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MÁRTA

A búza- és rozslisztek sütőipari értékét nagymértékben befolyásolja az őrle
mény amiíolites állapota, amely a liszt amilázaktivitásától és a keményítő meg
támadhatóságától függ. Kenyérliszteknél általában a nagy keményítőbontó
aktivitás okoz hibát, amely onnan ered, hogy az őrlésre kerülő búzában meg
kezdődött a csírázás. A csírázott búza lisztjéből sütött kenyeret kettévágva a bél
rugalmatlan, ragacsos tapintású, olyan mintha nem sütötték volna meg.
A sütemények, különösen pedig a cukoradagolás nélkül készült zsemle
félék gyártásánál inkább a kis amiláztevékenység jelent hibaforrást. A csökkent
keményítőbontás miatt nem termelődik a tésztában elegendő cukor az élesztők
számára, emiatt lassú a gáztermelés, ami kistérfogatú, tömött belű terméket
eredményez.
A nagyon kis amilázaktivitás a kenyérlisztnél is hátrányos, a kis termék
térfogat mellett az ilyen lisztből sült kenyér gyorsabban öregszik.
Mind a nagy, mind pedig a kis amilázaktivitás káros hatásai csökkenthetők,
ha a feldolgozás előtt arról tudomást szereznek. Emiatt régi törekvés az amiláz
aktivitás, főleg pedig a csírázottság kimutatására alkalmas gyors és megbízható
módszer kidolgozása. Ma már számos eljárás ismert, egy részük a tésztaérés
hőmérsékletén, egy részük pedig a keményítő csirizesedési hőmérsékletén vagy
afölötti tartományban méri a keményítőbontó tevékenységet. A módszerek kö
zött találunk olyanokat, amelyeknél a liszt eredeti amiláza bontja az eredeti
keményítőt, de vannak olyan eljárások is, amelyeknél a lisztből kivont amilázt
standard keményítővel reagáltatnak és úgy mérik az aktivitását, vagy ismert
aktivitású enzimek hatását figyelik a saját enzimjeitől megszabadított liszt
keményítőre.
A tészíaérés hőmérsékletén vizsgált Rumsey módszere (1), amely a 27 C°-os
liszt-víz szuszpenzióban 1 óra alatt termelt maltóz mennyiségét méri. Itt kell
megemlíteni a tészta gáztermelőképességének vizsgálatára alkalmas eljárásokat
is, mint pl. a ziinotachigráfos vizsgálat (2), a Brabender-féle fermentográfos mérés
és a Gasztonyi-féle fermentométeres vizsgálat (3).
Az izolált amiláz aktivitását méri szobahőmérsékleten Wohlgemuth (4).
Nagyon pontos módszert dolgozott ki az izolált alfaamiláz alacsony hőmér
sékleten mutatott aktivitásának meghatározására Sandstedt, Kneen és Blish (5.)
Az eljárást elsősorban tudományos jellegű vizsgálatok során célszerű alkalmazni.
A keményítő csirizesedés hőmérsékletén, vagy efölött vizsgáló módszerek
közül a legelterjedtebb a Brabender-féle amilográfos meghatározás. Alapelve az,
hogy a lisztből előírt mennyiségű vízzel szuszpenziót készít, amelyet elcsirizesít.
A csiriz viszkozitását, amely az amiíolites állapottól függ, regisztrálja a rotációs
viszkoziméter.
Az elcsirizesített liszt viszkozitását méri Szalai készüléke is (6).
Auerman (7) penetrométerrel vizsgálja a rozslisztek amiíolites állapotát.
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Az enzimek számára optimális hőmérsékleten lehet tanulmányozni az izolált
enzimek tevékenységét Mühlhaus eljárásával (8), amelyet Ritter (9) tökéletesí
tett. Hazai módosítású változata (10) üzemi laboratóriumainkban nagyon el
terjedt.
Az évtizedek során kialakult és alkalmazott módszerek általános hibája
volt részben a hosszú vizsgálati idő, részben pedig az, hogy a méréshez drága
műszerre volt szükség.
Az amilolites állapot nagy technológiai jelentősége miatt dolgozott ki
Hagberg és Perien (11, 12, 13) olyan eljárást, amelyhez nagyon egyszerű, olcsó
berendezés szükséges csupán és a vizsgálatot néhány perc alatt el lehet végezni.
Az új módszer Hagberg-U\e esési szám (Fallzahl) meghatározás néven ismert a
szakirodalomban.
Elve a következő: egy megfelelően megválasztott, alján zárt üvegcsőben
liszt-víz szuszpenziót készít, az üvegcsővel együtt forró vízfürdőbe helyezi, ahol
a keményítő elcsirizesedik és méri a keményítő viszkozitását, amely jellemző az
amilolites állapotra.
A Haterg-féle készülék leírása

áll:

A vizsgálathoz szükséges készülék az 1. és 2. ábrán látható. Öt fő részből

1. vízfürdő (1) magassága 200 mm, átmérője 150 mm,
2. a vízfürdőbe elhelyezett fűtőspirál (átmérője 150 mm, fűtőteljesítménye
600 Watt),
3. tartóállvány (4), a reagensüvegek részére,
4. reagens üvegek (2) belső átmérőjük 21 ±0,08 mm, hosszúságuk 220 ±1
mm, középen átfúrt dugóval,

7. á b r a . Hagberg-féle
készülék összeszerelt
állapotban
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2.

1
4

á b r a . A Hagberg-féle
készülék tartozékai
vízfürdő, 2 reagens üveg,
3 keverő viszkoziméter,
tartóállvány reagens üveg
részére

5. keverő viszkoziméter két jellel ellátva (3) súlya 25 g.
A mérésekhez szükséges még vízhűtő, fogó és egy stopperóra.
Az ejtésszám meghatározás leírása

A módszer alkalmas gabona és lisztek amilázaktivitásának meghatározására
egyaránt.
A gabonát a vizsgálathoz előzetesen meg kell őrölni, a továbbiakban ugyan
úgy kell eljárni mint a lisztnél.
Lisztre a vizsgálatot a következő módon kell végezni: a megfelelően elké
szített, homogenizált lisztmintából 7 +0,05 g-ot a reagens üvegbe kell mérni,
hozzáadni 25 ml 20 C°-os desztillált vizet és húszszori kézi rázással csomómentes
szuszpeziót kell készíteni. Ezután a szuszpenziót tartalmazó üvegcsövet bele
kell állítani az erősen forró vízfürdőbe, miközben a keverőt behelyeztük a szusz
penzióba. Pontosan abban a pillanatban, amikor az üvegcső eléri az edény alját,
be kell kapcsolni a stopperórát és a csövet rögzíteni kell a megfelelő karral.
A stopperóra megindításától számított 5 mp múlva megkezdjük a szuszpenzió
kézi keverését úgy, hogy másodpercenként két keverést végzünk (egy keverés
egy lefelé és egy felfelé történő mozgásnak felel meg). A keverő le- és felfelé
haladó mozgásának határát a keverőn levő jelek szabják meg. A keverést
55 mp-en keresztül kell végezni 110+ 1 keverőmozdulattal.
Amikor a stopperóra 59 mp-et mutat, a keverőt felső állásba hozzuk úgy,
hogy az alsó határoló gyűrű a vezető dugóhoz tapadjon. A keverőt 0,5 mp-en
át ebben az állásban tartjuk, majd a 60 másodperc elérésekor elengedjük. Ezután
a keverő saját súlyánál fogva a csiriz viszkozitásától függően kisebb vagy
nagyobb sebességgel süllyed. Amikor a keverő felső határgyűrűje elérte a vezető
dugó felső szélét, a másodpercmutatót megállítjuk. A stopperóra bekapcsolá
sától a keverő süllyedésének befejeződéséig eltelt idő másodpercekben kifejezve
adja az esési számot. Minél kisebb az esési szám, annál nagyobb a keményítő
bontó tevékenység.
Az esési számból meghatározható az úri. diasztatikus szám, keverési szám,
vagy elfolyósítási szám (az elnevezés szerzők szerint változik) a következő
módon
6000
D ——— ---------- ,
esési szám - 50
ahol
D = diasztikus szám, keverési szám, vagy elfolyósítási szám,
50 = a keményítő elcsirizesedésének időtartama mp-ben.
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Az elcsirizesedés után válik a keményítő az amilázok számára hozzáférhető
vé, ezután következik be a gyors lebontás, amivel együtt jár az elfolyósodás. A
keverő a csirizben annál gyorsabban halad felfelé, minél rövidebb idő alatt be
következik az elfolyósodás. Ezért minél kisebb az esési szám és az 50 (az elcsirizesedési szám) közötti különbség, annál nagyobb mértékű a keményítő lebontása
abban az esetben pedig a tört értéke nő, nagyobb lesz a diasztatikus szám.
Nagy diasztatikus szám fokozott amilolites tevékenységet jelent.
A Hagberg-féle módszerrel végzett vizsgálatok eredményei
a) Külföldi eredmények
A Hagberg-féle módszert Svédországban 1964. augusztus 1-től kötelező
vizsgálatként előírták a gabona minőségi átvételére. Ehhez azonban Hagberg és
Perien (11, 14, 15) számos összehasonlító vizsgálatot végeztek. Méréseik ered
ményei alapján megállapítható, hogy az esési szám jó korrelációt mutat a
maltózszámmal, a Lemmerzahl-féle dextrinértékkel, valamint amilográfos vizs
gálat eredményeivel.
Sclmeeweiss (16, 17) ugyancsak részletesen elemzi az esési szám és az amilo
lites állapot meghatározására alkalmas más módszerek eredményei közötti össze
függést. Az eredmények alapján levonja következtetésként, hogy az esési szám
alkalmas a gabona és liszt amilolites állapotának vizsgálatára. Lehetővé teszi,
hogy a termelőktől a gabonát az esési szám figyelembevételével vásárolják meg,
a kedvezőbb esési számú gabonáért az áron felül prémiumot fizessenek, az elő
írtnál alacsonyabb esési számú rozsot, búzát pedig csak megfelelően csökkentett
áron vásárolják meg. A malmok a rendelkezésre álló gabonatételek esési számá
nak ismeretében állíthatják össze a legmegfelelőbb őrlési keveréket.
Az NDK-ban a módszer elterjesztése érdekében már 1965-ben több malmot
elláttak a Hagberg-féle készülékkel és 1965 decemberében 15 malomban végeztek
összehasonlító vizsgálatot. Az eredményekről Sclmeeweiss (18) számol be. Meg
állapítja, hogy a különböző helyeken végzett vizsgálatok eredményei között a
korreláció jó és felsorolja a leggyakrabban előforduló hibákat, amelyek főleg az
előírás be nem tartásából származtak. Az 1966-os évben már az NDK-ban
21 készülék volt (17).
Széleskörű vizsgálatot végeztek a Hagberg-féle készülékkel Lengyelország
ban is. Az eredményeket Zelazowska —Major és Brudka ismertetik (19). Méréseik
szerint jó összefüggés van az esési szám és az amilográfos vizsgálat eredménye
között, továbbá az összehasonlító sütéspróbák azt bizonyították, hogy a ke
nyérbél minősége nagy mértékben függ az esési számmal kimutatott amilolites
állapottól. Megállapították, hogy különböző esési számú lisztekből készült
keverékek esési száma a keverési aránnyal lineárisan változik. Méréseik során
,,CEREAS” enzimkészítmény hatását is vizsgálták az esési számra. Meghatároz
ták a módszer hibáját is.
b) Saját vizsgálataink eredményei
Vizsgálatainkat lengyel gyártmányú készüléken végeztük. Kísérleteinkhez
különböző mértékben csírázott gabonából származó búza- és rozsőrleményeket,
valamint ezek keverékeit használtuk fel. Összehasonlító vizsgálatként a liszteket
amilográffal minősítettük és laboratóriumi sütéspróbát végeztünk. Kísérleteink
eredményeit a következőkben ismertetjük.
Először a módszer hibáját vizsgáltuk. A meghatározáshoz lisztmintaként
10 párhuzamos vizsgálatot végeztünk. Kiszámítottuk a középhibát (S), standard
1

0
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hibát (R) és a középérték középhibáját (Sx). A számításokat a következő össze
függések alapján végeztük:

■-±f

Z (x -x )2
n- 1

ahol
S
x
x
n

ahol

=
=
=
—

középhiba,
az egyes mérési eredmények,
a mérési eredmények matematikai átlaga,
a mérések száma.
S • 100
R=——
x

R = relatív standard hiba,
S és x jelentése ugyanaz, mint előbb.

ahol
S* = a középérték középhibája,
S és л jelentése ugyanaz, mint előbb.
A kísérletek során megállapították, hogy a hiba az esési szám emelkedésé
vel nő, ezért célszerűnek látszott a mérési hibákat különböző esési szám tarto
mányra felbontva elemezni. A 6 5 -7 0 , 150-160, 270-280, 390 körüli esési tar
tományokban a módszer hibáját az 1. táblázatban foglaltuk össze.
1. táblázat
K ö z é p h i b a (S) r e l a t í v s t a n d a r d h i b a ( R ) é s a k ö z é p é r t é k
k ö z é p h ib á ja n é h á n y m é r é si ta r to m á n y b a n
Esési szám
—^ t a r t o m á n y
H iba
S ............................................
R ..........................................
Sx ..........................................

6 5 -7 0

± 1,5%
± 2,6 %
± 2,8 %

1 5 0 - 160

2 7 0 -2 8 0

390 körül

± 4,0%
± 2 ,0 %
± 1,5%

+ 5,5%
+ 2,0%
+ 1,4%

± 7,9%
+ 2,0 %
+ 2,6 %

A módszer hibája független a liszt fajtájától, ezért a különböző típusú
lisztekkel végzett vizsgálatok eredményeit lisztfajtánként nem ismertetjük.
A hibaforrásokkal Walter és munkatársai (20) foglalkoztak nagyon részletesen.
Vizsgálták a vízfürdőben a vízszint magasság, a vízfürdő hőmérsékletének, a víz
ásványi anyagtartalmának, a liszt szemcseméretének, a vizsgált minta súlyának,
a minta nedvességtartalmának, a lisztszuszpenzió készítési módjának, a keverő
mozdulatok számának, a gabona őrlési módjának a vizsgálat eredményére gya
korolt hatását. A legnagyobb hibát a vízfürdő hőmérsékletének változása okozza,
ami összefügg a barometrikus nyomással. A reprodukálhatóság érdekében az
előírást pontosan be kell tartani.
Több szerző szerint a módszer nagy előnye, hogy különböző gabona vagy
liszttételek elfolyósítási számának ismeretében ki lehet számítani az optimális
keverési arányt. Ugyanis a lisztkeverékek esetében az esési szám nem additive
tevődik össze a komponensek esési számából, az elfolyósítási szám viszont addi
5
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tív, ezért egy keverék mért diasztatikus száma megegyezik a számítottal. Két
komponensből történő keverés esetén a következő módon kell számolni:
x • у (100 - x) • z
/<D “ КЮ +

ÍÖÖ

'

ahol
Kd
у
z
x

=
=
=
=

a keverék diasztatikus száma,
az egyik komponens diasztatikus száma,
a másik komponens diasztatikus száma,
az у diasztatikus számú komponensből adagolandó mennyiség
%-ban,
100 —x — a z diasztatikus számú komponenséből adagolandó mennyiség
%-ban (a kettő összege 100).
Példaként különböző esési számú rozsliszt, búzaliszt és búza-rozsliszt keve
rékek számított, valamint ténylegesen mért esési számait a 2. táblázatban
mutatjuk be.
2. táblázat
L is z tk e v e r é k e k e s é s i s z á m a é s d ia s z ta tik u s s z á m a
S zám íto tt
A liszt neve

M ért

S zám ított

M ért

Keverési a rán y
esési szám

diasztatikus "szám

Rozsliszt

a :b
17,1 : 82,9

130

140,8

B úzaliszt

c:d
14,5 : 85,5

200

207,5

Búza- és
rozsliszt

a :d
10,25 : 89,75

180

217,2

46,2

35,9

c:b
21,3 : 78,7

150

134,3

60,0

71,2

K everék

75,0
40,0

66,0
38,0

A keverék készítéséhez felhasznált lisztminták esési száma és diasztatikus
száma a következő volt:
a) rozsliszt esési szám 70,4, diasztatikus szám 294,1,
b) rozsliszt esési szám 251,0, diasztatikus szám 29,9,
c) búzaliszt esési szám 85,0, diasztatikus szám 171,4,
d) búzaliszt esési szám 387,0, diasztatikus szám 17,8.
Méréseink eredményei nem mindig egyeztek a külföldi szerzők megfigyelé
seivel. Sorozatvizsgálatainknál a számított és mért diasztatikus számok általá
ban ritkán fedték egymást, a kettő között kisebb nagyobb eltérés volt. Ezt
bizonyítják a példaként közölt adatok is. Véleményünk szerint az eltérést az
okozza, hogy a keveréshez felhasznált komponenseknél az amiláz aktivitása és a
keményítő megtámadhatósága is más. Például, ha egy nagy amilázaktivitású
lisztet, amelyben a keményítő elég nehezen támadható meg, összekeverünk egy
kis amilázaktivitású, de megtámadható, sok sérült keményítőszemcsét tartal
mazó őrleménnyel, a keverék esési száma valószínűleg lényegesen kisebb lesz a
számítottnál. Ennek ellenére a diasztatikus számok alapján a keverési arány
előzetes kiszámítása célszerűnek látszik, azonban a keverékre is el kell végezni
a vizsgálatot és a keverési arányt szükség szerint módosítani kell az optimális
amilolites állapot eléréséig.
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A módszer értékeléséhez összehasonlításként amilográfos vizsgálatot végez
tünk. Az összefüggéseket a 3. ábra szemlélteti külön a búza- és külön a rozs
lisztekre. Az ábráról leolvasható, hogy a két vizsgálat eredménye között az
összefüggés nagyon jó, ezt bizonyítja a korrelációs koefficiens értéke is, amely
r = 0,8. Ugyanakkor szembetűnő különbség van a búza és rozslisztekre vonat
kozó görbék alakja között. Perien (14, 15) szerint ezt a következő módon magya
rázhatjuk. Mind a két módszerrel egy lisztcsiriz viszkozitását mérjük ugyan,
azonban amilográfos vizsgálatnál a csirizesedés befejeződéséig (a görbe eléri a
maximumot) regisztrálja a műszer a viszkozitás változást, ezzel szemben az
esési szám meghatározásánál a csirizesedés befejeződése után mérjük a viszko
zitást. Az amilázok számára a csirizesedés befejeződése után válik a keményítő

3. ábra. Ö sszefüggés az esési szám és A E egység k ö z ö tt

5*
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jobban hozzáférhetővé. Perien kísérletei egyértelműen bebizonyították, hogy a
rozskeményítőnek nagyobb a megtámadhatósága mint a búzakeményítőé, ezért
azonos amilográfos vizsgálathoz mindig jóval alacsonyabb esési szám tartozik,
mint a búzalisztnél.
Az összehasonlító laboratóriumi sütőpróbák eredményei szerint jó össze
függés van az esési szám és a bélzettulajdonságok (rugalmasság, ragacsosság)
között. A kétféle módszerrel kapott eredmények összevetése alapján a liszteket
esési szám szerint 4 minőségi csoportba sorolhatjuk. A csoportosítást a 3. táb
lázat tartalmazza.
3. táblázat
A lis z t e k c s o p o r to s ítá s a e s é s i s z á m
Minőségi
csoport
I.
II.
III.
IV.

a la p já n

Esési szám ta rto m á n y
Az őrlem ény értékelése
búzalisztnél
>400
3 0 0 -4 0 0
2 0 0 -3 0 0
<200

rozslisztnél
>200
1 5 0 -2 0 0
1 0 0 - 150
<100

Enzim szegény, önm agában feldolgozva m orzsalékos bélszerkezetű, gyorsan öregedő
bélzetü term ék sü th ető belőle
Sü tő ip ari célra megfelelő
Sütőipari célra csökkent értékű, csak erőtel
jes sav an y ítással lehet feldolgozni
Sütőipari célra alk alm atlan

Az első minőségi csoportba a 400-nál nagyobb esési számú búzalisztek és a
200-nál nagyobb esési számú rozslisztek tartoznak. Ezekre jellemző a kis amilázaktivitás és a keményítő kis megtámadhatósága. Az ilyen őrlemények fel
dolgozása során célszerű amilázkészítményt adagolni vagy ha van rá lehetőség,
keverni kismennyiségű III. vagy IV. csoportba tartozó liszttel.
Sütőipari célra legalkalmasabb a 300 —400 esési számú búzaliszt és a
140-200 esési számú rozsliszt. Ezekből a szokásos hazai technológiai eljárások
kal megfelelő minőségű kenyér és sütemény készíthető.
Al i i . csoportba sorolt lisztek amilázaktivitása a kívántnál nagyobb, erő
teljes savanyítással azonban még megfelelő bélzettulajdonságú kenyér süthető
mind a 200 —300 esési számú búzalisztből, mind pedig a 100—150 esési számú
rozslisztből. Ezeknek a liszteknek a feldolgozása esetén azonban a kenyér sav
foka nagyabb a szabvány előírásánál és a kenyér élvezeti értéke csökkent.
Ha a búzaliszt esési száma 200, a rozsliszté 100 alatt van, az őrlemény
sütőipari termékek készítésére nem használható fel.
Azokban az országokban, ahol savanyúbb kenyeret készítenek, az őrlemé
nyek természetesen más minőségi csoportba sorolhatók.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИЛОЛИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУКИ
ПРИБОРОМ ХЕГБЕРГ-А
Э. Молнар и М. Силли
Авторы для испытания амилолитического состояния муки применяли
пирбор Хегберг-а. Изучали ошибки метода, а также зависимость между
числом падения и результатами амилографических испытаний. Серийными
измерениями проверяли, что число падения мучной смеси в какой степени
расходится от величин вычисленных предварительно на основании числа
падения одиночных компонентов.
С учетом результатов полученных на основании числа падения при срав
нительных пробах выпечки, испытуемую м у к у распределили в 4 группы по
качеству.
На основании полученных результатов испытаний установили следу
ющее:
Прибор Хегберг-а соответ ствует для испытания амилолитического состо
яния пшеничной и ржаной муки . Прибор применяемый к испытанию явля
ется простым и уход за ним легко усвоимый. Быстро возможно провести
определение, проведение одного испытания требует несколько минух и по
этому, этот метод подходящий для проведения серийных испытаний,- На ос
новании проведенных испытаний установили, что релятивная ошибка метода
находится в пределах 1,4-2,8 (таблица № 1).
Установили, что в случае изготовления мучных смесей диастатическое
число смеси часто отклоняется от расчитанных величин, всетаки целесообраз
но изготовить смесь муки с учетом диастатического числа компонентов, но
во всех случаях необходимо провести испытания смеси.
Между числом падения и результатом амилографического испытания
имеется хорошая корреляция г = 0,8. К определенному числу падения ржа
ной муки относится более высокая амилографическая величина чем к пше
ничной МУКИ.
Авторы, на основании числа падения, пшеничную и ржаную муку рас
пределили в 4 - 4 группы по качеству. С учетом специфичности венгерского
хлеба и применимого технологического процесса, хороший хлеб выпекается
тогда, если число падения у ржаной муки будет 150-200, а у пшеничной
муки 300 - 400. Ниже этих величин амилазная активность будет очень боль
шая, а высше этих величин очень малая.
Авторы предлагают расширить этот метод в мукомольной и в хлебо
пекарной промышленности.
BESTUMMUNG DES AMYLOLYTISCHEN ZUSTANDES
VON MEHL MIT DEM HAGBERG-APPARAT
E. Molnár und M. Szüli
Zur Prüfung des amylolytischen Zustandes von Mehl wurde von den Ver
fasserinnen der Apparat nach Hagberg erprobt.
Sie studierten den Fehler der Methode, sowie den Zusammenhang zwischen
der Gefällezahl und den amylographischen Prüfungsergebnissen. Mit serien
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weisen Messungen wurde untersucht, in welchem Masse die Gefällezahl der
Mehlmischungen von dem auf Grund der Gefällezahl der einzelnen Komponenten
im voraus berechneten Wert abweicht.
Mit Berücksichtigung der Ergebnisse vergleichender Backproben wurden
die Mehle in 4 Qualitätsgruppen eingereiht.
Auf Grund der Prüfungsergebnisse stellten die Autoren Folgendes fest:
Der Hagberg-Apparat eignet sich zur Prüfung des amylolytischen Zustan
des von Mahlprodukten aus Weizen und Roggen. Der Apparat ist einfach,
seine Handhabung leicht zu erlernen. Die Bestimmung geht rasch, die Unter
suchung ist in einigen Minuten durchführbar, deshalb ist die Methode für Serien
prüfungen geeignet.
Nach ihren Untersuchungen beträgt der relative Fehler der Methode
1,4-2,8% (Tabelle 1.).
Es wurde festgestellt, dass bei der Bereitung von Mehlmischungen die
diastatische Zahl des Gemisches oft vom berechneten Wert abweicht, dennoch
ist es zweckmässig die Gemische in Kenntnis der diastatischen Zahl der Kom
ponenten zusammenzustellen, jedoch müssen auch die Mischungen in jedem
Falle geprüft werden.
Die Korrelation zwischen Gefällezahl und des amylographischen Prüfungserrgebnisses ist gut, r = 0,8. Zu einer bestimmten Gefällezahl gehört bei Roggen
mehl ein höherer amylographischer Wert, als bei Weizenmehl.
Die Verfasser reihten auf Grund der Gefällezahl die Weizen- und Roggen
mehle in 4 - 4 Qualitätsgruppen ein.
Zehit man Eigenart des ungarischen Brotes sowie das angewendete techno
logische Verfahren in Betracht, kann einwandfreies Brot gebacken werden, falls
der Wert der Gefällezahl bei Roggenmehl 150 —200, bei Weizenmehl 300 —400
beträgt. Unter diesen Werten ist die Amylaseaktivität schädlich hoch, über
denselben aber viel zu gering.
Die Autoren empfehlen die Einführung der Methode in der Mühlen-, sowie
in der Backindustrie.
DETERMINATION OF THE AMYLOLYTIC STATE OF
FLOURS WITH THE AID OF THE HAGBERG APPARATUS
E. Molnár and M. Szüli
In order to investigate the amylolytic state of flours, the Hagberg appara
tus has been tested by the authors.
The errors of the method, further the correlations between falling value
and the results of amylographic tests were studied. A series of measurements
has been carried out in order to check the deviations of the falling values of
flour mixtures from the data previously calculated from the falling values of
the single components.
On taking into account the results of comparative baking tests, flours are
being classified into four groups of quality, based on the falling values.
On the basis of the test results, the following conclusions were made.
The Hagberg apparatus is suitable for the investigation of the amylolytic
state of wheat and rye flours. The device required for this test is simple, its
operation can be learnt easily. The determination is rapid, a test requires only
a few minutes. Thus, the method lends itself to serial routine tests.
According to the investigations of the authors, the relative error of the
method ranges from 1.4 to 2.8 per cent (cf. Table 1).
It was found that on preparing flour mixtures the diastase number of the
mixture frequently deviates from the calculated value. Still, it is advisable to
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formulate the mixtures in the knowledge of the diastase numbers of the com
ponents. However, the investigation of the ready-made mixtures is always
indispensable.
Between the falling value and the result of the amylographic test a fair
correlation (r = 0.8) exists. In the case of rye flours, a higher amylographic
value belonged to a definite falling value than in the case of wheat flours.
On the basis of the falling values, the authors classified both wheat flours
and rye flours into four groups of quality.
On taking into account the character of Hungarian bread and the applied
technological method, unobjectionable bread can be bakén only in the case
when the falling value ranges 150 to 200 for rye flours and 300 to 400 for wheat
flours. Below this limit, amylase activity is detrimentally high while over the
limit it is rather low.
The extended use of the method is suggested both in flour mills and in the
baking industry.
EXAMINATION DE L’ÉTAT AMILOLYTIQUE DES FARINES AVEC
L’APPAREIL DE HAGBERG
E. Molnár et M, Szüli
Les auteurs ont fait l’essai de l’appareil de Hagberg employé pour l’examination de l’état amilolytique des farines.
Elles ont étudié l’erreur de la méthode et la corrélation existant entre le
chiffre de chute et les données obtenues avec 1’amilographe. Elles ont contrölé
par des séries de mesurage la grandeur de la déviation du chiffre de chute des
mélanges de farine de la valeur calculée préalablement d’aprés le chiffre de chute
de leurs composants pris isolément.
En tenant compte d’essais comparatifs de cuisson elles ont classé les farines
en 4 groupes de qualité selon leur chiffre de chute.
Elles ont établi d’aprés leurs recherches les conclusions suivantes: L’appa
reil de Hagberg peut utilement étre employé pour l’examination de l’état amilo
lytique des moutures de blé et de seigle. L’appareil est simple, sa manipulation
est facile ä apprendre. Le mesurage se fait rapidement, un examen peut étre fait
en quelques minutes, ce qui rend la méthode utile pour les mesurages en série.
L’erreur relative de la méthode varié entre 1,4-2,8 (Tabl. 1.) Elles ont
établi que dans le cas des mélanges de farines le chiffre diastatique du mélange
difiére souvent de la valeur calculée, nonobstant il est utile de préparer les mé
langes en connaissance du chiffre diastatique de leurs composants, mais en tout
cas il est nécessaire d’examiner aussi les mélanges.
La corrélation entre les chiffres de chute et les résultats obtenus avec l’amilographe est bonne, r = 0,8. Dans les cas des farines de seigle un chiffre de chute
donné a pour correspondant une valeur amilographique plus élevée que dans
le cas des farines de blé.
Les auteurs ont classé les farines de blé et de seigle en 4 groupes de qualité
selon leurs chiffres de chute.
En tenant compte du caractére du pain hongrois et du procédé technologique
employé Ton peut obtenir par cuisson du pain irréprochable si la valeur du chiffre
de chute est 150-200 pour la farine de seigle et 300-400 pour la farine de blé.
Au-dessous de ces valeurs l’activité amilasique est nuisiblement forte et audessus eile est trop faible.
Les auteurs recommandent la propagation de la méthode aussi bien dans
la meunerie que dans l’industrie boulangére.
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