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A keményítő tulajdonságainak hatása abűza
feldol gozőip arÍ minő s égére

I keményitő a bíszaszem meghatáro-
.fll^ző komponense, az endospermium-
ban a legnagyobb mennyiségben megta-
lálható poliszacharid. Tartalék tápanyag-
ként fontos szerepet kap a szem csírázási
folyamataiban, a liszt alkotóelemeként
pedig befolyásolja az élelmiszeripari ter-
mékek megjelenését,' szerkezetét és
minőségét. Akeményítő fő atkotó elemei
az am1lóz és az amilopektin, glükóz
(cukor) molekulákbó1 épülnek fel.
Szetkezetét tekintve az amilőz egy line-
áris molekula, az amilopektin pedig egy
nagyon nagy méretíi, erősen elágaző
láncmolekula. Ismert, hogy a buzakemé-
nyítőben az amIlőz és az amilopektin
aránya megközelítőleg l:3, és ebben a
tulajdonságban csak kis mértékií variabi-
litás fordul elő a vizsgált fajtól Yaw a
k<irnyezettől fiiggően. A szerkezetbeli
kiilönbségek az am1lőz és az amilopektin
között ugyanakkor jelentősek' és ez
befolyásolja a komponensek emészthe-
tőségét. Mivel az am1lőz a kevésbé
emészthető, jelenléte megnöveli a
rezisztens keményítő és ezzel együtt a
rostanyag mennyiségét az élelmiszerben.
Az amiIőzl amilopektin arány megválto-
zása a keményítőszemcse szerkezetének
és f,rziko-kémiai tulajdonságainak, vala-
mint a végtermék minőségének a meg-
váItozását is eredményezi. Ennek részle-
tett az alábbiakban ismertetjük.

A tészta tulajdonságai
A tészta reológiai tulajdonságait,

dagasáási igényét a sikérfehé{ék meny-
nyisége és minősége határozza meg. Az
erős buzalisztek nagy fehérje tartalom-
mal és jó sikérminőséggel eredményez-
nek megfelelő tészta tulajdonságokat,
vagyis nagy vízfelvételt, farinográfos
tészta -stabilitást és -ellenálló képessé-
get, valamint extenzográfos nffi thatósá-
got. A puhaszemű, kis fehérjetartalmú'
gyengébb sikérminőségu bűzalisztbőI
készült tészta ugy anakkor kisebb vízfel-
vétellel, tészta-stabilitással és -rugalmas-
sággal rendelkezik. A keményítő a tész-
tábat natív állapotban van jelen és akár
46%o vízet is megköt a tésztakészítés
során. A kis amilóz tartalmú (waxy) és
a nagy ami|őz tartalmú búzalisztből
készült tészta szignifikánsan nagyobb
vízfelvétellel rendelkezik. mint a normál

biuaIiszt, de ez elsősorban a nagy meny-
nyiségű fehérje és rostanyag jelenlétének
köszönhető. A waxy és nagy amilőz tar-
talmú brizalisztek a puhaszemú bízati-
pushoz hasonlóan kisebb tésztastabÍli-
tással rendelkeznek. A waxy bivát raga-
dósabb, kevésbé erős sikér és tészta
jellemzi, mint a normáIbtuát, miközben
a nagy amilőz tartalmú btualiszt valami_
vel erősebb és viszkózusabb tésztát ad.

Sütőipari mÍnőség
A sikérminőség és a keményítő tulaj-

donságok fontos szerepet játszutak a
kenyér szerkezeti tulajdonságainak, tex-
ttxájának a kialakításában. A waxy és a
nagy amíIőz tartalmú tészta gyenge erős-
sége a fogyasztők által kevéssé kedvelt
kenyérminőséget eredményez. Emellett
a ragy amíIőz tartalmú btzáből készült
kenyér térÍogata is kicsi, míg a waxy
genotípusok kenyértérfogata kicsit
nagyobb, mint a normál bilzalisztből
készült kenyéré. A lisztben a waxy bűza-
keményítő arányának növelésével a
kenyérbélzet szerkezete porózusabbá
válik, mivel az a-am1láz keményítőbon-
tő enzim számára emészthetőbb kompo-
nensek jelenléte nagyobb mennyiségű
gáz terme\ődését eredmény ezi. A tészta
gázvisszal.z;rtó képessége ugyanakkor
kicsi, ennélfogva kis amilőz tartalom
mellett nagyon nehezen tudjuk megbe-
csülni a kenyér várható minőségét. A
kenyér minőségét, annak eltarthatősága
is jellemzi. Megállapították, hogy a

keményítő lebomlása valószínüleg a ftí
oka a kenyérbé|zet romlásának, de az
még sokáig vitatott kérdés volt, hogy az
amllőz vagy az amilopektin-e a kemé-
tryitő azon komponense, mely leginkább
hozzájárul ehhez a romláshoz.
Megállapították' hogy a waxy btuake-
ményítő bekeverésével a kenyérbélzet
több nedvességet tart meg' a kenyér
romlása gátolt, éS ezzel a fogyasztható-
ság tartama nő. A kenyér béIzete szigni-
fikánsan puhább marad hétnapos tárolás
és újramelegítés után is a normál kenyé-
réhez képest. A waxy btlzaItszÍhozzájá-
rul továbbá ahhoz, hogy puha, viszkózus
és ragadós kenyérbélzet jöjjön létre,
mely a japán fogyas^ők által nagyon
kedvelt. Íly módon tehát a waxy kemé-
nyítő sütőipari alkalmazásának előnye' a
kenyér romlásának lassítása és élettarta-
mának meghosszabítása, valamint egy
olyan újfajta szerkezehj kenyér létreho-
zása, mely puha, viszkózus és ragadós
kenyérbélzettel rendelkezik. A jó minő-
ségű végtermék előállítására alkalmas,
optimális amílő z l amllop ektin ar ányt ezi-
deig még nem áIlapították meg.
Me gállapított ák azotban, ho gy 20% -ttál
kevesebb waxy búzaliszt bekeverése a
kenyérélettartam jelentős mértékti meg_
növekedését eredményezi. Nagyobb
waxy keményítő tartalom (50%-ig)
ugyanakkor kisebb kenyértérfogatot és
sokkal porózusabb kenyérszerkezetet
eredményez, valamint a hagyományos
btnánál nagyobb mértékti keményítő
lebomlást. Ha azortban maximum 40%-
ban helyettesítjtik waxy biualiszttel a
normál típust, akkor nagyobb kenyértér-
fogatot és ragadósabb, nyúlósabb szer-
keze(ú kenyeret kapunk. A végtermékek
eltarthatóságátak javítására, valamint
textunájának és egyes fi.rnkcionális tulaj-
donságainak módosítására ez tehát a
megállapított optimális arány. Hasonló-
képpen a nagy am1\őz tartalmí binaliszt-
nek is egyedi tulajdonságai vannak. Bár
lisztje önmagában gyenge tészta- és
sütőipari-minőséget eredményez' megfe-
lelő arányú bekeverésével javítható a
hagyományos b'ízaIiszt néhány táplálko-
zástati és funkcionális tulajdonsága. A
nagy amilőz tartalmú búzaliszt legfel-
jebb 50%-ban helyettesítheti a normál
bivalisztet anélktil, hogy az a kenyérmi-
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nőség rovására menne' ugyanakkor a

rostanyag tartalmat szignifikánsan
növelné.

Tésztaipari minőség
Az egyik legfontosabb tartós étel sok

ázsiai országban a metélt (noodle) tész-
ta, melynek minősége és típusa rendkí-
vül sokféle lehet nyersanyagtól és gyár-
tási módszertől fiiggően. A puha és

rugalmas étkezési minőséggel rendelke-
ző, japán'white salted noodles' (udon)
puhaszemíi btlzábőI készül, míg a kínai
típusú kemény és rugalmas szerkezetíi
'ramen' és'yellow alkaline noodle' tész-
taféléket keményszemű btlzábőlr és haj-
dina lisztből áI|itják elő. A tésztafélék
étkezési tulajdonságaira a búzakeményí-
tő és a liszt tulajdonságai egyaránt hatás-

sal vannak. Lisztkeverékek vizsgáIatá-
val megállapitották, hogy a főtt tészta
keménysége az ami|őz tartalom növeke-
désével és a fehérje tartalom csökkené-
sével nő, mígatészta tapadóssága csök-
ken. Az azsiai 'white salted noodle' elő-
áIlitásához a |iszt optimális amilőz
ártalrma 21 -24%. Ennek eléréséhez álta-
lában hagyományos kemény szemu bÍna
lisztjét keverik waxy bűza lisztjével,
hogy csökkentsék az amí|őz tartalmat.

Az alacsonyabb am1lőz tartalom (waxy)

nagyobb keményítő dlzzadást biztosít,
amelynek eredményeként kialakuló
tagy viszkozitású keményítő jobb minő-
ségíi 'white salted noodle' tésztafé|e
(Japán, Korea) előálitásátt teszi lehető-
vé' A nagy amilőz tartalmú liszteknek
kicsi a viszkozitása, ezért 1ó minőségíi
'yellow alkaline noodle' (Kína) előállí-
tására alkalmasak. Tapasztalatok szerint'
amennyiben a keményszemű btva liszt-
jét S}oÁ-ban keverjiik nagy amílőz tar-
talműbűza lisztjével, úgy a durum tész-
ta szerkezeti tulajdonságaihoz hasonló
tésztát kapunk. Összetételét tekintve ez a

tészta a nagy aml\őz tartalom miatt nagy
rostanyag tartalommal is rendelkezik,
ezért v alőjában'yellow alkaline noodle'
tészta előállitására csak korlátozottan
használják' A nagy amtl'őz tartalmú
bűzalrtszt alkalmazási lehetőségeinek
megállapítása továbbra is kutatás tárgyát
képezi.

Nemesítési programjaink az amilőz
tartalom változatosságának

növelésére
A köztermesztésben megjelenő faj-

ták között ugyan nincs jelentős kÍilönb-
ség amilóz tartalom tekintetében, olyan

Keményítő szemcsék

kis és nagy amilőz tartalmú búza mutáns
genotípusokat azonban már állítottak
elő, melyekben az amllőz és az amilo-
pektin szintéziséért felelős enzimek
egyes génjei nem működnek. Ilyen geno-

típusokat használtunk fel nemesítési
célokra, hogy európai fajták genetikai
hátterében növeljiik az amilőz tartalmat.

A keresztezéshez öt eltérő származásí,
agronómiailag és minőségben ktilönböző
bűzafajtát használtunk fel (Solstice'
Lona, Koreli, Ukrainka, Yumai-34).
Ezekkel a fajtáld<al három visszakeresz-
tezést végeztünk és közben minden
generációban kb. 400 növényből DNS
szinten kerestiik a nagy am1lőz tartalmú
genotípusokat. Az igy előállított utódo-
kat kalászutód sorokban elvetettiik a

szántófoldi kísérletekben, majd az agro-
nómiai szelekciót követően vizsgáltuk a

vonalak flzkal beltartalmi és technoló-
giai tulajdonságait. Eredményül a 2013.
évben már sikerült azonosítanunk 8-10
olyan stabil vonalat, melyeknek am1lőz
1aftalma (31-5L%) meghaladja a normál
biuáét. Megfigyeléseink szerint a Íagy
aml'|őz tartalom általában kisméretű
búzaszemekkel jár együtt, ezért az ezer-
szem tömeg is fontos szelekciós szem-
pont ebben a populációban.
Keresztezéseket végeztiink már létező
waxy genotípusokkal is acélból, hogy
alacsony amtlóz tartalmú genotípusokat
állítsunk elő és befolyásoljuk a feldolgo-
zőipari minőséget és az élelmiszerek
eltarthatóságát. Ebben az esetben azF4
generációi g klzár őlag szántófoldi szelek-
ció történt. Az F5 generációban már mér-
tiik 150 vonal amilóz tartalmát, amely
alap1án 33 vonalat szelektáltunk további
vizsgálatokra. Ennek a 33 v onalnak 20oÁ

alattvolt azamíIőztarta|ma, míg a fehér-
je tartalmuk 10,60Á és 16,6oÁközöttvál-
tozoIt.Ez azt jeleúi, hogy széles variáci-
ós lehetőség áll a rendelkezésünkre,
hogy ajövőben megfelelő, akár többcélú
szelekciót végezzink és a vonalak egész-

ségre kifejtett hatását is vizsgálhassuk.

Konklúzió
A fiziko-kémiai és biológiai módsze-

rek fejlődésének köszönhetően számos
waxy és nagy amilóz tartalmú bűza faj-
táthoztak már létre. Ezen fajták kemé-
nyítőjének és lisztjének számos előnyös
tulajdonsága van. Egyrésá javitják a
élelmiszeripari termékek texturáját és

minőségét, másrésá növelhető veliik a

végtermékek rostanyag tartalma és a
rezisztens keményítő mennyisége'
melynek pozítív egészségügyi hatásai is
lehetnek. Ilyen fajták azotban kereske-
delmi forgalomban Európában még nin-
csenek. Nemesítési programunk ered-
ményeként olyan' a ktilönböző általános
vagy speciális feldolgozóipari célnak
megfelelő tulajdonságokkal rendelkező
búza genotípusok előállítását várjuk,
amelyek végeredményben és elsősorban
a végső felhasanálók, azaz a fogyasztők
egészségének megőrzéséhez járúnak
hozzá. A területen elért eddigi eredmé-
nyek várhatóan további kutatáSi témák
indítását is lehetővé fogják tenni, mivel
a bíza minőségi tulajdonságait sok
tényező befolyásolja. A bűzaszem
keményítő tartalma bár genetikailag
meghatározott, de szintézisében számos
enzim vesz részt, melyek befolyásolják
nemcsak a végső mennyiséget, de az
összetételt és a szerkezetet is. Ezen tul a
kömyezetnek is jelentős hatása van a

minőségi tulajdonságokra' ami miatt
további genetikailag determinálható
markerek azonosítására lesz sziikség.
Nem elhanyagolható Szempont a kemé-
nyítő számos feldolgozóipari felhaszná-
lási lehetősége sem (bioetanol előállítás,
állati takarmányozás, műanyagok, fil-
mek és ragasztőatyagok előállítása,
élelmiszeripari felhasználás), amely
újabb utakat nyit a keményítő kutatások
folytatására.
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