált lemez. A lyuk alakja szerint megkülönböztetünk:
hossz lyukazatú és kör lyukazatú rostalemezt.

Rosta lemezek

Rostával kiválasztható halmazalkotók:
•
•
•

•

a búzaszem szélességi ill. vastagsági méreténél kisebb vagy nagyobb
idegen anyagok és magok
félnél kisebb tört szemek
hasadt szemek
Hasadás általában a hasi barázdánál következik be. A hasadt szemek szélességi mérete feleződik, ½ sz < v → kiválaszthatók a halmazból.
A félnél nagyobb tört szem szélességi és vastagsági mérete az egész
búzaszem szélességi és vastagsági méretével azonos → rostálással nem
választható ki. A félnél nagyobb tört szemeket a triőr választja ki a halmazból.
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A rostálás frakciói
X – lyukméret
F – felöntés → R(X) – átmenet, D(X) – átesés

A rostálás frakciói
A rostálás technológiai helye
A, Betároláskor, a siló üzemben
A silóban elsődleges feladat a gabonahalmaz rögtől és portól való mentesítése,
valamint a tárolhatóságot károsan befolyásoló anyagok, mint például a nagy nedvesség tartalmú gyommagok eltávolítása.
A silóban a rosták dőlésszöge nagyobb, nagyobb a kapacitásuk, kisebb a tisztítás
hatásfoka.
B, Malmi halmaztisztító műveletként
A silótarár munkáját kontrollálja, valamint a tárolás közben keletkező szennyeződéseket kiválasztja.
Szelelés
A felöntés aerodinamikailag kerül osztályzásra. Az adott lebegési sebesség igényű (vleb) szemcsékből álló felöntést a szélszekrényben alkalmazott levegő sebesség érték (vlev) 2 részre osztja. Az eloszlásgörbe alatti terület az anyagmennyiséget jelenti.
• vlev > vleb átcsapat : könnyű anyagok (kis ρ) és apró szemcsék (kis d)
• vlev < vleb átesés: búzaszemek, valamint nagy méretű (d) és sűrűségű (ρ)
szemcsék.
A légáramos művelet alkalmazási területei
Halmaztisztítás során a szelelési műveletet szélszekrények, szelelő rosták segítségével végzik.
Minőség javító művelet.
Az átcsapatba kerülő, őrlésre alkalmatlan anyagok:
• könnyű halmazalkotók (szár, pelyva stb.)
• tört szemek, rovarrágott szemek (kis sűrűségűek)
• élő és holt rovarok
• por, fűmag
21

Felülettisztítás után a ledörzsölt héjrészek eltávolítása
portalanítás, ventilláció (koptatóban porképző helyek megszívása, őrlő üzemben
hő és pára elvitel)
malmi anyagmozgatás
A légáram funkciója nem a szeparálás, hanem a szállítás.(100% átcsapat)
vlev > vlebmax
őrlőüzemben dara és dercetisztítás művelete
1.

A lebegési sebességet egyenes arányban befolyásolja a szemcse jellemző
mérete (da).

vleb = vlev =

√

4. .
3 da

ρa . . 1
ρlev g k

m
s

Minél nagyobb a szemcse, annál nagyobb a lebegési sebesség igénye.
2. A lebegési sebességgel egyenes arányban áll a szemcse sűrűsége (ρa).
Minél nagyobb a szemcse sűrűsége, annál nagyobb a lebegési sebesség
igénye.
3. A lebegési sebességre fordítottan arányosan hat a szemcse alaktényezője
(k). A légáramlás szempontjából előnytelen alakú, kevésbé áramvonalas,
érdesebb felületű (nagyobb k értékű) szemcsék lebegési sebesség igénye
kisebb.
4.

A szemcsék aerodinamikai tulajdonsága komplex tulajdonság. Befolyásolja a szemcse mérete, sűrűsége, alakja, felületi érdessége. Ezek komplex megtestesítője a lebegési sebesség.

Légosztályozó szekrény (szélszekrény):
- a szemes terményekben lévő por, héj, szármaradvány, a terménynél könnyebb
anyagok eltávolítása
- alkalmas az aszott, töppedt szemek kiválogatására is
- a légcsatorna teljes keresztmetszetben szabályozható
- az adagolótálcát vibromotor működteti
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Szélszekrény
Szelelő rostálás

Szelelő rostálás szerkezeti ábrája
Összetett művelet: rostálás és szelelés együtt
Egy műveletben kerül a gabonahalmaz méret- és aerodinamikai tulajdonság különbség szerint szeparálásra. Szélosztályozással kombinált méret szerinti szortírozás.
A szelelőrostálás műveletét megvalósító berendezés a szelelőrosta, más néven
tarár.
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Klasszikus (hagyományos) tarár kapcsolás, siló tarár
•
3 fokozatú rostálás (rög-, szem-, porrosta)
•
2 fokozatú szelelés (por, aprómag )
Malmi tarár felépítése

Malmi tarár felépítése
Rostálás
X1 – szemrosta
X2 – porrosta
A rostálás frakciói
R1 – szemrosta átmenet:
kultúrmagvak, esetleg rögök, ált. melléktermék értékű (M)

R2 – főtermék
D – porrosta átesés: rostaalj, M vagy H
Szelelés
v – a főtermék (R2) szelelése
ÁTCS – M vagy H

Csak egyfokozatú a szelelési művelet, mivel a koptatási műveletsor több helyén
is további szeleléseket alkalmazunk.

Tarár (Combi cleaner)
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ST-101 típusú silótarár felépítése
Vibrációs szeparátor:
A gép feladata a tisztítandó anyagnál nagyobb, ill. kisebb méretű idegen anyagok, szennyeződések eltávolítása. Két darab vibromotorral működik, a gép tetején porelszívás történik.
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Virációs szeparátor
Kőkiválasztó gép
A gabonahalmaz nehéz szennyeződéseit (kő, fém, üveg, stb.) tökéletesen eltávolítja, vibromotoros hajtású. Lejtésszöge különböző anyagokhoz, teljesítményekhez igazítható. Több fajtáját különböztetjük meg: egyrostás, kétrostás, cirkuláló
levegős.

Kőkiválasztó
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Mágnes

Patkó alakú tagokból összeszerelt szakaszos permanens mágnes

Patkó alakú szakaszosan működő kétszeres permanens mágnes

27

Mágnesek
Triőrök (hengeres, csiga)
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Hengeres triőr

Hengeres triőr palástja

Hengeres triőr palástján lévő sejtek
29

…ábra:

Triőr működése
Száraz felülettisztítás
Intenzív hámozásnál a koptató közeg maga a búza. A felülettisztítás
intenzifikálása a szemek egymáshoz dörzsölésével valósítható meg. A halmazt
zárt, hengeres térben úgy kell áramoltatni, hogy a szemcsék egymás felületét
dörzsöljék, koptassák.
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Állítható intenzív koptató
A búzaszem szerkezetéből adódó – kapillár porózus szerkezet, érdes felület, Hasi
barázda, szakáll – jó szennyeződés megkötő képességet jelentő problémák kiküszöbölése végett szükséges.
A felületi szennyeződés jellege szerint lehet:
• Por (lehet radioaktív is)
• Gabonapor (héjpor): Tárolás, mozgás közben keletkezik
• Mikróbák a porszemcsékhez tapadnak → károsan befolyásolja a liszt
mikroflóráját
A felülettisztítás feladatai:
• A búzaszem felületére tapadt szennyeződések eltávolítása akár a többrétegű héj egy részének ledörzsölése árán is.
• A hasi barázdában lévő szennyeződések eltávolítása.
• A szakáll ledörzsölése.
• A mechanikai tisztítást (súrolás, hámozás, dörzsölés) szélosztályozással
kell kombinálni a ledörzsölt por eltávolítására, hogy az ne fertőzze a tiszta
búzát.
A héj és a magbelső közti aprózódási hajlamkülönbség megnő. A búzaszem héjszerkezete és a magbelső száraz állapotban eltérő fiziko-mechanikai (aprózódási)
különbséggel rendelkeznek.
– héj (cellulóz, hemicellulóz): nagy deformációs erő elnyelő képességű, szívós
→ nehezen aprózódik
– magbelső (keményítő-fehérje mátrix): könnyebben aprózódik
Ez a hajlam különbség nedvesítés hatására megnő. Csökken az őrlés fajlagos
energia igénye (kWh/t), beállítható a késztermékek nedvesség tartalma a maxi31

málisan megengedett értékre (liszt 15%), nő a jövedelmezőség (a hozzáadott víz
liszt áron kerül értékesítésre).
Kondícionálás
A nedvesség bevitel gyakorlata:
több fokozatú nedvesség bevitel
(hely igényes: 2 pihentető kamrarendszer szükséges)
1. fő kondicionálás Δn= 5 – 5,5%, τpih = 6 – 8 óra
2. héjszívósító kondicionálás Δn= 0,3 – 0,5%, τpih = 0,5 – 1,5 óra
(a szem legkülső burkát látja el plusz nedvesség tartalommal)
a nedvesség bevitel intenzívebbé tétele (intenzifikálása)
Célja: A gabonaszem aprítása, valamint két alkotórész a héj és a magbelső szétválasztása
1. nedvesítő készülék, (víz adagolás a gabonához)
2. nedvesítő csiga, (a víz bekeverése, eloszlatása)
3. elosztó – szállító csiga
4. pihentető kamra rendszer, (Ü ürülő, P pihenő, T
telő)
5. gyűjtő – szállító csiga
6. serleges felvonó
7. nyitó–záró szerkezet (tolózár: „súber”)

Kondicionáló berendezés

32

Koptatói folyamatábra
Őrlés
Őrlés két művelet:
Aprítás: gabonaszem feltárása
Osztályozás: az őrlemények szétválasztása
Rendszerek: Meghatározott számú aprító és osztályozó géppel.
1. Töretőrendszerek: Az egész gabonaszem, illetve annak aprított részeinek
feltárása, az endoszperm részecskék kinyerése.
2. Örlőrendszerek: A töretőrendszerek szitáiról lekerülő dara és derce aprítása.
Őrlés során keletkező frakciók:
Liszt: a legkisebb szemcsenagyságú magbelső részecskék (130 - 250 μm)
Derce: a lisztnél nagyobb, közepes méretű magbelső részeket tartalmazó frakció
(270 - 350 μm)
Dara: a legnagyobb részecskeméretű magbelső frakció (400 – 1300 μm)
Átmenet: a magbelső részecskéken kívül az őrlés folyamán kiválasztott héjas
anyagok összessége
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Aprítás: Hengerszékek
Hengerek párhuzamosak, egymással szembeforognak, aprító munkájukat nyomás
útján fejtik ki. A hengerpalást sima, vagy rovátkolt felszínű. A hengerpár elhelyezése a tengelyeken lehet: vízszintes, ferde (a vízszintessel 45-50 fokos szöget
zár be), illetve függőleges.

Üreges, perselyezett átmenőtengelyű malmi hengerpár
A hengerek aprító munkáját befolyásolják: a hengertényezők, rovátkatényezők,
üzemeltetési tényezők
- A hengerek átmérője 220-350 mm (leggyakrabban 250 mm), Minél nagyobb a
hengerátmérő, annál intenzívebb az aprítás (nagyobb az aprítási fok). Minél kisebb a hengerátmérő, annál szeparálóbb jellegű az aprítás.
- A hengerek hossza: 500-1500 mm (leggyakrabban 800-1000mm). A hengerpár
általában egyforma nagyságú.
- Hengerrés (őrlőrés) bh (mm) a párban dolgozó hengerek között a szabályozhatóan beállított távolság. Az aprítás hatásfoka, a képződő őrlemény átlag szemcsemérete, szemcseméret eloszlása ezzel befolyásolható a legérzékenyebben.
Üzemelés közben, fokozatmentesen változtatható. Értéke rovátkolt hengereknél
1,5-0,3mm, sima hengereknél 0,3-,01mm.
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- Hengernyomás ph (N/cm)
- Sebességviszonyok: A malmi őrlőhengereknél kerületei sebesség különbséget
alkalmazunk. vker (kerületi sebesség): a gyors henger kerületi sebessége. Ideális:
vker = 3,5 – 4,5 m/s. A lassú í = henger kerületi sebességét a gyors henger kerületi
sebességéből származtatjuk az áttétel megadásával. Az áttétel értéke:
•
rovátkolt hengerek esetében – darára dolgozik : 2,2 – 2,5
•
simahenger – lisztre dolgozik : 1,3 – 1,5
A hengerpalást felszínén kimunkált barázdaszerű horony a rovátka. A rovátkasűrűség kb. 3.5-12 db/cm. A rovátkákat bizonyos szögben vágják bele a hengerpalástba. A rovátkák lehetnek jobb, illetve balmenetűek. A hengerpár két tagján a
rovátkák mindig azonos menetűek, de mivel a hengerek szembe forognak a rovátkák keresztezik egymást
A hengerek felszíne lehet sima, illetve rovátkolt. A sima felszínű hengerek dörzsöléses nyomással aprítanak. Dara és derce őrlésekor használják. A rovátkolt
hengerek nemcsak aprító, hanem héj-magbelső szétválasztó hatást is biztosítanak.
Rovátkatényezők: rovátkaprofil(élszög, hátszög, osztás), rovátka sűrűség, rovátka elhajlás, rovátka párosítás
Rovátka párosítás: A párosítás lényege, hogy a szembe forgó hengerpár gyors
hengerének rovátka alkotója, (pl. Éle) szembe forog a lassú henger rovátka alkotójával, (pl. Hát részével → a párosítás: É-H)

Európai rovátkaprofil
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Rovátkaprofilok
Sima hengerek felületi jellemzői:
• Simasági tényező (érdesség)
• A sima hengerek a mikroérdességükkel őrölnek.

Simahenger felszíne
Üzemeltetési tényezők:
• Az őrlemény szemcsézettsége kiegyenlített legyen
• A hengereket tisztán kell tartani
• A hengereket helyesen kell táplálni
• A hengereket hűteni kell: Ez levegővel (átfúvatás) vagy áramló folyadékkal (hengerek belsejében) oldható meg.
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Lesodró kefe

A henger hűtése
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Hengerszék
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Hengerszékek
Osztályozás: A halmazalkotók nagyság és minőség szerint is különböznek. Az
osztályozás eszközei a sziták. Szitálás során különböző bevonatokat (szitabetétet)
alkalmaznak. A szitálás során keletkezik: átmenet (ami fent marad a szitán) és
átesés (ami áthull). Ez alapján alakulnak ki az őrleménycsoportok, frakciók.
Elvárások a malmi szitaszövetekkel szemben
• Kopásállóság: Legjobb a kopásállósága a drótszövetnek, leggyengébb a
hernyóselyemnek. Leginkább koptató hatása a daráknak van, ezért a dara
osztályozó szövetek kopásállósága kiemelten fontos.
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• Szálbiztonság ( a bevonat lyukméret értékének állandósága)
Fontos a szálelhúzódás megakadályozása (rögzítő hegesztési pontok, csavarás stb.)
• Páralecsapódásból adódó rozsdásodás elleni védelem (elsősorban fémszöveteknél)
• Megfelelő felületi érdesség (textúráltság)
• Hasznos lyukfelület hányad (25 –65 %)
η hasznos = ∑A lyuk · 100
Aszita
Értéke általában 50-60% (rostáknál 35-40%) közé esik. A szitálás teljesítményét
Q (átbocsátási képesség , kg/h/m2) befolyásolja.
• megfelelő szakítószilárdság
A feszíthetőség érdekében szükséges. A szitabevonatnak dob
feszességűnek kell lenni (minél kisebb legyen a belógás „betőgyelés” esélye).
• antisztatikusság
A dörzselektromosság (elektrosztatikus jelenség) hatására a finom lisztszemcsék a bevonathoz tapadnak, gátolja a szemcsék szitán való mozgását,
áthullását. Főleg 100-125 μm-es tartományban jelent problémát.
Szitaszövetek lyukméret megadása
Hagyományos méret megadás:
• Fémszálas szitaszöveteknél (drótszöveteknél) N° szám. Az 1 francia hüvelykre (27,1 mm) eső lyukak száma.. N° 25, N° 30
• Dara osztályozó szöveteknél N° páros szám GG (gries gas: daraszövet)
A szitálás elmélete
A malmi szitálás speciális művelet. Vízszintes síkban elhelyezett bevonaton kell
olyan mozgásformát biztosítani az őrleménynek, amely lehetővé teszi a szemcsesor és a bevonat közötti relatív elmozdulást. Speciális mozgási forma: síkbeli
köröző mozgás (a szita minden pontja azonos r0 sugarú kör mentén mozog).
A szitálás alapja a szemcse és a bevonat közti relatív elmozdulás. Ekkor a szemcse és a bevonat közti súrlódás miatt a szemcse által leírt körpálya sugara kisebb,
mint a szita által leírt körpálya sugara. r < r0
A szemcse és a bevonat közti súrlódási tényező (μ) függ:
– a szemcse anyagminőségétől, az őrlemény tapadósságától (belső
súrlódás)
– a rétegvastagságtól → „hidrosztatikai” nyomás
– a bevonat tulajdonságaitól (textúra – felületi érdesség)
– a szita mozgásviszonyaitól
I (kg/m2/h): a szitálás intenzitása: egységnyi idő alatt, egységnyi szitafelületen
áteső anyagmennyiség.
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Malmi sziták felépítése
A durva anyagok koptatják a bevonatot, ezért kivételük a szitálás elején történjen
(előszita funkció). A finom anyagokat (lisztek, dercék, darák: célfrakciók) átesésként nyerjük. A lisztkereten olyan legyen a felöntés mennyisége és mérettartománya, hogy lehetőség nyíljon az önosztályozódásra (önrétegződésre), biztonságos legyen a liszt kiszitálása. Az utolsó kereteken biztonságos a frakcionálás
(finomdara, derce), mert ezek a frakciók viszonylag távol eső mérettartományúak.

Malmi sziták elrendezése

1000

400

125

250

Malmi szita
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A síkszita keretei

Síkszita
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Sirius típusú síkszita /szitafelület max. 100 m2/
Dara és derce tisztítás
Olyan kombinált művelet, amely a szitálásnál észlelt minőség szerinti szétválasztódást (méret és sűrűség szerinti önrétegződés) légáramos osztályozással teszi
eredményesebbé. Rétegződő szitálás légáramos osztályozással kiegészítve.
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Daratisztítógép szerkezeti ábrája

Daragép:
• daratisztítási feladatokhoz
• függetlenített vibromotoros hajtószerkezet
• fordulatszám-szabályozási lehetőséggel
A malmi technológiai rendszer

INPUT
(bemenő
anyag):
búza

Sötétebb
(héjasabb)
OUTPUT-ok
(kimenő
anyagok):
átmenetek,
átcsapatok
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Világosabb (magbelsőben gazdag) OUTPUT-ok (kimenő anyagok): átesések
A malmi technológiai rendszer

A malmi technológiai rendszer
Őrleményverő: speciálisan kialakított verőelemekkel nagyban javítja a kiőrlés
minőségét. Az őrlés során feltárt gabona héjrészeiről a magbelső hatásos leválasztását végzi a héjaprítás elkerülésével, illetve a sima hengereken nyert összetapadt őrlemény felbontását és továbbaprítását.
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Őrleményverő
Dercebontó: a sima hengereknél történő őrlésnél gyakori az őrleménylapocskák
képződése. Ezek feltárását végzi a dercebontó gép, mely röpítéses elven működik. A hengerszék alá, illetve hengerszékakna falára lehet helyezni. Őrlő feladat
ellátására is alkalmas.
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A malmi örlemények bogár-, pete-, lárvafertőzése gyakorlatilag elkerülhetetlen. A pete- és
rovarroncsoló gép feladata, hogy a lisztek élő
szennyezőit elpusztítsa, szaporodásukat meggátolja. A speciális csapokkal ellátott rotor nagy
sebességgel egy ütközőlaphoz röpíti az anyagot,
ezáltal az élő rovarok elpusztulnak. Ezt követően a rovarmaradványok szitálással eltávolíthatók

Pete- és rovarroncsoló
Őrlési eljárások
(az aprító és osztályozó műveletek meghatározott sorrendje a kiegészítő műveletekkel)
Simaőrlés: két frakció (liszt, maradék)
Magasőrlés: sok frakció (28-31 darafrakció, 8-10 féle liszt)
Félmagasőrlés: kevesebb frakció (2-4 fajta liszt)
Korszerű őrlési technológia: frakciók számának optimalizálása, hengerpalást
felszíni alakítása (hát-hát elleni párosítás). Nagy őrlőképesség jellemzi, sok és
alacsony hamutartalmú liszt gyártását teszi lehetővé.
5. Készáru ismeret
A malomipar fő termékei a lisztek, melléktermékei pedig például a korpák, csírák, takarmány őrlemények.
Búza őrlemények, liszttípusok
Hamutartalom (a %) szerint:
• a ≤ 0,50%: TL-50
• a ≤ 0,60%: BL-55
• a 0,61 - 0,88%: BL-80
• a 0,89 - 1,22%: BL-112
• a ≤ 2,20%: GL-200
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Szemcseméret szerint:
• sima lisztek (~125 μm): BL-55, BL-80, BL-112
• fogós lisztek: nagyobb szemcseméretű őrlemények
• 1x fogós: 125-200μm BF 51
• 2x fogós: 160-360μm: BFF-55
• 3x fogós: 450-1250μm: AD
200-400μm: TL-50
Durum őrlemények
• sima liszt: DSL (Durum Sima Liszt)
• fogós liszt: TDD (Tésztaipari Durum Dara)
Rozsőrlemények
• Hamutartalom szerint: láng (közepes) minőségnél jobb nincs (RLrozsláng)
• a ≤ 0,65%: RL 60
• a 0,66 - 0,98%: RL 90
• a 0,99 - 1,35%: RL 125
• a 1,70 – 2,00 % RL 190 (teljes kiőrlésű: RLTK)
• Fogós rozsliszt nincs
A malomipari késztermékekre vonatkozó előírásokat a Magyar Élelmiszerkönyv Malomipari termékek 2-61 számú irányelv tartalmazza (MÉ 2-61).
Az őrlési késztermékek típusai és arányai:
Tésztaipari célliszt: 8 – 12 %
Rétesliszt: 10 – 15 %
Finomliszt: 35 – 70 %
Fehér kenyérliszt: 20 – 35 %
Félfehér kenyérliszt: 3 – 5 %
Ha csak egyfajta lisztet gyártanának:
Finomlisztből 76 %-os a kihozatal, fehér kenyérlisztből 81.5 %-os a kihozatal.
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II. FEJEZET

Sütőipar
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1. Alapanyagok, segédanyagok, járulékos anyagok
A sütőipar alapanyagai a liszt és a víz. Legtöbbször felhasznált búzalisztek az
alábbiak: BL55, BL80, BL112. A BL búzalisztet, az RL rozslisztet jelöl, az utána lévő szám pedig a hamutartalom százszorosa, így a BL55 0,55% megengedett
legnagyobb hamutartalmú, szemcsenagysága pedig 100-200 μm.
Beszélünk adaléklisztekről, ilyenek például az RL60 és RL90, amelyek igen kis
mennyiségben vannak a kenyérben és céljuk a rosttartalom növelése.
Sütőipari segédanyagok az élesztő, só, illetve vannak eseti segédanyagok, mint
például az emulgeátorok, állományjavítók.
Sütőipari járulékos anyagok — más dúsítóanyagok — az alábbiak: cukor, tej,
tejpor, zsiradék, tojás, töltelékanyagok (dió, mák, gyümölcsök, túró, gyümölcsízek), ízesítőanyagok (paprika, bors, kömény, vanília, szezámmag).
2. Sütőipari technológia főbb gyártási szakaszai
2.1. Nyersanyagátvétel, nyersanyagtárolás
A liszt tartálykocsival érkezik a kenyérgyárba, azt pneumatikusan továbbítják a
vezérelt tárolóba. A liszt siló kb. 10 tonna liszt befogadására alkalmas.

Lisztsiló
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2.2 Nyersanyag előkészítés feladatai
Liszt előmelegítés: akkor szükséges, ha dagasztás előtt a liszt annyira hideg,
hogy a megfelelő
30-32°C-os tésztahőmérsékletet csak 45°C-nál melegebb
vízzel tudnánk elérni. Ez ugyanis már károsítaná az élesztőket, és 50°C felett már
a lisztet is. Nem kell előmelegítés, ha intenzív dagasztógépet használunk, ekkor
ugyanis dagasztás közben elegendő hő képződik.
Keverés: igény szerint a feldolgozandó liszt előállításához több fajta lisztet lehet
használni/összekeverni, például a BL55 - öt és a BL112-t. A csökkent sütőipari
értékű lisztet is szokták egészséges liszttel keverni. A kisüzemekben nincs külön
aránykeverő berendezés, hanem szitáláskor kevernek, úgy hogy a különböző
liszteket egyszerre vagy váltakozva teszik a szitára. A keverést cellás adagolóval,
térfogat adagolásos, illetve tömegadagolásos módszerrel végezhetjük.
Szitálás során a lisztbe került idegen anyagok elkülönülnek, a lisztcsomók elporladnak, szemcsék közti oxigénszegény levegő felfrissül. A szitálás művelete a
technológia kritikus pontja.
Mérés: kisüzemben körszámlapos tizedes mérleg van, nagyüzemekben automata
vezérlésű mérő-adagoló rendszereket alkalmaznak. Ez a művelet a péktermék
gyártásához szükséges alapanyagok esetében fontos.
Víz előkészítése: a víz hőmérsékletének beállítása adja a kovász és tészta hőmérsékletét. Víz kimérése adja a kovász és tészta sűrűségét, mely műveletekre vízadagoló és keverőtartályt használnak.
2.3. Tésztakészítés
Tészta kialakulásának folyamatai
A sütőipari termékek készítésekor az előkészített nyersanyagokból egy vagy
több szakaszban tésztát kell készíteni. A tészta készítése a nyersanyagok megfelelő arányú összekeveréséből és a kialakuló egynemű tömeg erőteljes megmunkálásából áll. Ezt a műveletet nevezik dagasztásnak. A dagasztás alatt a
tészta kialakulása történik meg, miközben a következők játszódnak le.
A keményítő és a cellulóz átnedvesedik, (mivel nincs meg a 65°C a géllé duzzadáshoz). A keményítő bizonyos hőmérséklet felett géllé alakul: hidrofilxerogél.
A keményítő akár 130% vizet is fel képes venni. Kialakít egy tartós szerkezetet,
mely állás közben leadja a vizet, ezt nevezzük a kenyér öregedésének, mely egy
irreverzibilis folyamat. A cukrok, ásványi sók és a fehérjék oldatot, kolloidoldatot hoznak létre. A sikérképző fehérjék — gliadin és glutein (2:1 arányban)
— pedig sikérhálót hoznak létre a szomszédos szemcse fehérjével. A kötések
diszulfidhídak segítségével jönnek létre.
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A tészta technológiai mutatói:
• összetétel
• sűrűség
• hőmérséklet
Kenyértésztát a legtöbb országban kizárólag kovásszal készítenek — közvetett
eljárás. Létezik közvetlen eljárás is, mely során kovászt nem használnak. Az
így képződött termék a kovásztalan kenyér: pászka.
A kovász készítés célja:
• az élesztőgombák elszaporítása, hozzászoktatása a liszt tápanyagaihoz
• a tejsav termelő baktériumok elszaporodása, a kovászsav, íz és aroma
anyagainak
• kialakítása végett (a tejsav adja a kenyér jellegzetes savanykás ízét)
• fehérje duzzadás, enzimes fehérjebontás elősegítése
A kovászkészítés a következő technológiai paraméterekkel történik:
• kovász nagyság: 40 % (100kg tészta + 40kg kovász)
• kovász sűrűség: 55 % (50-120%)
• a kovász kezdeti hőmérséklete: 26 °C
• a kovász végső hőmérséklete: 29-30 °C
• a kovász érési ideje: 8 óra
A tésztakészítés történhet starterkultúra hozzáadásával is, mely élesztőt és tejsavbaktériumokat tartalmaz.

Kovászkészítés
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2.4. Tészta készítés
Dagasztás

Hagyományos

Szakaszos

Folytonos

tésztaképzés

tésztaképzés

Gyors

Folytonos tészta-

Intenzív

készítő gép

Forgókaros

Gyorsdagasztó

Intenzív

dagasztógép

gép

dagasztógép

Emelőkaros
dagasztógép

10-18 perc
30 ford/perc

7-8 perc
240 ford/perc

2-3 perc
560 ford/perc

Dagasztási módok/gépek
Dagasztógépek
A dagasztógépek munkája
Jó minőségű búzatészta a képződő összefüggő sikérhálózat miatt csak alapos
mechanikai megmunkálással hozható létre. A tészta gépi összeállítását dagasztógépekkel végezzük. A dagasztógépek a sütőipari gépesítés első eszközeinek számítanak, az iparszerű termeléshez nélkülözhetetlenek. A gépek konstrukciós
fejlődése a dagasztóelemek fordulatszámának növelésében jelentkezett, ezen az
alapon a dagasztás három módja különböztethető meg:
• Hagyományos dagasztás: a dagasztókarok a kézi dagasztáshoz hasonlóan
lassan forognak. A nagytömegű tésztában ezért a tésztaképződés egyes fázisai időben eltolva következnek be, a sikér roncsolása is bekövetkezik.
Leginkább a cukrászatban használják.
• Gyors dagasztás: növekszik a fordulatszám és a megmunkáló karok felbontó hatása, ezért a tészta sikérszerkezete egységesen jobb a dagasztás
végére, a sikér még nem roncsolódik.
• Intenzív dagasztás: a fordulatszám olyan nagy, hogy az alkotók homogenizálása perceken belül bekövetkezik, az összefüggő sikérszerkezet a keverési fázisban még nem jön létre. Az összefüggő sikérhálózat a dagasztás
után a pihenő tésztában épül ki kiváló minőségben.
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A dagasztási módokat három paraméterrel jellemezzük:
Dagasztási mód

Ford.szám
(ford./perc)

Dag.idő (perc)

Fajl.dag.munka
(kJ/kg tészta)

Hagyományos

<30

10-15

7-10

Félgyors

30-80

8-10

10-15

Gyors

90-240

5-8

15-20

Intenzív

250-600

<3

30-45

A dagasztási módok paraméterei
Fajlagos dagasztómunka (FDM) számítása:

FDM ( kJ / kg ) =

motortelj.(kW ) ∗ dag.idő (sec)
tésztatömeg ( kg )

A motorok adattábláján lévő névleges teljesítmény 80%-val vagy a műszerrel
(watreg) mért értékkel kell számolni.
Hagyományos dagasztás eszközei

Hagyományos dagasztó
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Gyorsdagasztók

DIOSNA W240 típusú dagasztógép
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Dagasztógép
A tésztaérés dagasztás után következik be. Ennek során lejátszódó folyamatokat
jellegük szerint három csoportra lehet osztani:
1. Mikrobiológiai:
• - alkoholos erjedés,C6H12O6 – zímáz à 2CH3CH2OH + 2CO2 + Hő
• - homofermentatív tejsavas erjedés, cukor—tejsav baktérium à tejsav
• - heterofermentatív erjedés, cukor à tejsav, ecetsav, alkohol, CO2
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2. Kolloidális: a sikérfehérjék további duzzadását jelenti.
3. Enzimes:
• A keményítőt az amiláz enzim malátacukorrá alakítja, amit a maltáz enzim tovább alakít szőlőcukorrá (C6H12O6).
• A fehérjéket a proteáz enzim aminosavakra bontja.
2.5 Tésztafeldolgozás
A tésztafeldolgozás szakaszai: 1.osztás, 2.alakítás, 3.kelesztés, 4.sütés
A tésztafeldolgozás első része az osztás, mely osztógéppel történik. 1kg kenyérhez 1,15 kg tészta szükséges. A gép be van állítva adott térfogatra, amikor telítődik a kamra, egy kés levágja a tésztát.
Kamrás rendszerű osztógép

A kamrás osztógép működési elve

Kamrás rendszerű osztógép

A tészta alakítása a külső és a belső tulajdonságokra van hatással.
Gömbölyítés: a tésztadarabot egymáshoz képest különböző sebességű excentrikus felületek görgetik (cipó, zsemle). Belső – vagy külső pályás kúpos gömbölyítő géppel történik, felületük filc, vagy gumi szőnyeg. Méret ellenőrzés lézer
sugárral válik lehetővé.
Hosszformázás alapja szintén gömbölyítés. A felgömbölyített tésztadarabot ellapítják, melynek lehet a vége lapos és hegyes is (zsúrkenyér, molnárkenyér,sós
francia, stb.).
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Sodrás: tésztát ovális lappá nyújtják, majd feltekerik (tejes kifli, sósrúd).
Fonás: kézzel történik, kalácsok és a briósok készülnek ilyen módon.

Gömbölyítés
Gömbölyítőgépek

Szalagos gömbölyítő gépek

58

Kúpos gömbölyítőgép
2.6. Kelesztés
Kelesztés célja:
• az alakítással összetömörített tésztadarabok fellazítása
• alaktartó, és térfogat növekedést jól követő sikérszerkezet kialakítása
Kelesztés paraméterei:
• kelesztőtér hőmérséklete (32-35 °C)
• kelesztőtér páratartalma (75-85%)
• kelesztés időtartama: 30-70 perc
A kelesztés időtartamát befolyásoló tényezők:
• liszt enzimes és sikértulajdonságai
• tészta technológiai mutatói
• tésztadarabok nagysága
• alakítás módja
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A kelesztés helye a kelesztő berendezés ezen belül: szakajtó, láda, lemez, forma,
bölcső. A kelesztés alatt az élesztőgombák elszaporodnak. Kelesztés paraméterei:
• relatív páratartalom (=a levegő vízfelvevő képessége):
• hőfok:

Kelesztés

Kelesztőszekrények
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Kenyerek a kelesztés elején

Kenyerek a kelesztés végén
Az élesztők hatására a cukorból CO2 és alkohol képződik. A CO2 lyukacsos szerkezetet eredményez, mint ahogyan azt a 33. ábrán láthatjuk. A lyukacsokból –
melynek fala tulajdonképpen a sikérháló – sütés hatására a gáz eltávozik, de a
szerkezet megmarad.
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A kenyér felületének bevágása
A bevágás célja: ki tudjon jönni a víz anélkül, hogy a héj megrepedne. (minőségi
előírás, hogy a kenyérnek nem szabad repedtnek lennie, kivétel ez alól a paraszt
kenyér)

A vetőszerkezet

A nedvesítés
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A nedvesítés célja: víz segítségével a felületen feloldódik a cukor, vékony filmréteg képződik, sütés közben pedig a Maillard reakció (karamellizáció) játszódik
le, létrehozva az aranybarna felületet.

A vetés művelete
2.7.Sütés

Kemence típusok
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A sülő tésztában lejátszódó folyamatok, a hőfoktartományok alapján:
Térfogatváltozás szakasza – 30-50°C. A gáztermelés fokozódása, a gázbuborék
térfogatnövekedése, vízben oldott szén-dioxid felszabadulása, ezáltal rohamos
térfogatnövekedés jellemzi.
Bélzetkialakulás szakasza – 50-100°C. A fehérje elengedi a vizet, így megszilárdul, a keményítő felveszi a vizet, így megcsirizesedik. Az alkohol teljesen, a
víz egy része elpárolog.
Héjkialakulás szakasza – 100-180°C. Keményítőcsirizből sárga, majd barna
dextrin, fehérjékből pörkanyagok, cukorból karamell képződik, melyek vízben
oldódnak, és fényes bevonatot képeznek.
A sütés technológiai paraméterei
• a sütőtér hőmérséklete 260-280 °C
• a sütési idő 15 perc (zsemle) - 75 perc (kenyér)
A sütési paramétereket befolyásoló tényezők
• tészta összetétele
• tésztadarabok tömege
• fajlagos felülete
• tészta lazítottsága.

Kenyerek a sütés után

64

Szakaszos kemencék
-

közvetlen fűtésű vagy magyar kemence (épített kemence).

Magyar kemence
-

közvetett fűtésű etázs kemence (fűtés és sütés máshol történik)
forgó kocsis kemence
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Kéménybe
távozó füstgáz
Meleg levegő

Hideg levegő
Sütőtér
Meleg levegő

Égőfej

Cikloterm fűtési rendszer elve
A cikloterm fűtési rendszer elve: a fűtés/és a hűtés máshol történik. A gázégő
melegítette levegőt áramoltatnak a sütőtér alá, felé zárt csőrendszeren. A sugárzó
hő süt. A víz vízgőzzé alakul, a csövekre megy ami lehűti, ezáltal lecsapódik.

Etázskemence
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Etázskemence
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Kenyerek kitárolása
A HUC Leutenegger + Frei AG típusú kemence rögzített (álló) sütőterű kemence azon belül hőszigetelő réteggel ellátott fémszerkezetű, úgynevezett
szerelt kemence. A szerelt kemencéknél általában szintén a cikloterm
hőközlési rendszert alkalmazzák

Kenyerek forgatása
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HUC Leutenegger + Frei AG típusú kemence

A forgókocsis kemencében többnyire péksüteményeket sütnek.

Forgókocsis kemence szerkezeti rajza
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Forgókocsis kemence

Forgókocsis kemence

Sütőkocsik
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Folyamatos kemence
- Alagíút kemence: a termék a mozgó sütőfelületre kerül) A termék kitárolása emberi erővel, vagy automata berendezéssel történik. Sütőfelülete kb 50 m2

Az alagútkemence szerkezeti vázlata: 1. mozgó sütőfelület, 2-3. fűtőcsatornák,
4. motor, 5. szállítószalag, 6. figyelőablak, 7. hőszigetelt lemezburkolat, 8-9.
párafelfogó sisak
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Alagútkemence
Sütés után

Kenyerekről készített hőkép
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Kenyerek kitárolása az etázs kemencéből
A kitárolás sütőlapáttal vagy kitároló szerkezettel történik.

Kenyerek kitárolása az alagútkemencéből
Az átsültség megállapítása
A sületlen termék bélzete rugalmatlan, nedves, ragacsos. Az átsültséget érzékszervi és műszeres vizsgálatokkal ellenőrizhetjük.
1. Az átsültség érzékszervi jellemzői: a héj színe a termék jellegének megfelelően aranysárga, vörösesbarna vagy gesztenyebarna. A termék alsó lapját megkopogtatva jellegzetes döngő hangot ad.
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2. Az átsültség vizsgálata méréssel
Bélzethőmérséklet ellenőrzése: a kemencéből közvetlen kikerülő kenyerekbe
maghőmérőt szúrunk, hogy a hőmérő a termék középpontjának hőmérsékletét
megmérje (mérésadatgyűjtő, infrakamera).
Maghőmérő
A kenyér belseje a 100°C-ot sohasem érheti el. A sütés közben kialakuló héj
megakadályozza, hogy az összes víz eltávozzon.

A mérés-adatgyűjtő
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Egyenletes sülés vizsgálata infrakamerával:

Kenyerek sütés utáni infraképe

Kenyerek sütés utáni infraképe

Átsültség megállapítása
Tömegtűrés: a termék tömege kisült állapotban, a szabványban megengedett
szélsőértékek között legyen, lehetőleg a nagyobb érték körül, mert még tárolás
közben tömegveszteség lép fel. Törvényben megengedett eltérés: ±2%.
A bélzet rugalmasságvizsgálata: mérés penetrométerrel történik. 0,1 N –al
nyomást gyakorolnak a kenyér darabra, kérdés, hogy mennyi idő alatt áll vissza
eredeti állapotára – ha vissza áll. A kenyérbél rugalmasságából a termék átsültségére, a kenyér öregedési mértékére, illetve hibás lisztek feldolgozására lehet következtetni.
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Penetrométerek

2.8. Készáru kezelése
2.8.1. Hűtés
Ha a bélzet 100 °C-nál hűvösebb, a héj melegebb, ekkor szilárd törékeny héj
alakul ki. Ha a bélzet 75 °C-nál melegebb a héj hűvösebb, ekkor nedves puha héj
alakul ki. Optimális, ha a bélzet hasonló hőmérsékletű a héjhoz A hűtés 10-20
°C hőmérsékletű, 70-80% rekatív páratartalmú áramló levegővel történjen.

A hűlési periódusok hőmérsékletviszonyai
2.8.2. Csomagolás
A pékárukat légáteresztő papírba vagy celofánba csomagolják.
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2.8.3. Tárolás
- A tárolás kisütőkocsin, polcon vagy éppen ládákban történik, hűvös, szellős, jól
tisztítható raktárhelyiségben.
2.8.4. Szállítás
A késztermékeket konténeres gépkocsiban, teherautóban (mely zárt, és kizárólag
sütőipari termékek szállítására alkalmas) szállítják az élelmiszerforgalmazóhoz.
Sütőipari termékek öregedésének oka a keményítőgél (hidrofilxerogél) zsugorodása.
A Bacilus Subtilis nyúlósodást okoz.
A „véreskenyér” jelenséget a Serratia marcescensnevű talajbaktérium okozza.

77

78

III. FEJEZET

Kekszgyártás
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1. Bevezetés
Az édes tartós sütemények szénhidrátokat, keményítőt, fehérjéket, zsiradékot
tartalmazó nyersanyagokból, valamint különböző adalékanyagokból összeállított,
sütés útján, hő hatására kialakított porózus szerkezetű készítmények. A kekszliszt
sikértartalma alacsony.
Csoportosítás technológia és anyagösszetétel alapján:
• Kekszgyártmányok
• Méztartalmú sütemények
• Ostyagyártmányok
• Teasütemények.
2. A kekszgyártás technológiája
2.1. A tészta keverése
A tésztakeverő gépbe először a vízoldható szilárd halmazállapotú anyagokat (pl.:
cukor, konyhasó) adagolja a rendszer, ezeket a szörp jellegű anyagok követik,
majd a zsiradék, a tojás és más emulgeálószer következik, végül pedig a vizet, a
tejet és a zamatanyagokat is a gépbe juttatják. A gyúrást Z karú keverők (nagy
keverési hatékonyság) végzik. A dagasztás általában 15-20 percet igényel. A
tészta ezután tészta kocsiba kerül.
2.2. A keksz formázása
A tészta a leöntő garatba kerül. A kekszszalag kialakítására vízszintes elrendezésű hengerpárok szolgálnak. Az első nyújtó hengerpár bordázott. A második és
harmadik hengerpár sima, polírozott felületű, mely által a tömörítéssel, 3-5mm-es
vastagság érhető el. A kiszúró henger kiszúrja a keksztésztából a kekszet. A felesleges tészta visszakerül a lamináló részbe. A kiformázott kekszdarabok a sütőkemence acélszalagjára kerülnek át.
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Kekszgyártósorok, kiszúróhengerek
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2.3. A tészta sütése
A sütés 7-10 percet igényel, három szakaszra osztható:
§ 120-140°C
§ 280-300°C
§ 160-180°C
Kemence működése: megfelelő arányú gáz-levegő keverék jut az égőkamrába.
2.4. A töltés
A töltelékeket 30-40°C-on homogenizálják. Két függőleges adagolóval történik a
keksz adagolása. A lemez felett található a masszaadagoló tartály. A kekszek
tovább haladnak a 2. adagolóhoz, amely a fedő keksz felet helyezi el (vákuum
tapadókorong segítségével) Ezután hűtőszalagra (20-25 C fok) kerülnek, itt a
töltelék megszilárdul.
2.5. A mártás
Mártógépek végzik Elsőként előkészítik a csokimasszát és temperálják. A mártandó keksz felet adagoló berendezésekkel rakják fel a szállító szalagra. Teljes
mártásnál a felső vályúból vékony folyadékfilm (csoki függöny) folyik a kekszekre. (Balaton szeletnél: a felső részre folyatott csoki réteg alul összezár, Kit
Kat esetében pedig kétszer vonják be). Talpazásnál (vaníliás karika) a korpuszok
csokoládé rétegen haladnak keresztül. A mártást követően a termék hűtőalagúton
halad át, eközben a csokoládé megszilárdul.
Fontos, hogy a keksz ne törjön össze , ennek megelőzését szolgálja a rázóképesség vizsgálat.

Kekszek töltése, mártása
2.6. A csomagolás
A késztermékek a csomagolás fázisában zacskóba, dobozba, hengerezett fóliába
kerülnek egyesével, vagy ömlesztve.
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IV. FEJEZET

Ostyagyártás
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Az ostyakészítés folyamat ábrája
Az ostyakészítés folyamat ábrája

Az ostya szuszpenzió alapanyagai:
- víz – mennyisége a liszt minőségétől függ
- BL80-as liszt
- lecitin – katalizátor (összekeverik az olajjal és melegítik)
- tejpor vagy tej
- olaj – segít elkerülni az odaégést
- só – íz fokozó
- szódabikarbóna – állományjavító,
segíti jobb terülést
Az ostyamassza készítés két fázisban történik.
1. Vízoldható anyagokból oldatot készítnek
2.Vízből és a zsiradékból emulgeátorral emulziót készítnek.
Mivel a víz fölös mennyiségbe van jelen, ezért a duzzadt sikérfehérjéket elválasztja egymástól, ezért nem tud kialakulni az összefüggő sikérváz. Az ostyamassza hőmérséklete 18-20°C.
Fontos, hogy mielőtt a sütőtérbe kerülne a szuszpenzió, megtörténjen a szűrés.
Ez a jó minőség és az ostyagyártósor folyamatos üzemelésének egyik alapfeltétele.
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Az elkészített ostyaszuszpenzió műveletközi tárolása elkerülhetetlen. Időtartama
maximálisan olyan hosszú lehet, amíg az elkészített szuszpenzióból a szuszpendált részecskék nem válnak ki, illetve az emulgeált zsírszemcsék emulzióban
maradnak.
Az ostyaréteg alakját a sütőberendezés megfelelő alakzatú öntőformájában alakítják ki. A szuszpenziót szivattyú juttatja el csőrendszeren keresztül az adagolótartályba. A hő hatására bekövetkező megszilárdulására két, egy időben lejátszódó folyamat, a szárítás és a sütés a jellemző.

Körkemence
A masszatartály töltését úszós szelep szabályozza. A sütőgép tartályból a sütőgép
által működtetett szivattyú a szelep állásának megfelelő adagokban tölti a maszszát a nyitott állapotban odaérkező sütővas aljára. Ezt követően a forró sütőlapok
összezárulnak, a sütőtérbe jutnak, ahol a hő hatására keletkező vízgőz feszítő
ereje egyenletesen eloszlatja a masszát a sütőlapok között.
Kényszerpályás és a tengelyen forgó automata sütők
Az ostyasütő automatákon a sütővasak összefüggő végtelenített láncot alkotnak,
mely ellipszis kényszerpályán mozog. A sütés közben keletkező víz és felesleges
tészta kis nyílásokon keresztül távoznak a vasak zárt teréből.
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Szakaszos sütőgép

Tallérsűtőgép
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Lapsütőgép

Lapvisszahűtő
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A hűtés alacsony légpáratartalmú térben vagy megfelelő tároló berendezésben
történik.
Töltött ostyáknál kétféle krém lehetséges:
1. Nugátszerű krémek, amelyek cukor, keményített növényi zsiradékok (pálmaolaj), olajos magvak és töltött ostyák vágási selejtjéből készülnek.
2. Gyümölcsízű zsírkrémek, amik cukorból, keményített növényi zsiradékból és
ízesítő adalékanyagból, ami lehet citromsav, borkősav vagy gyümölcsaroma.
A felvitt töltelék max. 2-3 % vizet tartalmazhat!
Ostyamassza felvitele kenőhengerrel, filmrétegző berendezéssel., bevonókeretekkel történhet. Ostyarétegző berendezéssel több rétegű termék is előállítható.

Krémezőgép
A hűtés lehet szakaszos és folyamatos. A hűtési paraméterek a töltelék zsírtartalmának függvényében változhatnak.
A megfelelően hűtött, tehát szilárd töltött ostyalapokat két, egymásra merőleges
irányban felvágják, többnyire húros, ritkábban körfűrészes vágóberendezéssel.
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Vágógép
A töltött ostyagyártmányok jelentős mennyisége csokoládéval bevonva kerül
forgalomba.
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V. FEJEZET

Csokoládégyártás
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1. Csokoládé fogyasztás
A csokoládé fogyasztás Svájcban a legmagasabb, 10,3kg/fő/év. Magyarországon
ez a szám jóval alacsonyabb: 3,2 kg/fő/év

Különböző országok csokoládé fogyasztása (kg/fő/év)
2. Összetevők
Az alábbi táblázat a három csokoládé fajta /fekete-, tej- és étcsokoládé/ összetevőit és összetevőinek mennyiségét mutatja.
Per 100 gramm

Fekete csokoládé

Tej-csokoládé

Fehér-csokoládé

Protein (g)

4,7

8,4

8

Fat (g)

29,2

30,3

30,9

Calories (kcal)

525

529

529

Calcium (mg)

38

220

270

Magnesium (mg)

100

55

26

A csokoládéfajták összetevői
A csokoládé készítésnek két módszere ismert:
Van a direkt módszer, melynek során a kakaóbabot a többi nyersanyaggal
együtt homogenizálják, és így együtt aprítják.
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Indirekt módszer esetén elsőként kakaómasszát készítenek, majd ezután adják
hozzá a többi nyersanyagot. Ez utóbbit nevezzük klasszikus módszernek.
3. A csokoládégyártás alapanyaga
A kakaóbab a kakaófa termése. A kakaófa kizárólag a Föld legmelegebb területein nő – az egyenlítő mentén fekvő országokban. Egyenletes meleg, valamint a
magas talaj- és levegőnedvesség tartalom fontos feltételei a jó minőségű kakaófa
termesztésének. A legtöbb kakaót a nyugat-afrikai kakaóültetvényeken termesztik: Elefántcsontpart és Gána a világ 70% kakaóját aratja le ezen a földrészen. A
maradék mennyiséget a dél-amerikai országok északi területei, a Karib-szigetek
és Indonézia adja.
A friss kakaóbab élvezhetetlen: a kakaó jellegzetes íze fermentálás (a gyümölcshús lerohasztása), szárítás és pörkölés után jelenik meg.

Kakakófa és termése
93

Kakaótermő területek
A kakaófákról hosszú, éles késekkel vágják le a magasabban lévő érett gyümölcsöt. A kakaófa termését a földön felvágják, a kakaóbabokat és a húst kiválogatják, majd levelekkel letakarják, és 3-7 napig erjesztik a napon ez a fermentálás,
szárítás folyamata. Ezután a babokat zsákba rakják és a kikötőkbe, majd a gyárakba szállítják. A különböző területekről érkezett kakaót a gyárakban elkülönítve tárolják, azért, hogy az érzékeny kakaóbabok ne vegyék át más tárolt anyag
szagát.

Kakaószüret és kakaóbab

4. Pörkölés
A kakaóaroma a fermentálás és a pörkölés során alakul ki, de a kakaó feldolgozásakor még módosul. A kakaóbabokat nagy dobokban megpörkölik (a felhasználó
országokban), melyeket 30 perc és 2 óra között legalább 120°C-on forgatnak,
hogy az aroma finomabb és intenzívebb legyen.
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A kakaóbabok a dobokban száradnak, nedvességet veszítenek, és színük sötétbarnára változik.
Az aromában eddig mintegy 500 vegyületet mutattak ki. Minden kakaóaromában
sok karbonil- és heterociklusos vegyület van. A leggyakoribb karbonil vegyületek a savak és az észterek (mindkettőből kb. 50 fordul elő benne). Az alkoholok,
az aldehidek és a ketonok 30-40 származéka követhető nyomon.

Kakaóbab - Pörkölés
5. Szétválasztás: hántolás, darabolás.
Ezt követően a babokat egy olyan gépbe töltik, amely elválasztja a pörkölt kakaó
száraz, rideg héját a kakaóbab „húsától”, a kakaószemtől. Kakaóbab töret keletkezik, ebből az anyagból készül a csokoládé.

Kakaóbab töret és 5-ös hergerszék
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A kakaószemeket ezután acél lapok között, vagy hengerszékeken felaprítják,
innen nyerik a kakaómasszát (kakaótészta), más néven kakaólikőrt, melyet fűthető kettős köpenyű tartályokban tárolnak. (Nevének ellenére, ez a folyadék nem
tartalmaz alkoholt.) A kakaópor fluid állapotú, folyadékként viselkedik. Az így
kapott kakaólikőrből, kakaómasszából kipréselik a zsírt, így keletkezik a kakaópor és a kakaóvaj. A kakaóvaj adja a csokoládé szerkezetét. A Szerencsi kakaó
szemcseátmérője 100 µm -nél kisebb. 20 µm -ig az emberi nyelv külön részecskeként érzi.

Kakaópor

Kakaóvaj

Az alapanyagok homogenizálását a „Z” karú begyúrók és a melanzsőrök végzik
(gránit henger: 20 µm -es aprítási határ).

Csokoládé melanzsőr
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Ezt követi a csokoládépaszta finomaprítása, a konsolás, amit a konsok végeznek.
A folyamat során a szemcsék mérete 20 µm -ről 10 µm nagyságúra csökken.
A részecskék nem aprítódnak, hanem csiszolódnak. (több ezer fordulat/perc) A
massza víztartama csökken, eltávoznak az illó zsírsavak. A levegő oxigénjének
hatására kialakul a csokoládé jellegzetes keserű aromája.

A konsolás művelete
Temperálás:
A csokoládémasszát fokozatosan 50 °C-ról hűtik és melegítik (50 ºC è 32 ºC è
27 ºC è 30-32 ºC è16°C), a kívánt szerkezet eléréséig, hogy a kakaóvaj megszilárduljon (a különböző kristály módosulatok különböző hőmérsékleten és idő
alatt alakulnak ki, ez adja meg az adott csokoládé ízét). Máskülönben a csokoládé
nem keményedik meg rendesen, és a kakaóvaj kiválik, amitől a kézben olvadékonnyá válik és elveszti a fényét.
Formázás:
Ezután keverik bele a különböző összetevőket, mint pl. mogyoró, mazsola, stb.
(45-50°C). Az utolsó előtti lépés a csokoládé gyártásában, mikor a folyékony
masszát a formába öntik. Ezután a csokoládét folyamatos hűtik, hogy elnyerje
végső formáját, ügyelve arra, hogy a csokoládé íze ne károsodjon.

97

Táblázás folyamat
6. Mi a csokoládé?
A csokoládé olyan termék, amely kakaótermékekből (kakaómassza, kakaóvaj,
esetleg kakaópor) és cukrokból készül, legalább 35% összes kakaó szárazanyagot
tartalmaz, ebből legalább 18% a kakaóvaj és legalább 14% a zsírmentes kakaószárazanyag.
A csokoládé körülbelül 300 ismert vegyületet tartalmaz, többek között serkentőszereket, például metil-xantinokat: koffeint és teobromint. Élettani szempontból
fontos komponens a hisztamin, a szerotonin, a triptofán, a feni-etil-amin, a
tiramin és a magnézium, endorfin.
A csoki nem tud megromlani, csak a kakaóvaj kiválni.
Csokoládéfajták:
Különböző csokoládéfajták átlagos összetétele (100 g):
Fehér csokoládé:
46 g Cukor
28 g Kakaóvaj
26 g Tejpor

Tejcsokoládé:
48 g Cukor
18 g Kakaóvaj
12 g Kakaómassza
22 g Tejpor
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Feketecsokoládé:
48 g Cukor
4 g Kakaóvaj
48 g Kakaómas

VI. FEJEZET

Cukorkagyártás
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Cukorkafélék:
• Kemény cukorka – alapanyaga a karamellmassza, amely 1-2% vizet tartalmaz.
• Puha cukorka (fondant cukorka) – víztartalma 12-15%, alapanyaga a fondant massza (keményítőszörp és répacukor besűrítése)
• Pehelycukorka (üreges cukor, savanykás íz)
• Zselécukorka
• Karamellcukorka (vajkaramella)
• Drazséfélék (pl. francia drazsé, Duna kavics)
Általános technológiai műveletek
1. Előkészítő folyamat: cukoroldás, besűrítés (főzés, bepárlás), temperálás
2. Formázási folyamat: szerkezetkialakítás, formázás, felületi kezelés (bevonás)
3. Befejező műveletek: csomagolás, tárolás
Nyersanyagok
• Glükóz (más néven dextróz, vagy szőlőcukor)
• Mesterséges édesítőszerek (pl. aspartam, csak diabetikus cukorka esetén)
• Szacharóz, más néven répacukor (mint pl. D-glükóz, D-fruktóz)
• A keményítőszörp (keményítő elfolyósításával jön létre) a keménycukorka
gyártásban két szempontból is szinte nélkülözhetetlen:
1. növeli a cukor (szacharóz) oldhatóságát vízben, ezért kevesebb vizet kell elpárologtatni
2. lehetővé teszi, hogy ún. amorf (üvegszerű) cukoranyagot hozzunk létre,
amelyben a cukor nem kristályos, hanem oldott állapotban van jelen.
Invertcukor és a redukálócukor fogalma
Ha szaharóz (nádcukor) oldat sav vagy ferment hatásra alkotórészeire : Dglükózra és -fruktózra hasad, akkor az eredetileg jobbratérítő szaharóz balra téríti
a polarizált fényt, vagyis optikai aktivitása megfordul, invertál, mert összetevői
közül a balraforgató D-fruktóz erősebben aktív, mint a jobbraforgató D-glükóz.
Az ilyen, D-glükóz (dextrose, szőlőcukor, krumplicukor, keményítőcukor) és Dfruktóz (gyümölcscukor) elegyéből álló cukrot nevezzük invertcukornak. Előfordul a mézben s szerepel a műméz-, likőr- és gyümölcslégyártásban.
Redukálócukrok: azok a jórészt monoszaharidok, amelyek képesek fémet (Pl.
Cu2+-ot Cu+-á) redukálni, miközben önmaguk oxidálódnak.
Felső kritikus redukálócukor tartalom érték
Tapasztalat szerint kb. 16 % redukálócukortartalom fölött a cukormassza egyre
higroszkóposabb, ragad 20 % fölött pedig elfolyósodhat! Mindez természetesen
csak akkor jelent igazi veszélyt, ha a gyártás közben a légtér nagyon párás, ha
gyártás után azonnal nem kezdődik meg a csomagolás, és párás légtérben áll a
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csomagolandó termék, és ha a csomagolóanyag vízgőzáteresztőképessége jelentős. Ezek a problémák halmozódhatnak, és végső esetben a cukorka összeragad,
netán elfolyósodik. De alsó kritikus értékről is kell beszélnünk, ugyanis ha nincs
elég keményítőszörp a cukor mellett, megindul a cukor kristályosodása, és ez
esetleg a cukormassza létrejöttét már eleve megakadályozza.
Az alsó kritikus redukálócukor tartalom
Kb. 12 % az alsó határ, ez alatt már – attól függően, hogy milyen erőteljesen
mozgatjuk a cukormasszát – megindulhat a cukorkristályok képződése. A kristályosodás megindul akkor is ha a víztartalom 4%-nál nagyobb.
Cukoroldás - Besűrítés (főzés, bepárlás) gépei

Vákuum főző-sűrítő berendezés
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Vákuumbepárlás
Temperálás

Hidegasztalok
Hidegasztal: belsejében csővezetékrendszer van, melyben hűtővíz folyik.
Szerkezetkialakítás
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Pászmasodró berendezés
Pászma: lehűtött cukormassza.
Pászmasodró: négy darab bordás hengere van, melyek egymással szembe forognak. A hengert belülről melegítik.
Töltelékes cukorka: a négy henger közé csövet vezetnek, abban érkezik a töltelék, melyet a hengerekről érkező cukorka réteg körbe ölel.
Csomagolás: az egyenkénti csomagoláskor a csomagolást végző gép olyan gyorsan működik, hogy nagymértékű súrlódási erő lép fel, melynek hatására hő jelenik meg, a cukorka papírja összeforr. Nem tömeg alapján, hanem térfogatra töltenek.

Pászma nyújtógép és formázósor
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Formázás

Formázás módjai
Hűtés - Szalagos hűtők
A hűtés célja a végső hőmérséklet elérése: 35-40°C, amelyen a cukorkák már
megdermednek. Idő általában 6-7 perc.

Alagúthűtő
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Komplett formázó sor
Felületkezelési eljárások:
Ballírozás: az a művelet, amelynek során a keménycukorkák felületét szacharóz
réteggel egyenletesen bevonják.
Kandisz(réteg): túltelített szacharózoldatból a termék felületén kikristályosodott
vékony szacharózréteg.
Tropikalizálás: az a művelet, amelynek során a keménycukorkák felületét víztaszító réteggel (pálmaolajjal)egyenletesen bevonják.
Fondant: olyan polidiszperz rendszer, amely átlagosan 10–25 mikrométer
élhosszúságú szacharózkristályokból (szilárd fázis) és telített cukoroldatból (folyadék fázis) áll; a folyadékfázisban egyrészt szacharóz, másrészt glükóz szirup
és más szénhidrát (pl. invertcukor, fruktóz, szorbit) van oldva és kevés levegő is
jelen van buborék formájában.
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Fondant alapú korpusz: fondantból formába öntéssel készített félkész termék,
amely dúsítóanyagokat, ízesítőanyagokat és színezőanyagokat is tartalmazhat

A pehelycukorka szacharóz és a szacharóz kristályosodását befolyásoló szénhidráttartalmú anyagok, valamint íz- és állománykialakítók felhasználásával készülő
3–10 mikrométer nagyságú szacharózkristályok finom szuszpenziójából álló,
kristályos szerkezetű, levegővel lazított (selymesített) omlós állományú cukorka,
amely egy- vagy többrétegű változatban, ballírozva, illetve ballírozás nélkül kerül forgalomba. Víztartalma 8-15% között van.

Karamellcukorka: a karamellkészítmények szacharóz és keményítőszörp vizes
oldatának és valamilyen zsiradéknak az emulziójával készített termékek. Jellegzetes ízüket a fehérjék és a cukrok karamellizációja adja.
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VII. FEJEZET

Kávéfeldolgozás
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1. Kávéfajták
A kávé Afrikából származik. A Coffea nemzetség mintegy 80 fajtája közül csupán kettő igazán jelentős: a Coffea arabica, illetve a Coffea robusta. A két kávéfajta közül minősége és aromája miatt az arabica számít a jobb kávéalapanyagnak, a kereskedelemben forgalmazott kávémennyiség közel 75%-át teszi ki.
Az arabica típusú nyers kávébabszem nyújtott, ovális formájáról és hullámos
bevágásáról ismerhető fel. Színe kékeszöldtől a zöldön át a szürkés-sárgáig változhat. Érzékeny növény, termesztése sok és körültekintő gondoskodást igényel.
A tökéletes fejlődéséhez szükséges optimális feltételeket a 900 m feletti trópusi
termőterületek biztosítják.
A robusta babszemek kerek formájúak, egyenes bevágással. Színük sárgásszürke. Az arabica kávéfajtához képest a robusta ellenállóbb: tűri a nagy hőséget és a
magas páratartalmat is. Ezért termőterülete elsősorban a 900 méter alatti trópusi
síkságokon található.

Coffea arabica, és Coffea robusta szem

Kávé nagyhatalmak: Guatemala, Costa Rica, Kolumbia, Brazília, Elefántcsontpart, Kamerun, Angola, Uganda, Etiópia, Tanzánia, India, Indonézia, Vietnám

2. Kávé termesztése
A kávé termesztéséhez tökéletes természeti adottságokra és körültekintő gondoskodásra van szükség. A kávécserjék növekedését az ültetvény minősége alapvetően befolyásolja. Optimális adottságokkal az úgynevezett kávéövben található
900méter felett fekvő ültetvények rendelkeznek. A kávécserjék ideális fejlődéséhez elengedhetetlen a nagy és egyenletes csapadékmennyiség, az állandó 1524°C hőmérséklet és fagymentesség, valamint a mélyrétegű, termékeny talaj.
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Kávé ültetvény
2.1. A kávészüret
A kávé gyümölcsében található két db kávébab. Az éretlen gyümölcsök először
zöld, majd sárgás színűek, a teljesen érett gyümölcs élénk vagy sötétpiros.
Egy arabika kávécserje egy év alatt átlagosan 5kg gyümölcsöt terem, melyből
1kg zöldkávé nyerhető. Az érett kávégyümölcsöt kizárólag kézzel szüretelik. Az
érés ideje alatt a szedők hetente végigjárják az ültetvényeket, és csak a piros kávébogyókat szedik le. Azokon a termőterületeken, ahol egyszerre érik a gyümölcs, mindet egyszerre szüretelik. A gyümölcsöket a bokrok alatt kiterített vászonruhákon gyűjtik, majd szétválogatják a túlérett és az éretlen szemeket.

Szüret

Kávégyümölcs
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2.2 A kávébogyó elsődleges feldolgozása
A nyers kávé elsődleges feldolgozása a termelőhelyen történik. Célja a kávégyümölcsből az ún. zöld kávé nyerése. A leszedett kávébogyó nem tárolható,
ezért rögtön a szüret után fel kell dolgozni. Erre kétféle eljárás létezik:
1.A száraz feldolgozás alkalmával egy szilárd felületre 3-5cm vastagságban
kiterítik a kávébogyót, és négy hétig a nedvességtől óva szárítják a napon. Közel
egy hónap után a bogyó nedvességtartalma 13% alá csökken. Ekkor a kávébabszemeket egy speciális hántológép segítségével megszabadítják a száraz termésburoktól.

2. Nedves feldolgozást azokban az országokban alkalmaznak, ahol a csapadékmennyiség egész évben egyenletesen oszlik el, nem elegendő a napsütéses órák
száma a szárításhoz. A kávégyümölcs virágzástól számított 6-9 hónap után kb.
egy hétig van a vizes eljáráshoz szükséges szedési állapotban. A nedves feldolgozás során a kávébogyók húsát és babszemét gépi úton választják el egymástól,
majd egy speciális, erjesztőfolyadékok felhasználásával történő áztatási és mosási eljárással jutnak a nyerskávéhoz. Az erjedést követően szintén napon szárítják,
mely így csupán 10-14 napot vesz igénybe.
A mosott kávé sokkal értékesebb, mint a száraz eljárással előkészített. A vizes
eljárás korszerűbb eljárás is egyben. Az eljárás műveletei a következők:
- a kávégyümölcs nagyság szerinti osztályozása
- gyümölcshús eltávolítása (fellazítás zúzással, eltávolítás)
- nyálkahártya eltávolítása
- mosás
- szárítás
- osztályozás és tárolás
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Válogatás, osztályozás, csomagolás
A zöld kávébabok kézzel vagy géppel történő válogatásával eltávolítják a kávé
minőségét és árát egyaránt csökkentő anyagokat: a kavicsokat és más idegen
anyagokat, a kávészemeken maradt gyümölcshúst vagy hártyás héjat, valamint a
hibás kávészemeket. Ezután a kávébabokat – általában géppel – méretük szerint
is kiválogatják, azaz osztályozzák. A nagyobb kávészemek jobb minőségűek, így
magasabb áron kelnek el.

Kávészemek válogatása
Termelők: a világ kávétermelésének 80 %-a három hektárnál kisebb területet
művelő kisbirtokos termelőktől származik. A maradék 20 %-ot mezőgazdasági
társaságokként működő nagyobb gazdaságokon vagy ültetvényeken termelik.
Ahhoz, hogy egy nagy cég biztosítani tudja termékeinek állandó színvonalát,
nagy mennyiségű egyenletes minőségű kávéra lesz szüksége. A kávétermelő
országok szállítóinak ezért rengeteg kisebb, különböző termelőtől vagy szövetkezettől, illetve közvetítőktől, stb. származó szállítmányt kell összeönteniük, amíg
megkapják az ilyen cégek számára szállítandó mennyiségben és – egyenletes –
minőségben megfelelő rakományt. A kézzel vagy géppel végzett nagybani válogatás és vegyítés után a szállításra váró kávét egyenként pontosan 60kg kávét
tartalmazó zsákokba öntik.
2.3. A nyers kávé másodlagos feldolgozása
A kávé másodlagos feldolgozása a zöld kávé fogyasztásra alkalmassá tételére
irányul. Műveletei a következők:
- nyers kávé tárolása
- nyers kávé szárítása
- különböző kávéfajták keverése
- nyers kávé pörkölése, hűtése
- pörkölt kávé utókezelése, tárolása, csomagolása
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2.3.1. Nyers kávé tárolása
A silós betároláshoz nemcsak a mozgatás szakszerű módozatát, hanem a kávé
minőségmegtartási követelményeit is biztosítani tudják. Így ugyanis a nyerskávé
levegőztetésével kialakítható a szükséges víztartalom és elkerülhető a káros penészedés. Miután a nyerskávé víztartalma beállításra került, a hántolás művelete
következik, melynek elsődleges célja a terméshús maradványainak eltávolítása
valamint a kávészem felületének jellegzetes fényűvé tétele.

Kávé silók
Ezután következik a pörkölési próba. A jó minőségű pörkölt kávészem közepén
fehér színű vágat húzódik végig. Ha a vágat színe barna, az gyengébb minőségre
utal. Leggyengébb a pörkölt kávé minősége, ha azon vágat egyáltalán nem található.
A fajtától valamint a termelőhely földrajzi körülményeitől függően az egyes
nyers kávék kémiai összetétele, íz- és aromaanyag-tartalma különböző. Mindez
indokolttá teszi a kávé fajták szerinti pörkölését, tekintettel arra, hogy az optimális pörkölési fok eléréséhez a különböző kávéfajták más és más hőmennyiséget
igényelnek. A különböző struktúrák eltérő hőmennyiség-felvételi idővel párosulnak.
2.3.2. A kávé keverése
Érzékszervi elbírálás alapján történik, pörkölt tételekből.
2.3.3. Pörkölés
Attól függően, hogy milyen az elérni kívánt kávé íz, a pörkölés intenzitása, azaz
a pörkölés foka és sebessége különböző lehet. A pörkölést kávépörkölő gépek
végzik, melyek rövid időn belül hatalmas hőt képesek átadni a kávészemeknek.
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A pörkölés gépei
A pörkölés szakaszai:
- víz gőzzé való átalakítása, fehérje-denaturáció
- térfogat-növekedés (50%), szénhidrátok karamellizálódása
- CO2 fejlődés, illóanyagok keletkezése, aromaanyagok kialakulása
- jellemző szín kialakulása, végső íz elérése
- a koffein felszabadul, ugyanis a nyerskávéban a koffein a csersavhoz van
kötve
Pörkölési veszteség minden esetben fellép. Ennek redukálására a következő képletet használják:
pörkölési veszteség = nyers kávé súlya - pörkölt kávé súlya/nyers kávé súlya*100%
A pörkölésre kerülő kávét mérleg segítségével, súly szerint adagolják. (Létezik
még térfogat szerinti adagolás is, mely az eltérő szemméretek miatt kevésbé előnyös és ennél fogva ritkábban alkalmazott eljárás.)
Pörkölés után a kávét gyorsan lehűtik, hogy megakadályozzák a túlpörkölést.
A pörkölés fokról fokra
50 °C: Megindulnak a rostok primer, elsődleges elváltozásai, és a vízpárolgás.
60-70 °C: A fehérjeanyagok képlékennyé válnak.
100 °C: A nyerskávé víztartalma gyorsan párolog, megkezdődik a szemek gyors
kiszáradása. Elkezdődik a szerves anyagok száraz desztillációja.
150 °C: A víztartalom eddigre elpárologott, a kávébab kiszáradt. A fehérjék denaturálódnak, elkezd rohamosan nőni a kávészemek térfogata.
150 °C-tól: A klorogénsavhoz kötött koffein szabaddá válik. A szénhidrátok
egyszerű cukrokká bomlanak, majd karamellizálódnak. Gyorsul a szemek barnás
elszíneződése. A fehérjék aminosavakká bomlanak. Sokféle vegyület száraz
desztillációja folyamán kialakulnak az illatanyagok. Széndioxid keletkezik, ami a
felületen abszorbeálódik.
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180-200°C: Ebben a szakaszban pattogások, recsegések hallhatók. Ekkor a sejtszerkezet fellazul, a szövetek a térfogat 50%-os növekedése közepette szétszakadnak. Ezeket hívják első és második reccsenésnek.
200-220°C: Elindulhat a kávészemek szenesedése, ezért ekkor már nagyon óvatosnak és gyorsnak kell lenni a pörkölő mesternek.
A pörkölőnek tudnia kell, hogy milyen technológiával készülő kávéital alapanyagát állítja elő. Ez nem mellékes, ugyanis másfajta pörkölést igényel az eszpresszó
technológia, a filteres kávé vagy a török kávé. A pörkölést, ugyanúgy, mint a
kávékeverék összeállítását és az őrlést, alapvetően a kávékészítési technológia
határozza meg. Az eljárás végére a kávé súlyának mintegy 12-15%-át elveszti,
ami megfelel a nyerskávé nedvességtartalmának.
Ekkor történik a kávé minőségi besorolása, mivel csak a pörkölés után állapítható
meg, hogy a kávé milyen íz, aroma és illatanyagokkal rendelkezik. A rosszabb
minőségű kávét sokszor jobb minőségűvel keverik, feljavítják.

Mintavétel minősítéshez
Pörkölés után
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Pörkölési módok
A pörkölő mesterek nagyon sokféle pörköltségi szintet tudnak megkülönböztetni,
de fogyasztói szempontból Európában négy alapvető szintet különböztethetünk
meg. Ezeket pedig a színük alapján, vagy egyes kultúrkörökhöz kötve nevezték
el.
A hamburgi pörkölés világosbarna színű. Alapanyaga kizárólag arabika kávé. A
kávébabot durvára, érdesre őrlik, és úgynevezett karlsbadi porcelán kannában
vagy filteres kávéfőzőben, forrázással készítik. A végeredmény a köznyelvben
németes kávéként ismert savanykás ízű, világos, vörösesbarna színű, áttetsző,
teaszerű ital. Ennek a kávénak olyannak kell lennie, hogy a porceláncsésze alján
lévő virágmotívumokat a kávén keresztül látni lehessen (németül: Blümchen
Kaffee).
A bécsi pörkölés középbarna. Az ehhez használt kávéfajta szintén arabika. Az
ebből készített kávé a bécsi fekete, melynek létezik kisebb és nagyobb változata
is. Ez a kávé már nem áttetsző, színéből eltűnik a vöröses árnyalat. Az ital ízében
a savanykásság mellett megjelenik a pörkölésből fakadó enyhe kesernyés árnyalat. Ezt a kávét Bécsben szinte mindig magas zsírtartalmú tejjel, tejszínnel, tejszínhabbal fogyasztják.
A francia pörkölés sötétbarna, amit a kávébabok felszíne okoz. Ez a pörköltségi
szint már megengedi, hogy a keverékhez robuszta fajtát adjunk. Ennél a pörköltségi szintnél jelennek meg először erőteljesen a pörkölés eredményezte ízek, már
nem csupán a kávéfajták eredeti ízeit érezhetjük dominánsnak. Ez az ízt mi magyar kávéfogyasztók kávé ízként ismerünk.
Az olasz pörkölés mélybarna, a kávébab felszínén olajkiválás látható. Ez a pörköltségi szint kiváló arabika és robuszta keverékek készítésére ad lehetőséget. A
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robuszta fajták adják a koffeintartalmat, ezek segítik a krémképződést, növelik az
ital testességét. Az arabika fajták adják az aromákat, a lágy savasságot. Pl. rövid,
krémes espressóra.
2.3.4. Őrlés
A kávé elkészítéséhez a babszemeket gondosan meg kell darálni. Míg korábban a
fogyasztók ezt saját maguk végezték, mára a kávék jelentős része őrölten kerül a
boltokba. A kávé őrlését nagy teljesítményű ipari malmok végzik, melyek többlépcsős őrlési folyamat során képesek a kávét egyenletesen felaprítani anélkül,
hogy porszerű szemcsék képződjenek. Az őrlőhengereket munka közben folyamatosan hűtik, hogy elkerüljék a felmelegedést, ezzel is óva a kávé aromáját. Az
őrlés után a kávé silókba kerül, ahonnan zárt csőrendszeren keresztül a csomagoló részlegbe jut.
2.3.5. Csomagolás
A kávé aromája rendkívül érzékeny a levegő oxigén- és nedvességtartalmára.
Ezért speciális csomagolástechnika alkalmazására van szükség.
A puha tasakos csomagolású kávéknál a csomagolás során a levegő oxigéntartalmát nitrogén vagy szén-dioxid helyettesítésével 1% alá csökkentik, ami 24 óra
elteltével 0%-ra csökken. Az ezt követően képződő szén-dioxid az aromaszelepen keresztül távozik a becsomagolt termékből. Ezt a csomagolási technológiát
csak a szemeskávéknál alkalmazzák.
A vákuumcsomagolású kávéknál a csomag lezárása előtt az oxigént vákuummal
eltávolítják, majd lezárják.
A két csomagolásfajta biztosítja, hogy a kávé aromáját és illatát megőrizve kerüljön a kávéscsészébe.
A koffein
A kávé legismertebb hatóanyaga a koffein néven ismert alkaloid. Koffeint a kávén kívül kis mértékben tartalmaz a tea, a kóladió és a kakaó is. A koffein fokozza a szívműködést, az anyagcserét és a légzést, növeli a vérnyomást és a vérkeringési sebességet, tágítja az agyi ereket, szűkíti a bélben levő ereket, vizelethajtó. Megszünteti az álmosságot, javítja a hangulatot, stimulálja az agykérget,
gyorsítja a gondolkodást, átmeneti teljesítménynövekedést idéz elő, amelyet
rohamos teljesítménycsökkenés követ. Egy csésze kávé elfogyasztása után 5
perc múlva a test szinte minden szövetében kimutatható a koffein. Koncentrációja kb. félóra alatt eléri a maximumot, majd lassan lecsökken. 3-6 óra múlva a
koncentráció mintegy a fele a maximumnak. Nagy koffeinadag (kb. 300 mg fölött) kézremegést, vértolulást, szívtáji nyomást okoz.
Koffeinmentes kávé esetében a koffeint oldószerrel vonják ki a kávéból. Régebben klórozott szénhidrogéneket használtak oldószerként (ezek hasonlítottak a
vegytisztítók oldószereihez), de egyre inkább áttérnek a nagy nyomás alatt tartott
szuperkritikus szén-dioxidra. Ez nem mérgező és nem módosítja az ízt.
A kivont koffeint a kólákba teszik.
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2.3.6. Kávé típusok
A török kávé: A legrégibb és leghíresebb kávékészítési módszernél a pörkölt
kávét többször is átdarálják, míg megfelelő finomságú nem lesz. A hosszúnyelű
sárgaréz edényben a cukorral együtt főzik, minden csésze vízhez egy teáskanál
őrölt kávét adnak, s kanállal kavargatva felfőzik. Mielőtt a kávé kiforrna, leveszik a tűzről és csészékbe öntik. Fogyasztása előtt várnak egy kicsit, hogy a zacc
leülepedjen.
A „kotyogó” és a filteres kávéfőzés: Hazánkban a mai napig a legelterjedtebb
kávéfőző az ún. „kotyogó”, amelyben a víz alulra kerül, s fölé egy szűrőbe töltik
a kávét.
A forró víz szinte átpréselődik a kávérétegen és kioldja az őrölt kávéból a hatóanyagokat, majd felső részből a kész kávét ki lehet önteni. A filteres kávéfőzők
szintén otthoni használatra valók, a filterbe tett kávét öntik le forró vízzel. Az
eredmény sokkal gyengébb kávé, mint a kotyogónál.
Presszókávéról akkor beszélhetünk, ha 88-92 fokos vizet 9 atmoszféra nyomással préseli át az erre alkalmas gép a mintegy 6-7 g darált kávéból készült tömörített "pogácsán", 20-30 másodperc alatt. Az eredmény 20-30 cl főzet. Az italt
"ristretto"-nak nevezik, ha a darált kávét jobban tömörítjük és a főzet csak 15-20
cl. A megfelelő minőségű kávéból a fenti paraméterek betartásával készített
presszókávé tetején 2-4 mm vastagságú, hosszabb ideig megmaradó sűrű hab
képződik.
Instant kávé: Ma az egyik legelterjedtebb kávékészítési mód. A kávészemekből
a pörkölés után gőzzel és meleg vízzel kivonják az oldható anyagokat. A kávé
ízesítőanyagait még a vízgőzös kezelés előtt kivonják és félreteszik. Az oldatot
betöményítik, majd fagyasztva szárítják, tehát a vizet nagy vákuum alatt távolítják el a fagyott oldatból, s marad a szilárd kávékivonat. Mielőtt a kávét – oxigénmentes légkörben, nitrogén vagy szén-dioxid alatt – becsomagolnák, az ízesítőanyagokat újra a kávéhoz adják.
Az így készített kávé minősége nem éri el a valódi, főzött kávéét.
Fiaker: presso üvegpohárban szervírozva. Elterjedt egy erősebb változata rummal.
Franciskaner: Melange a tetején tejszínhabbal.
Frappé: Instant kávéból, hideg vízzel habosra turmixolt, vagy shakelt, jégre
töltött frissítő ital.
Freddo: Az olasz elnevezés jelentése: Tört jégre kitöltött üvegpohárban szervírozott espresso.
Galao: Portugál tejeskávé.
Glikosz: Édesre készített török kávé
Kaisermelange: Bécsi kávékülönlegesség, ami (fürj-) tojássárgája és méz hozzáadásával készül.
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Kapuziner: Fekete kávé kis csészében édes tejszínhabbal, tetején kakópor
szórattal.
Latte macchiato: Egy espresso nagyon sok (2-3 dl) meleg tejjel, a tetején tejhabbal. A macchiato fordított változata, itt a fekete kávé kevés a tejhez képest,
alig színezve meg azt.
Lungo:Espresso, a szokottnál több, 30ml vízzel.
Macchiato: Espresso egy foltnyi tejhabbal a tetején, ami épp csak megszínezi a
kávéitalt.
Maria Theresia: A bécsi iskola alkoholos kávékülönlegessége, amely narancslikőrrel készül.
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