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1. Wstęp i cel badań 

Szereg chorób cywilizacyjnych stanowi następstwo nieodpowiedniej diety. 

Współczesna żywność, jest często zbytnio przetworzona, a spożywane przez społeczeństwo 

pieczywo z przewagą mąki jasnej jest ubogie w szereg prozdrowotnych substancji, takich jak 

związki fenolowe, włókno czy witaminy. Okrywa owocowo-nasienna stanowi bardzo cenne 

źródło tych substancji, dlatego też w ostatnich latach duży nacisk kładzie się na spożycie 

całoziarnowych przetworów zbożowych. Jednak w przypadku upraw konwencjonalnych 

okrywa może być również źródłem niepożądanych substancji, jak metale ciężkie czy 

pestycydy (Samar i in. 2003, Mousia i in. 2004). Dlatego też do produkcji tego rodzaju 

wyrobów nadaje się w szczególności ziarno pochodzące z uprawy ekologicznej. Ważnym 

atrybutem pszenicy orkisz jest możliwość wykorzystywania ziarna w różnych fazach 

dojrzałości. Ziarno pszenicy orkisz zbierane w dojrzałości mleczno-woskowej posiada 

wszystkie składniki odżywcze, a jednocześnie udział skrobi nie jest jeszcze duży. Ziarno takie 

wysuszone bezpośrednio po zbiorze, a następnie odplewione, charakteryzuje się wysoką 

zawartością białka i soli mineralnych (Tyburski i Babalski, 2006).   

Dodatkowo procesy jakie zachodzą podczas kiełkowania nasion, przyczyniają się w 

dużym stopniu do zwiększenia ich wartości biologicznej. Zmiany te powodują między innymi 

wzrost zawartości witamin, przyswajalności związków mineralnych oraz zwiększenie 

aktywności przeciwutleniającej (Lewicki 2010). Dodatek skiełkowanych nasion bezpośrednio 

do żywności stwarza dodatkowe możliwości podniesienia walorów prozdrowotnych 

wyrobów. Na rynku istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty. 

Celem prowadzonego doświadczenia będzie opracowanie receptury na innowacyjne 

ekologiczne pieczywo pszenne (orkiszowe) wzbogacone tzw.  „zielonym ziarnem” pszenicy 

orkisz, zbieranym w fazie dojrzałości mleczno-woskowej oraz pieczywo z dodatkiem 

skiełkowanych nasion soczewicy jadalnej i ziarna owsa nagoziarnistego. Ponadto zostanie 

zaproponowana technologia produkcji mąki z takiego ziarna, w szczególności uwzględniająca 

opracowanie innowacyjnej metody suszenia „zielonego ziarna” pszenicy orkisz.  

Proponowane rozwiązanie w tym zakresie dobrze wpisuje się w aktualne trendy 

związane z poszukiwaniem przez konsumentów zdrowej żywności o ukierunkowanych 

właściwościach prozdrowotnych. Pieczywo tego rodzaju do tej pory nie było przedmiotem 

opracowań i analiz.  
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2. Szczegółowy opis badania 
 

Przeprowadzono próbne wypieki pieczywa razowego, wyprodukowanego z mąki 

orkiszowej, wzbogaconej dodatkiem ziarna pszenicy orkisz zebranym w fazie dojrzałości 

mleczno-woskowej oraz skiełkowanych nasion soczewicy jadalnej i ziarna owsa 

nieoplewionego. 

Ziarno pszenicy orkiszowej, nasiona soczewicy oraz ziarno owsa zwyczajnego (forma 

nagoziarnista) wykorzystane do produkcji pieczywa pochodziło z Gospodarstwa 

Ekologicznego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu 

(Chwałowice) z którym Katedra Ekologii Rolniczej od kilku lat prowadzi wspólne badania z 

zakresu rolnictwa ekologicznego. 

Materiał badawczy 

Materiał badawczy stanowiło ziarno pszenicy orkisz oraz proponowane dodatki: 

skiełkowane nasiona soczewicy, ziarno owsa nieoplewionego oraz „zielone” ziarno pszenicy 

orkisz. Przed rozdrobnieniem ziarna pszenicy orkiszowej określono wilgotność ziarna. 

Rozdrabnianie ziarna do postaci mąki razowej przeprowadzono, wykorzystując rozdrabniacz 

żarnowy nożowy Retsch SM 200. Za mąkę razową przyjęto przesiew przez sito o średnicy 

oczka wynoszącej 0,350 mm. Zlot sita kierowano do ponownego rozdrabniania.  

 Wytworzono trzy warianty pieczywa: 

- chleb z dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy jadalnej. W celu skiełkowania nasiona 

moczono wstępnie w wodzie wodociągowej przez 8 h, a następnie układano pojedynczą 

warstwą w kiełkownicach i umieszczano w komorze klimatycznej firmy Memmerts ICH 256, 

w temperaturze 15°C i wilgotności względnej powietrza 80%. Proces kiełkowania 

prowadzono przez cztery doby, codziennie podlewając nasiona. Widok skiełkowanych nasion 

soczewicy przedstawiono na Fot. 1. 

- chleb wzbogacony ziarnem owsa nieoplewionego  

- pieczywo z dodatkiem ziarna pszenicy orkisz zebranego w fazie dojrzałości mleczno-

woskowej - Fot. 2 (ziarno przed dodatkiem wysuszono sublimacyjnie w temp. 20°C i pod 

ciśnieniem 52 Pa, wykorzystując liofilizator) 

 Wszystkie z wyżej wymienionych składników dodawano do mąki pszennej w udziale 

4, 8 i 12% w stosunku do masy mąki o wilgotność 14%. 
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Fot. 1. Skiełkowane nasiona soczewicy jadalnej 

 

 

Fot. 2. Ziarniaki pszenicy orkisz zebrane w fazie dojrzałości mleczno-woskowej po liofilizacji 

 

Przed pomiarami wyznaczono wilgotność i wodochłonność mąki. Do oznaczenia 

wodochłonności wykorzystano urządzenie do pomiaru wodochłonności produkcji Zakładu 

Badawczego Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy. Wypiek przeprowadzono metodą 

bezpośrednią Instytutu Piekarnictwa w Berlinie (Kopeć i Bać 2013). Uzyskane pieczywo 

poddano ocenie cech jakościowych (objętość, tekstura – test TPA) (Różyło i Laskowski 

2011). Jednocześnie przeprowadzono ocenę sensoryczną, według 7-mio punktowej skali 
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hedonicznej (Vulicevic i in. 2004). Ilość wody potrzebnej do przygotowania ciasta ustalono 

przez oznaczenie wodochłonności mąki przy konsystencji 350 j.B. Do ciasta dodawano 

drożdże prasowane w udziale 3%. Ciasto mieszano bezpośrednio po dozowaniu składników, 

wykorzystując miesiarkę Aristan (Fot. 3).  

 

 

Fot. 3. Miesiarka Aristan 

 

 

Fot. 4. Komora klimatyczna Memmert 

 

Po miesieniu ciasto wstawiano razem z dzieżą na 30 min do komory fermentacyjnej o 

temp. 30 ºC i wilgotności względnej 75 - 88% (Fot. 4). Po upływie tego czasu przebijano 
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ciasto w celu usunięcia nadmiaru wytworzonych gazów. Następnie dzieżę z ciastem 

wstawiano do komory fermentacyjnej na kolejne 30 min dalszej fermentacji. Po zakończeniu 

fermentacji z ciasta odważano i formowano kęsy, które układano w foremkach 

wysmarowanych olejem jadalnym. Foremki z ciastem wstawiano do komory fermentacyjnej, 

prowadząc rozrost końcowy. Po zakończeniu rozrostu foremki z ciastem wyjmowano z 

komory, zwilżano powierzchnię ciasta wodą, po czym wstawiano foremki do pieca 

piekarskiego, nagrzanego uprzednio do temp. 230 ºC (Fot. 5). Bezpośrednio po wstawieniu 

foremek z ciastem do pieca zaparowywano przez ok. 15 s komorę wypiekową pieca. Czas 

wypieku wynosił 30 min. Po tym czasie foremkę wyjmowano z pieca, powierzchnię bochenka 

zwilżano wodą, wyjmowano go z foremki i ważono z dokładnością do 0,1 g. Wypieki 

przeprowadzono w 3 powtórzeniach dla każdej próby. Objętość pieczywa określano przez 

pomiar w naczyniu objętości wypartych przez bochenek nasion prosa. Wygląd uzyskanego 

pieczywa przedstawiono na Fot. 6-8.  

 

 

 

Fot. 5. Piec konwekcyjno-parowy RATIONAL 
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Fot. 6. Pieczywo orkiszowe (od góry z lewej pieczywo kontrolne, górne po prawej z 

4% dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy, dolne lewe z 8% dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy, dolne prawe z 12% dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.7. Pieczywo orkiszowe (od góry z 

4% dodatkiem ziaren owsa, z 8% dodatkiem 

ziaren owsa i z 12% dodatkiem ziaren owsa) 
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Fot. 8. Pieczywo orkiszowe (od góry 

z 4% dodatkiem „zielonego” ziarna pszenicy 

orkisz, z 8% dodatkiem „zielonego” ziarna 

pszenicy orkisz i z 12% dodatkiem ziarna 

pszenicy orkisz zebranym w fazie dojrzałości 

mleczno-woskowej) 

 

2.1. Badania zawartości całkowitej ilości związków fenolowych i aktywności 

przeciwutleniającej w surowcu i pieczywie pszennym 

 

Przygotowanie ekstraktów 

Z surowców i chlebów przygotowano próby ekstrahując 0,5 g rozdrobnionego 

surowca 15ml (3x5ml 50% MeOH pH=1; wytrząsanie przez 0,5 h w 37˚C). Homogenat 

odwirowano z prędkością 4000 obr./min. przez 10 minut w temperaturze 4˚C. Ekstrakcję 

przeprowadzono trzykrotnie.  

Oznaczanie zawartości związków fenolowych ogółem (Singleton i Rossi, 1965) 

Do 0,5 ml ekstraktu dodano 0,5 ml H2O i 2 ml odczynnika Folina (w proporcji 1:5 z 

wodą). Po upływie 3 minut dodano 10 ml 10% NaCO3 i dokładnie wymieszano. Do 

wykonania próby wzorcowej użyto odpowiedniego rozpuszczalnika zamiast badanego 

ekstraktu. Absorbancję mierzono po 30 minutach przy długości fali 725 nm wobec wzorca. 

Stężenie związków fenolowych odczytano z krzywej wzorcowej wyznaczonej dla kwasu 

galusowego i wyrażono jako GAE (mg/g s.m.). 
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Oznaczanie całkowitej aktywności przeciwutleniającej wobec ABTS (Re i wsp., 1999) 

Do 40 μl badanego ekstraktu dodano 1,8 ml rodnika ABTS. Roztwór rodnika ABTS 

uprzednio doprowadzono do absorbancji 0,7 przy długości fali 734nm. Następnie mierzono 

absorbancję przy długości fali 734 nm w czasie 0 i co 0,5 minuty przez 5 minut. Do próby 

kontrolnej użyto odpowiedniego rozpuszczalnika zamiast przygotowanego ekstraktu.  

Aktywność przeciwutleniającą wyrażono w % inhibicji według wzoru podanego przez 

Yen'a i Duh'a (von Gadow i wsp., 1997): 

% inhibicji = [( Ac(0) – AA(t) ) / Ac(0) ] x 100 

gdzie: Ac(0) – absorbancja próby kontrolnej w czasie 0    

  

AA(t) – absorbancja próby badanej mierzona po5 minutach 

Oznaczanie zdolności do chelatowania jonów Fe2+ (Guo i wsp., 2001) 

 

1 ml ekstraktu o różnych stężeniach zmieszano z 20 μl 2 mM FeCl2 oraz 40 μl 5 mM 

ferrozyny, po czym mieszaninę inkubowano w temperaturze pokojowej. Absorbancję 

mierzono po upływie 10 minut przy długości fali 562 nm. Kompleksy jonów Fe2+ z ferrozyną 

wykazują dużą absorbancję. Niska absorbancja wskazuje na dużą zdolność do chelatowania 

jonów Fe2+ przez próbę.  

Przy obliczeniu zdolności do chelatowania jonów Fe2+ wykorzystano równanie: 

% zdolności do chelatowania = [1 – (Ap/Ak)] x 100 

gdzie:  Ak – absorbancja próby kontrolnej, 

Ap – absorbancja próby badanej. 

 

Oznaczanie zdolności do inhibicji peroksydacji kwasu linolowego (Kuo i wsp., 1999) 

 I. Wyznaczanie wartości As  

Do 10 µl ekstraktu dodano 0,37 ml 0,05M buforu fosforanowego o pH=7 

zawierającego 0,05% Tween 20 oraz 4mM kwasu linolowego i inkubowano w temperaturze 

37°C przez 3 minuty. Następnie dodano 20 µl 0,035% roztworu wodnego hemoglobiny w 

celu rozpoczęcia peroksydacji lipidów i mieszaninę inkubowano w temperaturze 37°C przez 

10 minut wstrząsając. Peroksydację lipidów zastopowano dodając 5 ml 0,6% HCl w 

metanolu.  

II. Wyznaczanie wartości Ao 

Zamiast hemoglobiny dodano wodę destylowaną, reszta postępowania jak w 

oznaczeniu I. 
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 III. Wyznaczanie wartości A100 

Wykonano 2 próbki, dodając zamiast badanego ekstraktu bufor PBS lub 50% etanol, 

reszta postępowania jak w oznaczeniu I. 

Hydroksynadtlenki oznaczono stosując metodę rodankową przez dodanie kolejno: 0,1 

ml 0,02M FeCl2 i 0,1 ml 30% rodanku amonu. Po 5 min. zmierzono absorbancję przy 

długości fali 480 nm. 

% inhibicji obliczono ze wzoru: 

% = 1-[(AS-A0)/(A100-A0)] x 100% 

gdzie:  AS - próba z badanym ekstraktem 

A0 - próba bez hemoglobiny 

A100 - próba bez ekstraktu 

Oznaczanie siły redukcji (Oyaizu, 1986) 

0,5 ml badanego ekstraktu (o różnych stężeniach) zmieszano z 0,5 ml 200 mM buforu 

sodowo-fosforanowego o pH 6,6 oraz 0,5 ml 1% roztworu cyjanożelazianu potasu. 

Mieszaninę inkubowano w temperaturze 50˚C przez 20 minut. Po upływie tego czasu dodano 

0,5 ml 10% TCA, a następnie odwirowano przy 650 rpm przez 10 minut. Górną warstwę (1 

ml) zmieszano z 1 ml dejonizowanej wody oraz 0,2 ml 1% FeCl2. Absorbancję mierzono przy 

długości fali 700 nm. Wysoka absorbancja wskazuje na dużą siłę redukcji. 

 

2.2. Skład chemiczny ziarna zbóż, skiełkowanych nasion soczewicy oraz chleba 

 

W celu kompleksowej oceny jakościowej przeprowadzono analizę jakości ziarna, 

nasion i otrzymanego pieczywa pod kątem zawartości makro i mikroelementów oraz składu 

aminokwasów i kwasów tłuszczowych. W nasionach soczewicy, ziarnie orkiszu [zebranego 

zarówno w fazie dojrzałości zbiorczej jak i fazie mleczno-woskowej] oraz ziarnie owsa 

nieoplewionego zostaną oznaczone: białko ogólne (mineralizacja w kwasie siarkowym; 

oznaczanie metodą destylacyjną Kjeldahla; detekcja miareczkowa), N (mineralizacja w 

kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; oznaczenie metodą destylacyjną Kjeldahla; detekcja 

miareczkowa), P (mineralizacja w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; oznaczenie metodą 

spektrofotometryczną wanadomolibdenową; spektrofotometr Spekol), K i Ca (mineralizacja 

w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; oznaczenie metodą fotometrii płomieniowej; 

fotometr Jenway PEP7), Mg (mineralizacja w kwasie siarkowym i wodzie utlenionej; 

oznaczenie metodą spektrometrii absorpcji atomowej; spektrometr Perkin-Elmer), Cu, Zn, 

Mn, Fe (mineralizacja w kwasie nadchlorowym i azotowym (1:4); oznaczenie metodą 
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spektrometrii absorpcji atomowej; spektrometr Avanta), Na (oznaczenie metodą spektrometrii 

absorpcji atomowej), B (mineralizacja z Ca(OH)2 przez piec; oznaczenie metodą 

spektrofotometryczną z kurkuminą; spektrofotometr Spekol). W nasionach soczewicy, ziarnie 

pszenicy orkisz (dojrzałość zbiorcza i „zielone ziarno”), ziarnie owsa nieoplewionego oraz 

pieczywie będą oznaczone również: zawartość tłuszczu (metoda Soxleta), skład kwasów 

tłuszczowych metodą chromatografii gazowej (PN-ISO 5509; Chromatograf gazowy Varian 

450-GC) oraz skład  aminokwasów metodą chromatografii jonowymiennej (analizator 

aminokwasów INGOS).  

 

3. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wypiek przeprowadzono w 

trzech powtórzeniach dla każdej próby. Każdy chleb poddano ocenie, określając wcześniej 

wyznaczone parametry. Wyznaczono wartości średnie odchylenia standardowe oraz 

przeprowadzono analizę wariancji. Dodatkowo uzyskane wyniki dotyczące składu 

chemicznego opracowano statystycznie metodą analizy wariancji. Do określenia istotności 

różnic między średnimi wykorzystano test Tukey`a. Wszystkie analizy przeprowadzono 

przyjmując poziom istotności  = 0,05. 
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5. Wyniki badań 

 

5. 1. Objętość pieczywa 

Na Rys. 1 przedstawiono objętość pieczywa kontrolnego i wzbogaconego. Stosowane 

dodatki powodowały niewielki spadek objętości pieczywa. Największą objętością 

charakteryzowało się pieczywo kontrolne (średnio 241 cm3/100 g pieczywa). Najniższą 

wartość tego wyróżnika jakościowego otrzymano dla chleba z 12% dodatkiem ziarna owsa i 

ziarna pszenicy orkisz (średnio 224 cm3/100 g pieczywa).  

 

5. 2. Wyniki pomiarów cech tekstury 

 

 Wyniki pomiarów cech tekstury pieczywa przestawiono na Rys. 2-6. Stosowane 

dodatki miały stosunkowo niewielki wpływ na twardość miękiszu. Generalnie, im wyższy był 

ich udział w recepturze pieczywa, tym twardość miękiszu była wyższa. Najniższą twardością 

charakteryzował się chleb bez dodatków i pieczywo z 4% ich udziałem (Rys. 2). Spoistość 

miękiszu pieczywa zawierała się w stosunkowo wąskim zakresie od 0,31 do 0,35. 

Zwiększenie udziału proponowanych dodatków w recepturze pieczywa powodowało spadek 

spoistość miękiszu (rys. 3), miało natomiast niewielki wpływ na pozostałe parametry tj. 

elastyczność, gumowatość i żuwalność (Rys. 4-6). 

 
Rys. 1. Objętość 100 g pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 
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Rys. 2. Twardość miękiszu pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 

 

 

 
Rys. 3. Spoistość miękiszu pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 
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Rys. 4. Elastyczność miękiszu pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 

 

 

 
Rys. 5. Gumowatość miękiszu pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 
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Rys. 6. Żuwalność miękiszu pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 

 

 

 

 

 

 

5. 3. Ocena sensoryczna 

 

Wyniki oceny sensorycznej chleba przedstawiono na Rys. 7-11. Stosowanie 

proponowanych dodatków miało stosunkowo niewielki wpływ na ocenę wyglądu pieczywa. 

Wyniki tej oceny w zależności od rodzaju próby zawierały się w zakresie od 5.15 (O4) do 

5.75 (OR 12) punkta na 7 możliwych (Rys. 7). Kształt pieczywa był odpowiedni, nadany 

formą, zaś miękisz charakteryzował się dość równomiernymi, cienkościennymi porami. 

Zapach i smak pieczywa generalnie został dobrze oceniony. Nieznacznie gorsze oceny za te 

wyróżniki uzyskało pieczywo wzbogacone dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy (Rys. 

8 i 9). Podobną tendencję stwierdzono oceniając teksturę pieczywa (rys. 10). W ocenie 

całościowej najwyżej oceniono chleby wzbogacone „zielonym” ziarnem pszenicy orkisz oraz 

ziarnem owsa nagoziarnistego (Rys. 11).  
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Rys. 7. Wyniki oceny wyglądu pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 

 

 

 

 
 

 

Rys. 8. Wyniki oceny zapachu pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 
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Rys. 9. Wyniki oceny smaku pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 

 

 

 

 
 

Rys. 10. Wyniki oceny tekstury pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo 

wzbogacone skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – 

pieczywo z zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe 

poszczególnych dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią 

się istotnie ( = 0.05) 
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Rys. 11. Wyniki ogólnej oceny pieczywa; K – pieczywo kontrolne, S – pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy, O – chleb z ziarnami owsa, OR – pieczywo z 

zielonym ziarnem pszenicy orkisz, 4, 8, 12 – udziały procentowe poszczególnych 

dodatków; wartości średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie ( = 

0.05) 

 

 

 

5. 4. Badania zawartości całkowitej ilości związków fenolowych i aktywności 

przeciwutleniającej w surowcu i pieczywie pszennym 

 

Badanie zawartości związków fenolowych 

Jak przedstawiono na Rys. 12, najwyższą zawartością związków fenolowych ogółem 

charakteryzowały się suszone kiełki soczewicy. Zdecydowanie mniej tych związków 

zawierało zielone ziarno pszenicy orkisz. Najniższą zawartością związków fenolowych 

ogółem charakteryzowało się ziarno owsa i ziarno pszenicy orkisz, przy czym wartości te 

były bardzo zbliżone (Rys.12). 
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Rys.12. Porównanie zawartości związków fenolowych ogółem w surowcach (O-ziarno owsa; 

S- skiełkowane nasiona soczewicy; OR-zielone ziarno pszenicy orkisz; ORK-ziarno 

pszenicy orkisz w dojrzałości pełnej) 

 

Jak przedstawiono na Rys. 13, najniższą zawartością związków fenolowych ogółem 

charakteryzował się chleb kontrolny (wypieczony z mąki orkiszowej). Wzbogacenie chleba 

wszystkimi badanymi surowcami spowodowało istotny statystycznie wzrost zawartości tych 

związków, przy czym najlepszy efekt osiągnięto w przypadku wzbogacenia pieczywa 

ziarnami owsa oraz kiełkami soczewicy. Wzbogacenie pieczywa zielonymi ziarnami pszenicy 

orkisz spowodowało jedynie nieznaczny (ale istotny statystycznie) wzrost zawartości 

związków fenolowych ogółem. Niezależnie od surowca wzbogacającego nie stwierdzono 

prostej zależności pomiędzy zawartością związków fenolowych, a procentowym udziałem 

dodatku, co świadczyć może o złożonych oddziaływaniach pomiędzy składnikami produktu 

i/oraz wpływem obróbki termicznej na trwałość tych związków. 

 

Rys. 13. Porównanie zawartości związków fenolowych w pieczywie kontrolnym oraz 

pieczywie wzbogaconym (K- pieczywo kontrolne; O – chleb z ziarnami owsa; OR – 

pieczywo z zielonym ziarnem pszenicy orkisz; S- pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy) 
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Badanie aktywności przeciwrodnikowej 

Z danych przedstawionych na Rys. 14 wynika, iż najwyższą aktywnością 

przeciwrodnikową charakteryzowały się skiełkowane nasiona soczewicy. Nieco niższe 

zdolności do neutralizowania wolnych rodników ABTS stwierdzono w przypadku zielonego 

ziarna pszenicy orkisz. Mąka z owsa oraz pszenicy orkisz charakteryzowała się najniższą, 

bardzo zbliżoną aktywnością przeciwrodnikową. 

 

 

Rys. 14. Porównanie zdolności do neutralizowania wolnych rodników ABTS przez ekstrakty 

z surowców (O-ziarno owsa; S- skiełkowane nasiona soczewicy; OR-zielone ziarno 

pszenicy orkisz; ORK-ziarno pszenicy orkisz w dojrzałości pełnej) 

 

 

Z Rys. 15 wynika, iż najniższą aktywnością przeciwrodnikową charakteryzował się 

ekstrakt z pieczywa kontrolnego. Wzbogacenie go badanymi surowcami spowodowało wzrost 

aktywności we wszystkich przypadkach. Najefektywniejszym fortyfikantem okazały się 

skiełkowane nasiona soczewicy, jednak nie stwierdzono prostej zależności pomiędzy 

udziałem dodatku, a aktywnością próby. Podobną sytuację stwierdzono w przypadku 

pieczywa wzbogaconego zielonym ziarnem pszenicy orkisz oraz ziarnem owsa, przy czym 

aktywność tych prób była niższa niż chlebów wzbogaconych kiełkami soczewicy. 
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Rys. 15. Porównanie zdolności do neutralizowania wolnych rodników ABTS przez  ekstrakty 

z pieczywa kontrolnego oraz pieczywa wzbogaconego (K- pieczywo kontrolne; O – 

chleb z ziarnami owsa; OR – pieczywo z zielonym ziarnem pszenicy orkisz; S- 

pieczywo wzbogacone skiełkowanymi nasionami soczewicy) 

 

 

Badanie zdolności do chelatowania jonów metali przejściowych 

Najwyższą zdolnością do chelatowania jonów metali przejściowych charakteryzowały się 

ekstrakty z mąki owsianej oraz zielonego ziarna pszenicy orkisz. Niespodziewanie najniższą 

aktywność stwierdzono w przypadku kiełków soczewicy (Rys.16). 

 

 

Rys. 16. Porównanie zdolności do chelatowania jonów metali przejściowych przez ekstrakty z 

surowców (O-ziarno owsa; S- skiełkowane nasiona soczewicy; OR-zielone ziarno 

pszenicy orkisz; ORK-ziarno pszenicy orkisz w dojrzałości pełnej) 
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Niespodziewanie, wzbogacenie pieczywa proponowanymi dodatkami nie spowodowało 

wzrostu zdolności do chelatowania. W większości prób aktywność ta nie różniła się od 

aktywności próby kontrolnej, a w przypadku mąki z zielonego ziarna pszenicy orkisz i ziarna 

owsa najniższy procentowy dodatek spowodował spadek zdolności do chelatowania jonów 

metali przejściowych (Rys.17).  

 

 

Rys. 17. Porównanie zdolności do chelatowania jonów metali przejściowych przez ekstrakty z 

pieczywa kontrolnego oraz pieczywa wzbogaconego (K- pieczywo kontrolne; O – 

chleb z ziarnami owsa; OR – pieczywo z zielonym ziarnem pszenicy orkisz; S- 

pieczywo wzbogacone skiełkowanymi nasionami soczewicy) 
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Badanie zdolności do redukcji 

Jak wynika z Rys. 18,  najwyższą zdolnością do redukcji charakteryzowały się próby z 

zielonego orkiszu. Nieznacznie niższą aktywność stwierdzono w przypadku skiełkowanych 

nasion soczewicy. Najniższą aktywnością spośród badanych prób charakteryzowały się ziarna 

owsa.  

 

Rys. 18. Porównanie zdolności do redukcji przez ekstrakty z surowców (O-ziarno owsa; S- 

skiełkowane nasiona soczewicy; OR-zielone ziarno pszenicy orkisz; ORK-ziarno 

pszenicy orkisz w dojrzałości pełnej) 

 

Najniższą zdolnością do redukcji charakteryzował się chleb kontrolny. Wzbogacenie 

pieczywa wszystkimi proponowanymi dodatkami spowodowało istotny wzrost aktywności. 

Co ważne, był on dodatnio skorelowany z procentowym udziałem fortyfikanta (Rys. 19). 

 

 

Rys. 19. Porównanie zdolności do redukcji przez ekstrakty z pieczywa kontrolnego oraz 

pieczywa wzbogaconego (K- pieczywo kontrolne; O – chleb z ziarnami owsa; OR – 

pieczywo z zielonym ziarnem pszenicy orkisz; S- pieczywo wzbogacone 

skiełkowanymi nasionami soczewicy) 
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Badanie zdolności do hamowania samoutleniania lipidów 

Jak przedstawiono na Rys. 20 skiełkowane nasiona soczewicy oraz obydwie próby z 

ziarna pszenicy orkisz (dojrzałego i zielonego) wykazywały zbliżoną zdolność do hamowania 

peroksydacji lipidów. Zdecydowanie niższą aktywność stwierdzono w przypadku próby z 

ziarna owsa. 

 

Rys. 20. Porównanie zdolności do hamowania samoutleniania lipidów przez ekstrakty z 

surowców (O-ziarno owsa; S- skiełkowane nasiona soczewicy; OR-zielone ziarno 

pszenicy orkisz; ORK-ziarno pszenicy orkisz w dojrzałości pełnej) 

 

 

Porównując zdolność do hamowania peroksydacji lipidów przez pieczywo stwierdzić 

można, iż najniższą aktywnością charakteryzował się ekstrakt z pieczywa kontrolnego. 

Wzbogacenie go wszystkimi proponowanymi dodatkami spowodowało istotny wzrost tej 

aktywności. Najwyższą aktywnością charakteryzowało się pieczywo wzbogacone zielonym 

orkiszem, najniższą – wzbogacone owsem. We wszystkich wariantach aktywność była 

dodatnio skorelowana z procentowym udziałem dodatku funkcjonalnego (Rys. 21).  
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Rys. 21. Porównanie zdolności do hamowania samoutleniania lipidów przez ekstrakty z 

pieczywa kontrolnego oraz pieczywa wzbogaconego (K- pieczywo kontrolne; O – 

chleb z ziarnami owsa; OR – pieczywo z zielonym ziarnem pszenicy orkisz; S- 

pieczywo wzbogacone skiełkowanymi nasionami soczewicy) 
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5. 5. Wybrane cechy jakościowe chleba oraz ziarna i nasion wykorzystanych do wypieku 

Zawartość białka oraz wybranych pierwiastków w ziarnie pszenicy orkiszowej, ziarnie 

owsa, skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej oraz chlebie 

 

Zawartość białka ogólnego w nasionach soczewicy była istotnie większa niż w 

ziarnach zbóż. Jednocześnie zawartość białka ogólnego w ziarnie owsa nieoplewionego była 

większa niż w ziarnie pszenicy orkisz zebranym w fazie dojrzałości pełnej. Podobną 

zależność określono w odniesieniu do zawartości N w ziarnie (Tabela 1).    

Największą zawartość P określono w ziarnie owsa, jednocześnie zawartość tego 

pierwiastka w ziarnie pszenicy orkisz zebranym w fazie dojrzałości mleczno-woskowej oraz 

w skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej była większa niż określona w ziarnie pszenicy 

orkiszowej zebranym w fazie dojrzałości pełnej (Tabela 1). Z kolei zawartość K w 

skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej była istotnie większa niż określona w 

ocenianych ziarnach zbóż (Tabela 1). 

Istotnie większą zawartość Mg określono w ziarnie owsa i zielonym ziarnie pszenicy 

orkisz w porównaniu z zawartością uzyskaną w ziarnie pszenicy orkisz zebranym w fazie 

dojrzałości pełnej oraz nasionach soczewicy (Tabela 1). Największą zawartość Ca określono 

w skiełkowanych nasionach soczewicy, istotnie mniejszą w ziarnie owsa nieoplewionego, 

mniejszą w niedojrzałym ziarnie pszenicy orkiszowej i najmniejszą w ziarnie pszenicy orkisz 

zebranym w fazie dojrzałości pełnej (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Zawartość wybranych składników pokarmowych w ziarnie pszenicy orkisz, owsa 

oraz skiełkowanych nasionach soczewicy 

Ziarno/nasiona 

Parametr 

Białko 

% 

N  

g·kg-1 

P  

g·kg-1 

K  

g·kg-1 

Mg  

g·kg-1 

Ca  

mg·kg-1 

Pszenica orkisz 10,75 17,20 3,83 3,99 1,040 187,00 

Owies 14,78 24,50 4,46 4,12 1,337 397,33 

Zielone ziarno 

pszenicy orkisz 
12,38 19,80 4,17 4,05 1,253 260,00 

Skiełkowane 

nasiona soczewicy 
23,81 38,10 4,12 9,06 0,990 487,00 

NIR 0,05 2,761 4,819 0,128 1,114 0,2002 48,690 
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Tabela 2. Zawartość wybranych pierwiastków w ziarnie pszenicy orkisz, owsa oraz 

skiełkowanych nasionach soczewicy 

Ziarno/nasiona 

Pierwiastek 

Zn 

mg·kg-1 

Mn 

mg·kg-1 

Cu 

mg·kg-1 

Fe 

mg·kg-1 

B 

mg·kg-1 

Na 

g·kg-1 

Pszenica orkisz 25,70 19,03 5,38 36,83 3,40 17,90 

Owies 28,03 39,70 4,89 62,73 4,35 62,93 

Zielone ziarno 

pszenicy orkisz 
31,03 20,93 3,81 49,23 4,69 25,73 

Skiełkowane nasiona 

soczewicy 
185,67 24,70 2,92 103,23 8,37 134,00 

NIR 0,05 5,170 2,627 2,337 24,479 2,173 21,834 

 

Największą zawartość Zn określono w skiełkowanych nasionach soczewicy w 

porównaniu z ocenianymi ziarnami zbóż. Jednocześnie zawartość Zn w tzw. zielonym ziarnie 

pszenicy orkiszowej była istotnie większa niż w ziarnie pszenicy orkisz zebranym w 

dojrzałości pełnej (Tabela 2). 

Zawartość Mn określona w ziarnie owsa była istotnie większa niż w ziarnie pszenicy 

orkisz i nasionach soczewicy. Jednocześnie zawartość Mn w skiełkowanych nasionach 

soczewicy była istotnie większa niż w ziarnie pszenicy orkiszowej zbieranych w różnych 

fazach rozwojowych (Tabela 2).  

W nasionach soczewicy jadalnej określono istotnie mniejszą zawartość Cu w 

odniesieniu do ziarna pszenicy orkisz zebranego w fazie dojrzałości pełnej. Jednocześnie w 

ziarnie owsa nieoplewionego jak i zielonym ziarnie pszenicy orkiszowej stwierdzono wyraźną 

tendencję większej zawartości Cu w porównaniu z nasionami soczewicy (Tabela 2). 

Największą zawartość Fe określono w nasionach soczewicy jadalnej. Jednocześnie w 

ziarnie owsa zawartość Fe była istotnie większa niż w ziarnie pszenicy orkiszowej zebranym 

w fazie dojrzałości pełnej. Dodatkowo w zielonym ziarnie pszenicy orkiszowej określono 

większą zawartość Fe niż w ziarnie pszenicy orkisz zebranym w fazie dojrzałości pełnej. 

Jednak weryfikacja statystyczną nie potwierdziła istotności tych różnic (Tabela 2).  

Zawartość B w nasionach soczewicy była istotnie większa niż w ocenianym ziarnie zbóż 

(Tabela 2). 

 Największą zawartość Na określono w skiełkowanych nasionach soczewicy, 

dodatkowo w ziarnie owsa zawartość Na była istotnie większa niż w ocenianym ziarnie 

pszenicy orkiszowej zbieranym w fazie dojrzałości mleczno-woskowej i pełnej dojrzałości 

zbiorczej (Tabela 2).  
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Tabela. 3. Zawartość wybranych składników pokarmowych w chlebie wypieczonym z mąki 

pszenicy orkiszowej z różnymi dodatkami 

Rodzaj chleba 

Parametr 

Białko 

% 

N  

g·kg-1 

P  

g·kg-1 

K  

g·kg-1 

Mg  

g·kg-1 

Ca  

mg·kg-1 

Chleb orkiszowy - kontrola 11,81 18,90 3,73 3,79 1,037 284,33 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem owsa 4% 
12,06 19,30 3,80 3,65 1,027 264,00 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem owsa 8% 
12,25 19,60 3,97 3,53 1,100 317,33 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem owsa 12% 
12,31 19,70 3,86 3,23 1,057 326,33 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem zielonego ziarna 

pszenicy orkisz 4% 

12,13 19,40 3,70 3,28 1,057 267,00 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem zielonego ziarna 

pszenicy orkisz 8% 

12,13 19,40 3,87 2,98 1,053 294,33 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem zielonego ziarna 

pszenicy orkisz 12% 

11,94 19,10 3,81 2,84 1,083 265,33 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy 4% 

11,75 18,80 3,83 3,90 1,097 263,00 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy 8% 

11,81 18,90 3,81 4,29 1,008 264,33 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy 12% 

12,44 19,90 3,78 4,13 1,067 325,00 

NIR 0,05 *ns ns 0,135 1,343 ns 61,970 

*ns – różnice nieistotne 

Zawartość białka ogólnego w chlebie wykonanym z mąki pszenicy orkisz z różnymi 

dodatkami nie była istotnie zróżnicowana (Tabela 3). Zaznaczyła się jednak tendencja 

występowania większej zawartości białka w chlebie z dodatkiem ziarna owsa 

nieoplewionego, zielonego ziarna pszenicy orkisz oraz z 12% dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy w odniesieniu do obiektu kontrolnego którym był chleb sporządzony 

wyłącznie z mąki orkiszowej. Podobną zależność określono w doniesieniu do zawartości 

azotu. W chlebie z mąki orkiszowej bez dodatków oraz z 4% udziałem zielonego ziarna 

orkiszowego zawartość P była istotnie mniejsza niż w pieczywie z 8% dodatkiem owsa i 8% 

dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz (Tabela 3). Największą zawartość K określono w 

pieczywie wykonanym z mąki orkiszowej z 8 i 12 % udziałem skiełkowanych nasion 

soczewicy, a najmniejszą w chlebie gdzie zastosowano 12% dodatek zielonego ziarna 
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pszenicy orkiszowej. Zawartość Mg we wszystkich kategoriach ocenianego pieczywa nie 

różniła się istotnie między sobą i była na zbliżonym poziomie. W pieczywie z 4% dodatkiem 

skiełkowanych nasion soczewicy określono istotnie mniejszą zawartość Ca niż w chlebie z 

12% dodatkiem ziarna owsa i 12% udziałem nasion soczewicy (Tabela 3).  

 Zawartość Zn w pieczywie nie różniła się istotnie. Zaznaczyła się jedynie tendencja 

występowania większej zawartości Zn w chlebie z dodatkiem zielonego ziarna pszenicy 

orkisz w porównaniu z pieczywem kontrolnym. Podobną zależność określono w odniesieniu 

do chleba z 8 i 12% dodatkiem ziarna owsa i 12% udziałem nasion soczewicy. Z kolei 

zawartość Mn określona w pieczywie kontrolnym była istotnie mniejsza niż we wszystkich 

ocenianych kategoriach pieczywa poza wypiekiem z 4% udziałem ziarna owsa (Tabela 4).  

Zawartość Cu określona w pieczywie z 4% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy 

orkisz była istotnie mniejsza niż w pieczywie z 8 i 12% dodatkiem ziaren owsa. We 

wszystkich pozostałych ocenianych chlebach, zawartość tego pierwiastka leżała w granicach 

błędu statystycznego. Przy czym największą jego zawartość określono w chlebie z 8 i 12% 

dodatkiem ziarna owsa oraz 12% dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy (Tabela 4). 

W porównaniu z wypiekiem kontrolnym zawartość Fe w chlebie z 4 i 8% dodatkiem 

zielonego ziarna pszenicy orkisz była nieznacznie mniejsza. Z kolei we wszystkich 

pozostałych ocenianych kombinacjach większa. Jednak różnice leżały w granicach błędu 

statystycznego (Tabela 4).  

Największą zawartość B określono w pieczywie kontrolnym bez udziału dodatkowych 

komponentów. Z kolei najmniejszą zawartością tego pierwiastka charakteryzowało się 

pieczywo z 4% dodatkiem ziarna owsa i 4% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz 

(Tabela 4). 

Zawartość Na nie była istotnie zróżnicowana w ocenianym pieczywie. Wystąpiła 

jednak wyraźna tendencja większej zawartości Na we wszystkich wypiekach z dodatkami 

ziaren i nasion w porównaniu z wypiekiem kontrolnym sporządzonym tylko z mąki pszenicy 

orkisz (Tabela 4) . 
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Tabela. 4. Zawartość wybranych pierwiastków w chlebie wypieczonym z mąki pszenicy 

orkiszowej z różnymi dodatkami 

Rodzaj chleba 

Pierwiastek 

Zn 

mg·kg-1 

Mn 

mg·kg-1 

Cu 

mg·kg-1 

Fe 

mg·kg-1 

B 

mg·kg-1 

Na 

g·kg-1 

Chleb orkiszowy - kontrola 27,53 15,73 4,40 37,40 5,83 8,38 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem owsa 4% 
27,40 16,47 4,96 37,93 2,82 12,13 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem owsa 8% 
28,50 18,93 6,56 40,27 3,78  10,77 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem owsa 12% 
28,50 18,50 6,79 43,90 4,53 10,97 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem zielonego ziarna 

pszenicy orkisz 4% 

28,20 17,83 3,54 32,73 2,67  10,14 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem zielonego ziarna 

pszenicy orkisz 8% 

28,30 18,23 4,60 35,73 3,18 9,15 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem zielonego ziarna 

pszenicy orkisz 12% 

28,90 19,57 4,83 42,27 3,46 9,30 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy 4% 

27,13 18,40 4,06  39,60 3,69  9,78 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy 8% 

25,40 17,63 4,49 42,53 4,27  10,54 

Chleb orkiszowy z 

dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy 12% 

29,50 19,10 5,49 42,53 4,82 10,87 

NIR 0,05 *ns 1,436 2,767 ns 0,191 ns 

*ns – różnice nieistotne 

 

 

 

Skład aminokwasów w ziarnie pszenicy orkiszowej, owsie, skiełkowanych nasionach 

soczewicy jadalnej oraz chlebie 

 

Najmniejszą zawartość Asp, Thr, Ser, Gly, Ala, Val, Ile, Leu, Phe oraz Lys określono 

w ziarnie pszenicy orkisz zbieranej w dojrzałości pełnej, istotnie większą w zielonym ziarnie 

orkiszu, większą w ziarnie owsa i największą w skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej 

(Tabela 5). Z kolei najmniejszą zawartość Glu określono w ziarnie owsa, istotnie większą 

kolejno w zielonym ziarnie pszenicy orkiszowej, dojrzałym ziarnie pszenicy i największą w 
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skiełkowanych nasionach soczewicy. Zawartość Pro w ziarnie pszenicy orkisz zebranej w 

fazie dojrzałości pełnej była największa, istotnie mniejsza kolejno w ziarnie orkiszu 

zielonego, skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej i najmniejsza w ziarnie owsa. W 

zielonym ziarnie pszenicy orkiszowej określono największą zawartość Cys i Met, istotnie 

mniejszą ich zawartość w skiełkowanych nasionach soczewicy, mniejszą w ziarnie pszenicy 

zebranym w fazie dojrzałości pełnej i najmniejszą w ziarnie owsa. Największą zawartość Tyr, 

His i Arg określono w skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej, istotnie mniejszą w 

ziarnie owsa i najmniejszą w dojrzałym i zielonym ziarnie pszenicy orkisz. W ziarnie 

pszenicy orkisz określono najmniejszą zawartość Trp, istotnie więcej w kolejności w ziarnie 

owsa, zielonym ziarnie pszenicy orkisz i skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5. Zawartość aminokwasów w ziarnie pszenicy orkiszowej i owsa nieoplewionego 

oraz skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 

Ziarno/Nasiona 

NIR 

0,05 

Pszenica 

orkisz 

dojrzałość 

pełna 

Ziarno 

owsa 

Zielone 

ziarno 

pszenicy 

orkisz 

Skiełkowane 

nasiona 

soczewicy 

jadalnej 

Asp [mg·g-1] 5,78 12,60 6,73 31,00 0,275 

Thr [mg·g-1] 2,85 4,55 3,24 8,14 0,231 

Ser [mg·g-1] 4,53 6,58 4,75 10,50 0,088 

Glu [mg·g-1] 34,2 32,3 33,8 34,5 0,15 

Pro [mg·g-1] 11,4 7,2 10,9 8,6 0,12 

Gly [mg·g-1] 4,00 6,72 4,33 7,89 0,158 

Ala [mg·g-1] 3,54 6,75 4,77 9,36 0,109 

Kw. cyst. [mg·g-1] 2,62 1,97 3,71 3,11 0,127 

Val [mg·g-1] 4,77 7,88 5,35 11,10 0,127 

Sulf.met [mg·g-1] 2,18 1,84 2,65 2,47 0,085 

Ile [mg·g-1] 3,38 5,31 3,89 8,72 0,160 

Leu [mg·g-1] 7,13 10,50 7,74 15,30 0,109 

Tyr [mg·g-1] 2,60 4,23 2,52 5,48 0,159 

Phe [mg·g-1] 4,96 7,60 6,01 12,20 0,142 

His [mg·g-1] 2,54 3,36 2,59 6,44 0,079 

Lys [mg·g-1] 2,68 5,66 3,44 14,20 0,116 

Arg [mg·g-1] 4,40 9,55 4,50 15,40 0,138 

Trp [mg·g-1] 1,42 2,93 4,18 5,77 0,101 
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Tabela 6. Zawartość aminokwasów w chlebie z dodatkiem ziaren owsa nieoplewionego, 

zielonego ziarna pszenicy orkiszowej oraz skiełkowanych nasion soczewicy 

jadalnej 

Wyszczególnienie 
Chleb NIR 

0,05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Asp [mg·g-1] 4,87 5,16 5,30 5,34 4,84 5,08 5,29 5,25 5,41 5,96 0,137 

Thr [mg·g-1] 2,88 3,07 2,88 3,00 2,95 2,94 3,00 2,93 3,03 3,06 1ns 

Ser [mg·g-1] 4,90 5,05 5,11 5,21 4,84 5,10 5,21 5,06 5,08 5,14 0,198 

Glu [mg·g-1] 33,4 34,3 33,6 33,3 34,3 23,2 34,3 33,7 32,8 33,1 0,13 

Pro [mg·g-1] 11,0 11,2 10,8 10,7 11,10 10,30 11,0 10,9 10,5 10,6 0,16 

Gly [mg·g-1] 3,79 3,89 3,91 3,89 3,86 3,80 3,96 3,87 3,80 3,89 0,135 

Ala [mg·g-1] 3,43 3,60 3,67 3,68 3,57 3,48 3,73 3,62 3,59 3,71 0,128 

Kw. cyst. [mg·g-1] 3,83 1,84 0,72 1,22 1,41 1,15 1,27 1,25 0,86 0,86 0,103 

Val [mg·g-1] 4,64 4,86 4,85 4,81 4,84 4,59 4,95 4,75 4,75 4,98 0,125 

Sulf.met [mg·g-1] 1,76 1,21 0,73 1,21 1,10 1,10 1,00 0,87 0,77 0,81 0,082 

Ile [mg·g-1] 3,39 3,52 3,53 3,54 3,52 3,31 3,67 3,54 3,54 3,73 0,138 

Leu [mg·g-1] 6,85 7,07 7,03 6,91 7,06 6,78 7,07 6,89 6,87 7,18 0,154 

Tyr [mg·g-1] 1,69 1,67 1,73 1,74 1,71 1,62 1,73 1,59 1,62 1,73 0,116 

Phe [mg·g-1] 4,81 5,09 5,08 5,12 5,03 4,84 5,19 5,03 5,01 5,21 0,145 

His [mg·g-1] 2,43 2,54 2,56 2,52 2,55 2,42 2,58 2,56 2,52 2,65 0,110 

Lys [mg·g-1] 2,60 2,77 2,78 2,81 2,74 2,60 2,81 2,79 2,94 3,13 0,124 

Arg [mg·g-1] 3,74 3,99 4,10 4,06 3,94 3,79 4,04 3,99 3,98 4,25 0,097 

Trp [mg·g-1] 1,41 1,33 1,41 1,84 1,25 1,86 2,97 1,06 2,06 2,56 0,062 

1– Chleb orkiszowy – kontrola; 2 – Chleb orkiszowy z 4% dodatkiem ziarna owsa; 3 – Chleb orkiszowy z 8% 

dodatkiem ziarna owsa; 4 – Chleb orkiszowy z 12% dodatkiem ziarna owsa; 5 – Chleb orkiszowy z 4% 

dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz; 6 – Chleb orkiszowy z 8% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy 

orkisz; 7 – Chleb orkiszowy z 12% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz; 8 – Chleb orkiszowy z 

4%dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy; 9 – Chleb orkiszowy z 8% dodatkiem skiełkowanych nasion 

soczewicy; 10 – Chleb orkiszowy z 12% dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy; 1ns–różnice nieistotne 

 

Największą zawartość Asp określono w chlebie z 12% dodatkiem skiełkowanych 

nasion soczewicy i była ona istotnie większa niż w pozostałych ocenianych kombinacjach 

(Tabela 6). Zawartość Thr nie była istotnie zróżnicowana w ocenianym chlebie. Stwierdzono 

jedynie tendencję większej zawartości Thr we wszystkich kombinacjach z dodatkiem 

zielonego ziarna orkiszu i skiełkowanych nasion soczewicy oraz w chlebie z 4% i 12% 

dodatkiem ziaren owsa w porównaniu z kontrolą. Najmniejszą zawartością Ser 

charakteryzował się chleb uzyskany z 4% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz, a z 

kolei najmniejszą zawartość Glu i Pro określono w kombinacji z 8% zawartością zielonego 

ziarna pszenicy orkiszowej. Zawartość Gly określona w chlebie z 12% dodatkiem zielonego 

ziarna orkiszowego była istotnie większa niż w chlebie kontrolnym. W chlebie kontrolnym 

zawartość Ala była istotnie mniejsza niż we wszystkich pozostałych kombinacjach 

wypiekowych poza chlebem z 8% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz. Warto 

jedocześnie zwrócić uwagę na największą zawartość Ala w chlebie z 12% dodatkiem 

zarówno zielonego orkiszu jak i skiełkowanych nasion soczewicy. Największą zawartość 

cysteiny i metioniny określono w chlebie kontrolnym gdzie mąkę uzyskano z ziarna pszenicy 

orkiszowej. Zawartość Val, Ile i Leu w chlebie z 12% dodatkiem nasion soczewicy była 
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największa. Na uwagę zasługuje większa zawartość wymienionych aminokwasów w chlebie z 

12 % dodatkiem zielonego ziarno orkiszu niż w chlebie kontrolnym bez dodatkowych 

komponentów. Najmniejszą zawartością Tyr odznaczał się chleb z 4% dodatkiem nasion 

soczewicy (Tabela 6).  

 Chleb z 12% udziałem skiełkowanych nasion soczewicy charakteryzował się 

największą zawartością Phe, His, Lys i Arg. Z kolei zawartość Phe i Arg w chlebie 

kontrolnym była najmniejsza. Zawartość Lys w wypieku kontrolnym i z 8% udziałem 

zielonych ziaren orkiszu była istotnie mniejsza niż w pozostałych ocenianych obiektach. 

Największą zawartość Trp określono w chlebie z 12% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy 

orkisz oraz 12% udziałem nasion soczewicy (Tabela 6). 
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Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych w ziarnie pszenicy orkiszowej, owsie 

skiełkowanych nasionach soczewicy i chlebie 

 

Ziarno owsa charakteryzowało się istotnie większą zawartością tłuszczu niż pozostałe 

komponenty wykorzystane jako dodatek do pieczywa. Jednocześnie ziarno pszenicy orkisz 

zebrane w fazie dojrzałości mleczno-woskowej odznaczało się większą zawartością tłuszczu 

niż ziarno pszenicy orkiszowej zebrane w dojrzałości pełnej oraz skiełkowane nasiona 

soczewicy (Rys. 22).  

 

 

Rys. 22. Zawartość tłuszczu [%] w ziarnie zbóż i nasionach soczewicy 

 

 

 

Chleb z 12 % dodatkiem ziaren owsa charakteryzował się istotnie większą zawartością 

tłuszczu niż chleb z 12 % udziałem skiełkowanych nasion soczewicy jadalnej (Rys. 23).  
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1– Chleb orkiszowy – kontrola; 2 – Chleb orkiszowy z 4% dodatkiem ziarna owsa; 3 – Chleb orkiszowy z 8% 

dodatkiem ziarna owsa; 4 – Chleb orkiszowy z 12% dodatkiem ziarna owsa; 5 – Chleb orkiszowy z 4% 

dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz; 6 – Chleb orkiszowy z 8% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy 

orkisz; 7 – Chleb orkiszowy z 12% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz; 8 – Chleb orkiszowy z 

4%dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy; 9 – Chleb orkiszowy z 8% dodatkiem skiełkowanych nasion 

soczewicy; 10 – Chleb orkiszowy z 12% dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy  

Rys. 23. Zawartość tłuszczu [%] w chlebie z różnymi dodatkami 

 

 

Zawartość kwasu kapronowego (C6:0), kwasu kaprynowego (C10:0) kwasu 

undekanowego (C11:0), kwasu laurynowego (C12:0) oraz kwasu tridekanowego (C13:0) nie 

była istotnie zróżnicowana w ocenianym materiale roślinnym (Tabela 7). Największą 

zawartość kwasu kaprylowego (C8:0), mirystynowego (C14:0), pentadekanowego (C15:0), 

kwasu α linolenowego (C18:3n3 alpha),  kwasu arachidowego (C20:0),  kwasu cis-5-

eikozenowego (C20:1n15), kwasu cis-11,14-eikozenowego (C20:2n6), kwasu behenowego 

(C22:0), kwasu erukowego (C22:1n9) oraz kwasu lignocerynowego (C24:0)  określono w 

skiełkowanych nasionach soczewicy. Zawartość kwasu palmitynowego (C16:0) w ziarnie 

pszenicy orkiszowej zebranej w pełnej dojrzałości oraz ziarnie owsa była istotnie większa niż 

w zielonym ziarnie orkiszu, a najmniejsza w skiełkowanych nasionach soczewicy. W ziarnie 

owsa zawartość kwasu palmitooleinowego (C16:1n7), suma kwasów 

oleinowego+elaidynowego (C18:1n9c+ C18:1n9t) oraz kwas stearynowy (C18:0) były 

większe niż w pozostałych kategoriach ziarna pszenicy orkiszowej i nasionach soczewicy. Z 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NIR
0,05

2,93 2,9
3,09

3,32

2,86 2,88 2,8 2,8
2,89

2,69

0,54
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kolei zawartość kwasu margarynowego (C17:0), kwasu cis-10-heptadekenowego (C17:1n7) 

oraz kwasu nerwonowego (C24:1n9)  w ziarnie owsa były najmniejsze. Największą zawartość 

kwasu linolowego (C18:2n6c) określono w ziarnie pszenicy orkiszowej, istotnie mniejszą 

kolejno w zielonym ziarnie pszenicy, skiełkowanych nasionach soczewicy i najmniej w 

ziarnie owsa nieoplewionego. W zielonym ziarnie pszenicy orkiszowej zawartość kwasu cis-

11-eikozenowy (C20:1n9) była największa, istotnie mniejsza kolejno w skiełkowanych 

nasionach soczewicy, ziarnie owsa i najmniejsza w ziarnie pszenicy orkisz zebranym w fazie 

dojrzałości pełnej. Jednocześnie zawartość kwasu mirystynowego, sumy kwasów 

oleinowego+elaidynowego, kwasu α linolenowego,  kwasu erukowego w zielonym ziarnie 

orkiszowym była większa niż w ziarnie pszenicy orkiszowej zebranym w fazie dojrzałości 

pełnej. Największą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) określono w ziarnie 

pszenicy orkiszowej, istotnie mniej w ziarnie owsa, a najmniej zarówno w zielonym ziarnie 

pszenicy orkisz i skiełkowanych nasionach soczewicy. Największą zawartość 

jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) określono w ziarnie owsa, istotnie mniej 

kolejno w zielonym ziarnie orkiszu, skiełkowanych nasionach soczewicy i najmniej w ziarnie 

pszenicy orkisz zebranej w dojrzałości pełnej. Zawartość wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (PUFA) określona w skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej była istotnie 

większa niż w pozostałym ocenianym materiale roślinnym, jednocześnie w ziarnie pszenicy 

orkisz większa niż w zielonym ziarnie pszenicy orkiszowej, zaś najmniejsza w ziarnie owsa 

nieoplewionego. W nasionach soczewicy określono największą zawartość kwasów 

OMEGA3, istotnie mniejszą w zielonym ziarnie pszenicy orkisz, mniejszą w ziarnie pszenicy 

zebranym w fazie dojrzałości pełnej i najmniejszą w ziarnie owsa (Tabela 7). Z kolei 

największą zawartość kwasów OMEGA 6 określono w ziarnie pszenicy orkisz, istotnie mniej 

w zielonym ziarnie pszenicy, mniej w nasionach soczewicy i najmniej w ziarnie owsa. Z kolei 

największą zawartość kwasów OMEGA9 określono w ziarnie owsa, istotnie mniej kolejno w 

zielonym ziarnie pszenicy orkisz, skiełkowanych nasionach soczewicy i najmniej w ziarnie 

pszenicy orkisz zebranym w fazie dojrzałości pełnej (Tabela 7).  
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Tabela 7. Skład wybranych kwasów tłuszczowych w ziarnie pszenicy orkiszowej i owsa 

nieoplewionego oraz skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 

Ziarno/Nasiona NIR 

Pszenica orkisz 

dojrzałość pełna 

Ziarno 

owsa 

Zielone ziarno 

pszenicy orkisz 

Skiełkowane nasiona 

soczewicy jadalnej 
0,05 

Kwas kapronowy 

(C6:0) [%] 
0,05 0,04 0,04 0,04 2ns 

Kwas kaprylowy 

(C8:0) [%] 
0,04 0,03 0,03 0,08 0,008 

Kwas kaprynowy 

(C10:0) [%] 
0,11 0,10 0,10 0,09 ns 

Kwas undekanowy 

(C11:0) [%] 
0,08 0,07 0,07 0,07 ns 

Kwas laurynowy 

 (C12:0) [%] 
0,07 0,07 0,07 0,07 ns 

Kwas tridekanowy  

(C13:0) [%]  
0,05 0,04 0,04 0,05 ns 

Kwas mirystynowy  

(C14:0) [%] 
0,11 0,29 0,13 0,41 0,013 

Kwas pentadekanowy 

 (C15:0) [%] 
0,10 0,02 0,08 0,21 0,011 

Kwas palmitynowy  

(C16:0) [%] 
16,63 16,55 14,68 11,64 0,505 

 Kwas palmitooleinowy 

(C16:1n7) [%]  
0,13 0,24 0,14 0,13 0,015 

Kwas margarynowy  

(C17:0) [%] 
0,13 0,06 0,11 0,14 0,011 

Kw. cis-10-heptadekenowy 

(C17:1n7) [%]  
0,07 0,03 0,06 0,06 0,011 

Kwas stearynowy  

(C18:0) [%] 
1,42 1,74 1,36 1,72 0,017 

Kwas oleinowy+elaidynowy 

 (C18:1n9c+ C18:1n9t) [%] 
20,44 37,59 27,38 21,37 0,146 

Kwas linolowy 

(C18:2n6c) [%] 
55,01 38,83 47,62 46,09 0,196 

Kwas α linolenowy  

(C18:3n3 alpha) [%] 
2,92 1,26 6,03 13,34 0,021 

Kwas arachidowy  

(C20:0) [%] 
0,25 0,16 0,21 0,73 0,020 

 Kw. cis-5-eikozenowy 

(C20:1n15) [%]  
0,15 0,13 0,12 0,23 0,013 

Kw. cis-11-eikozenowy 

(C20:1n9) [%]  
0,66 0,71 0,92 0,85 0,037 

Kw.cis-11,14-eikozenowy 

(C20:2n6) [%]  
0,11 0,06 0,07 0,16 0,020 

Kwas behenowy 

 (C22:0) [%] 
0,32 0,17 0,23 1,03 0,038 

Kwas erukowy 

(C22:1n9) [%]  
0,06 0,09 0,10 0,13 0,008 

Kwas lignocerynowy  

(C24:0) [%] 
0,31 0,08 0,18 0,48 0,023 

Kwas nerwonowy 

(C24:1n9) [%] 
0,10 0, 03 0,08 0,05 0,019 

1SFA 19,71 19,23 17,27 17,33 0,147 

MUFA 21,61 38,78 28,79 22,84 0,140 

PUFA 58,51 41,80 53,79 59,74 0,168 

OMEGA 3 2,92 1,26 6,03 13,34 0,100 

OMEGA 6 55,60 40,54 47,75 46,40 0,137 

OMEGA 9 21,26 38,41 28,48 22,41 0,161 
1Objaśnienia: SFA – Nasycone kwasy tłuszczowe [Saturated fatty acid]; MUFA – Jednonienasycone kwasy 

tłuszczowe [Mono unsaturated fatty acid]; PUFA – Wielonienasycone kwasy tłuszczowe [Poli unsaturated fatty 

acid]; OMEGA 3 – Suma kwasów: C18:3n3 (alpha), C20:3n3, C20:5n3, C22:6n3; OMEGA 6 – Suma kwasów: 

C18:2n6c, C18:3n6(gamma), C20:2n6, C20:3n6, C20:4n6, C22:2n6; OMEGA 9 –Suma kwasów: C18:1n9c, 

C20:1n9, C22:1n9, C24:1n9;  2ns– różnice nieistotne 
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Tabela 8. Skład wybranych kwasów tłuszczowych w chlebie z dodatkiem ziaren owsa, zielonego 

ziarna pszenicy orkiszowej oraz skiełkowanych nasion soczewicy jadalnej 

Wyszczególnienie 
Chleb NIR 

*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,05 

Kwas kapronowy 

(C6:0) [%] 
0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,011 

Kwas kaprylowy 

(C8:0) [%] 
0,08 0,08 0,10 0,12 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,026 

Kwas kaprynowy 

(C10:0) [%] 
0,08 0,09 0,12 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11 0,10 0,10 0,032 

Kwas undekanowy 

(C11:0) [%] 
0,08 0,06 0,10 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,018 

Kwas laurynowy 

 (C12:0) [%] 
0,12 0,12 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,009 

Kwas tridekanowy  

(C13:0) [%] 
0,04 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,014 

Kwas mirystynowy  

(C14:0) [%] 
0,16 0,17 0,20 0,21 0,17 0,17 0,18 0,15 0,16 0,17 0,009 

Kwas pentadekanowy 

 (C15:0) [%] 
0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,008 

Kwas palmitynowy  

(C16:0) [%] 
18,11 19,01 19,27 19,97 19,09 17,95 18,07 16,50 16,23 17,49 0,358 

Kwas palmitooleinowy 

(C16:1n7) [%] 
0,95 0,99 0,93 0,94 1,04 0,94 0,92 0,97 0,94 1,01 0,023 

Kwas margarynowy  

(C17:0) [%] 
0,12 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,015 

Kw. cis-10-heptadekenowy 

(C17:1n7) [%] 
0,09 0,07 0,07 0,07 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,022 

Kwas stearynowy  

(C18:0) [%] 
1,52 1,51 1,51 1,74 1,46 1,42 1,50 1,49 1,46 1,48 0,017 

Kwas 

oleinowy+elaidynowy 

 (C18:1n9c+ C18:1n9t) [%] 

29,71 26,64 26,76 26,64 26,33 27,16 27,23 30,30 30,72 28,83 0,099 

Kwas linolowy 

(C18:2n6c) [%] 
43,22 45,61 45,64 44,99 45,84 46,53 46,15 44,19 43,67 44,53 0,176 

Kwas α linolenowy  

(C18:3n3 alpha) [%] 
3,45 3,14 2,86 2,60 3,19 3,10 2,95 3,59 3,88 3,71 0,025 

Kwas arachidowy  

(C20:0) [%] 
0,27 0,25 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 0,26 0,26 0,27 0,018 

 Kw. cis-5-eikozenowy 

(C20:1n15) [%] 
0,19 0,13 0,12 0,23 0,10 0,13 0,18 0,15 0,12 0,12 0,027 

Kw. cis-11-eikozenowy 

(C20:1n9) [%] 
0,77 0,71 0,69 0,68 0,70 0,70 0,70 0,74 0,76 0,72 0,035 

Kw.cis-11,14-eikozenowy 

(C20:2n6) [%] 
0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,012 

Kwas behenowy 

 (C22:0) [%] 
0,29 0,32 0,27 0,29 0,29 0,22 0,28 0,27 0,25 0,27 0,030 

Kwas erukowy 

(C22:1n9) [%] 
0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,016 

Kwas lignocerynowy  

(C24:0) [%] 
0,21 0,25 0,24 0,24 0,22 0,19 0,22 0,19 0,21 0,23 0,027 

Kwas nerwonowy 

(C24:1n9) [%] 
0,11 0,16 0,10 0,11 0,13 0,10 0,07 0,10 0,11 0,08 0,013 

1SFA 21,23 22,17 22,63 23,57 22,20 20,89 21,16 19,66 19,43 20,67 0,182 

MUFA 31,87 28,78 28,73 28,72 28,46 29,20 29,27 32,44 32,78 30,91 0,180 

PUFA 46,74 48,90 48,55 47,64 49,20 49,84 49,44 47,86 47,76 48,33 0,200 

OMEGA 3 3,45 3,14 2,86 2,60 3,19 3,10 2,95 3,59 3,88 3,71 0,199 

OMEGA 6 43,30 45,76 45,70 45,04 46,01 46,75 46,49 44,27 43,88 44,61 0,313 

OMEGA 9 30,64 27,58 27,60 27,47 27,22 28,03 28,08 31,23 31,65 29,71 0,330 

*– objaśnienia jak w Tabeli 6 i Rys. 23; 1SFA – Nasycone kwasy tłuszczowe [Saturated fatty acid]; MUFA – 

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe [Mono unsaturated fatty acid]; PUFA – Wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe [Poli unsaturated fatty acid]; OMEGA 3 – Suma kwasów: C18:3n3 (alpha), C20:3n3, C20:5n3, 

C22:6n3; OMEGA 6 – Suma kwasów: C18:2n6c, C18:3n6(gamma), C20:2n6, C20:3n6, C20:4n6, C22:2n6; 

OMEGA 9 –Suma kwasów: C18:1n9c, C20:1n9, C22:1n9, C24:1n9;  
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Największą zawartość kwasu kapronowego (C6:0), kaprylowego (C8:0) i kwasu 

stearynowego (C18:0) stwierdzono w chlebie z 12% dodatkiem ziarna owsa nieoplewionego 

(Tabela 8). Zawartość kwasu kaprynowego (C10:0) w chlebie z 4% i 12% dodatkiem 

zielonego ziarna pszenicy orkiszowej była istotnie większa w porównaniu z chlebem 

kontrolnym bez dodatków. Wyższą zawartość kwasu undekanowego (C11:0) i tridekanowego 

(C13:0) określono w chlebie z 8% dodatkiem ziarna owsa. Podobnie zawartość kwasów 

laurynowego (C12:0) i mirystynowego (C14:0) w chlebie z 8 % i 12% udziałem owsa była 

większa niż w pozostałych ocenianych kombinacjach. Dodatkowo podobną zawartość kwasu 

laurynowego (C12:0) stwierdzono w chlebie z 12% dodatkiem skiełkowanych nasion 

soczewicy. Największą zawartość kwasu pentadekanowego (C15:0), kwasu palmitooleinowy 

(C16:1n7), oraz kwasu cis-10-heptadekenowy (C17:1n7) określono w chlebie z 4% 

dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz. Dodatkowo wysoką zawartość kwasu 

palmitooleinowy (C16:1n7) określono w chlebie z 12% dodatkiem nasion soczewicy. 

Największą zawartość kwasu palmitynowego (C16:0) w chlebie określono we wszystkich 

kombinacjach z dodatkiem owsa oraz 4% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz.  

Podobną zależność uzyskano w odniesieniu do kwasu margarynowego (C17:0). Suma 

kwasów oleinowego+elaidynowego (C18:1n9c+ C18:1n9t) oraz zawartość kwasu erukowego 

(C22:1n9) w chlebie z 4% i 8% dodatkiem nasion soczewicy była większa niż w pozostałych 

kombinacjach. Wszystkie kategorie chleba z dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkiszowej 

miały istotnie większą zawartość kwasu linolowego (C18:2n6c) niż pozostałe oceniane 

kombinacje. Chleb z dodatkiem nasion soczewicy odznaczał się większą zawartością kwasów 

α linolenowy (C18:3n3 alpha) oraz kwasu arachidowego (C20:0) w porównaniu z 

pozostałymi ocenianymi wariantami. Największą zawartość kwasu cis-5-eikozenowy 

(C20:1n15) uzyskano w próbie kontrolnej i w chlebie z 12% dodatkiem ziaren owsa, a kwasu 

cis-11-eikozenowego (C20:1n9) w próbie kontrolnej oraz w kombinacji z 8% dodatkiem 

nasion soczewicy. Z kolei największą zawartość kwasu cis-11,14-eikozenowego (C20:2n6) 

określono w chlebie z 8% dodatkiem soczewicy. Jednak jedynie w odniesieniu do pieczywa z 

8% i 12% dodatkiem owsa różnica ta była istotna. Zawartość kwasu behenowego (C22:0) i 

nerwonowego (C24:1n9) w chlebie z 4% dodatkiem owsa była istotnie większa niż w 

pozostałych ocenianych kombinacjach. W chlebie z dodatkiem owsa zawartość kwasu 

lignocerynowego (C24:0) była większa niż w pozostałych kombinacjach (Tabela 8).  

Największą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) określono w chlebie z 12% 

zawartością owsa, a jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) w chlebie z 8% dodatkiem 

skiełkowanych nasion soczewicy. Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) w 
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chlebie z dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkiszowej była istotnie większa niż w pozostałych 

ocenianych chlebach. Większą w porównaniu z pozostałymi ocenianymi kombinacjami wypiekowymi 

zawartość kwasów OMEGA3 uzyskano w chlebie z 8% i 12% zawartością soczewicy, a kwasów 

OMEGA9 w chlebie z 4% i 8% dodatkiem soczewicy. Z kolei największą zawartością kwasów 

OMEGA6 charakteryzowało się pieczywo z dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkiszowej (Tabela 

8).  

 

6. Wnioski 

 

1. Stosowane dodatki powodowały niewielki spadek objętości pieczywa. Największą 

objętością charakteryzowało się pieczywo kontrolne. 

2. Stosowane dodatki miały stosunkowo niewielki wpływ na twardość miękiszu. 

Generalnie, im wyższy był ich udział w recepturze pieczywa, tym twardość miękiszu 

była wyższa. Najniższą twardością charakteryzował się chleb bez dodatków i 

pieczywo z 4% ich udziałem. Zwiększenie udziału proponowanych dodatków w 

recepturze pieczywa powodowało spadek spoistość miękiszu, miało natomiast 

niewielki wpływ na elastyczność, gumowatość i żuwalność. 

3. Stosowanie proponowanych dodatków miało stosunkowo niewielki wpływ na ocenę 

wyglądu pieczywa. W ocenie całościowej najwyżej oceniono chleby wzbogacone 

„zielonym” ziarnem pszenicy orkisz oraz ziarnem owsa nagoziarnistego. 

4. Najwyższą zawartością związków fenolowych ogółem charakteryzowały się suszone 

kiełki soczewicy, a najniższą charakteryzowało się ziarno owsa i ziarno pszenicy 

orkisz. Wzbogacenie chleba wszystkimi badanymi surowcami spowodowało istotny 

statystycznie wzrost zawartości tych związków (w porównaniu z wypiekiem 

kontrolnym), przy czym najlepszy efekt osiągnięto w przypadku wzbogacenia 

pieczywa ziarnami owsa oraz kiełkami soczewicy.  

5. Najwyższą aktywnością przeciwrodnikową charakteryzowały się kiełki soczewicy. 

Nieco niższe zdolności do neutralizowania wolnych rodników ABTS stwierdzono w 

przypadku zielonego ziarna pszenicy orkisz. Z kolei najniższą aktywnością 

przeciwrodnikową charakteryzował się ekstrakt z pieczywa kontrolnego. 

Wzbogacenie go badanymi surowcami spowodowało wzrost aktywności we 

wszystkich przypadkach. 

6. Najwyższą zdolnością do chelatowania jonów metali przejściowych charakteryzowały 

się ekstrakty z mąki owsianej oraz zielonego ziarna pszenicy orkisz. Wzbogacenie 

pieczywa proponowanymi dodatkami nie spowodowało wzrostu zdolności do 

chelatowania. 

7. Najwyższą zdolnością do redukcji charakteryzowały się próby z zielonego orkiszu. 

Nieznacznie niższą aktywność stwierdzono w przypadku kiełków soczewicy. 

Najniższą aktywnością spośród badanych prób charakteryzowały się ziarna owsa. 

Jednocześnie najniższą zdolnością do redukcji charakteryzował się chleb kontrolny. 

Wzbogacenie pieczywa wszystkimi proponowanymi dodatkami spowodowało istotny 

wzrost aktywności. 
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8. Kiełki soczewicy oraz obydwie próby z ziarna pszenicy orkisz (dojrzałego i zielonego) 

wykazywały zbliżoną zdolność do hamowania peroksydacji lipidów. Zdecydowanie 

niższą aktywność stwierdzono w przypadku próby z ziarna owsa. Porównując 

zdolność do hamowania peroksydacji lipidów przez pieczywo stwierdzić można, iż 

najniższą aktywnością charakteryzował się ekstrakt z pieczywa kontrolnego. 

Wzbogacenie go wszystkimi proponowanymi dodatkami spowodowało istotny wzrost 

tej aktywności. Najwyższą aktywnością charakteryzowało się pieczywo wzbogacone 

zielonym orkiszem, najniższą – wzbogacone owsem. 

9. Największą zawartość białka ogólnego, N, Ca, Zn, Fe i B określono w skiełkowanych 

nasionach soczewicy. Jednocześnie największą zawartość ocenianych aminokwasów 

określono w skiełkowanych nasionach soczewicy. Z kolei największą zawartość P, 

Mg i Mn określono w ziarnie owsa. 

10. Zawartość białka ogólnego, N, P, K, Mg, Ca, Zn, Mn, Fe, B i Na w zielonym ziarnie 

pszenicy orkisz była istotnie większa lub wykazywała taką tendencje w porównaniu z 

ziarnem pszenicy orkiszowej zebranym w fazie dojrzałości pełnej. Dodatkowo w 

zielonym ziarnie określono większą zawartość ocenianych aminokwasów niż w 

ziarnie dojrzałym.  

11. Zawartość białka ogólnego w chlebie wykonanym z mąki pszenicy orkisz z różnymi 

dodatkami nie była istotnie zróżnicowana. Największą zawartość P określono w 

pieczywie z 8% dodatkiem owsa i 8% dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkisz,  K 

w pieczywie wykonanym z mąki orkiszowej z 8 i 12 % udziałem skiełkowanych 

nasion soczewicy, a Ca w chlebie z 12% dodatkiem ziarna owsa i 12% udziałem 

nasion soczewicy. Zawartość Mg we wszystkich kategoriach ocenianego pieczywa nie 

różniła się istotnie między sobą i była na zbliżonym poziomie. 

12. Zawartość Zn, Fe i Na w pieczywie nie różniła się istotnie. Z kolei zawartość Mn 

określona w pieczywie kontrolnym była istotnie mniejsza niż we wszystkich 

ocenianych kategoriach pieczywa poza wypiekiem z 4% udziałem ziarna owsa. 

Największą zawartość Cu określono w chlebie z 8 i 12% dodatkiem ziarna owsa oraz 

12% dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy. Największą zawartość B określono 

w pieczywie kontrolnym bez udziału dodatkowych komponentów oraz w chlebie z 8 i 

12% udziałem nasion soczewicy. 

13. Najmniejszą zawartość Asp, Thr, Ser, Gly, Ala, Val, Ile, Leu, Phe oraz Lys określono 

w ziarnie pszenicy orkisz zbieranej w dojrzałości pełnej, istotnie większą w zielonym 

ziarnie orkiszu, większą w ziarnie owsa i największą w skiełkowanych nasionach 

soczewicy jadalnej. W zielonym ziarnie pszenicy orkiszowej określono największą 

zawartość Cys i Met. 

14. Największą zawartość Trp określono w chlebie z 12% dodatkiem zielonego ziarna 

pszenicy orkisz oraz 12% udziałem nasion soczewicy. 

15. Ziarno owsa charakteryzowało się istotnie większą zawartością tłuszczu niż pozostałe 

komponenty wykorzystane jako dodatek do pieczywa. Stąd chleb z 12% udziałem 

owsa charakteryzował się największą jego zawartością. 
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16. Największą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) określono w ziarnie 

pszenicy orkiszowej, a jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) w ziarnie 

owsa. Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) określona w 

skiełkowanych nasionach soczewicy jadalnej była istotnie większa niż w pozostałym 

ocenianym materiale roślinnym. W nasionach soczewicy określono największą 

zawartość kwasów OMEGA3, z kolei największą zawartość kwasów OMEGA 6 

określono w ziarnie pszenicy orkisz. Największą zawartość kwasów OMEGA9 

określono w ziarnie owsa. 

17. Największą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) określono w chlebie 

z 12% zawartością owsa, a jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) w 

chlebie z 8% dodatkiem skiełkowanych nasion soczewicy. Zawartość 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) w chlebie z dodatkiem zielonego 

ziarna pszenicy orkiszowej była istotnie większa niż w pozostałych ocenianych 

chlebach. Większą w porównaniu z pozostałymi ocenianymi kombinacjami 

wypiekowymi zawartość kwasów OMEGA3 uzyskano w chlebie z 8 i 12% 

zawartością soczewicy, a kwasów OMEGA9 w chlebie z 4% i 8% dodatkiem 

soczewicy. Z kolei największą zawartością kwasów OMEGA6 charakteryzowało się 

pieczywo z dodatkiem zielonego ziarna pszenicy orkiszowej. 
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Wytyczne dla rolników i producentów ekologicznych opracowane na podstawie 

badań realizowanych w 2017 r. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 

„Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad 

optymalizacją oraz rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa w celu 

podnoszenia wartości prozdrowotnych produktów ekologicznych”. 

Kierownik zadania badawczego: dr hab. inż. Piotr Kraska;  

Zespół badawczy: Prof. dr hab. Dariusz Dziki, Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki,  

dr inż. Sylwia Andruszczak, dr Ewa Kwiecińska-Poppe, dr inż. Krzysztof Różyło,  

mgr inż. Beata Krusińska, mgr inż. Paweł Gierasimiuk 
 

1. W celu uzyskania skiełkowanych nasion soczewicy stanowiących dodatek do chleba należy 

wstępnie moczyć nasiona w wodzie  przez 8 h, a następnie taką partię nasion 

[pojedynczą warstwę] umieścić w kiełkownicach i w komorze klimatycznej, w 

temperaturze 15°C i wilgotności względnej powietrza 80%. Proces kiełkowania 

powinien trwać cztery doby. Codziennie należy podlewać nasiona. Taki sposób 

przygotowania skiełkowanych nasion soczewicy jadalnej zapewnia uzyskanie wysokiej 

jakości komponentu nadającego się do wykorzystania jako dodatek do chleba. 

2. Ziarno owsa nieoplewionego przed użyciem należy namaczać w wodzie przez 6 godzin. 

3. W celu uzyskania tzw. zielonego ziarna pszenicy orkisz należy zebrać ziarno w fazie 

dojrzałości mleczno-woskowej. W praktyce polega  to na zebraniu całych kłosów, które 

poddaje się suszeniu sublimacyjnemu w temp. 20°C i pod ciśnieniem 52 Pa, 

wykorzystując w tym celu liofilizator. Kolejnym etapem jest wymłócenie ziarna z tak 

wysuszonych kłosów. Uzyskane w ten sposób ziarno może stanowić doskonały dodatek 

do pieczywa podnosząc jego walory smakowo-żywieniowe. 

4. W celu uzyskania orkiszowej mąki razowej przeznaczonej do wypieku chleba należy 

rozdrobnić ziarna do postaci mąki razowej. Przy czym za mąkę razową przyjęto 

przesiew przez sito o średnicy oczka wynoszącej 0,350 mm. Dodatkowo zlot sita 

kierowano do ponownego rozdrabniania.  

5. Dodatek skiełkowanych nasion soczewicy, zielonego ziarna pszenicy orkiszowej oraz 

ziarna owsa nieoplewionego należy dodać do mąki orkiszowej w udziale 4%, 8% i 12% 

w stosunku do masy mąki o wilgotność 14%. 

7. Ilość wody potrzebną do przygotowania ciasta należy ustalić przez oznaczenie 

wodochłonności mąki przy konsystencji 350 j.B. Do ciasta należy dodać drożdże 

prasowane w udziale 3%. Jednocześnie ciasto należy mieszać bezpośrednio po 

dozowaniu składników. 
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8.  Po miesieniu ciasto należy wstawić  razem z dzieżą na 30 min do komory fermentacyjnej o 

temp. 30 ºC i wilgotności względnej 75 - 88%. Po upływie tego czasu przebić ciasto w 

celu usunięcia nadmiaru wytworzonych gazów. Następnie dzieżę z ciastem wstawić do 

komory fermentacyjnej na kolejne 30 min dalszej fermentacji. Po zakończeniu 

fermentacji z ciasta należy odważyć i formować kęsy. Tak przygotowane ciasto układa 

się w foremkach wysmarowanych olejem jadalnym. Następnie foremki z ciastem należy 

wstawić do komory fermentacyjnej w celu przeprowadzenia rozrostu końcowego. Po 

zakończeniu rozrostu foremki z ciastem trzeba wyjąć z komory, zwilżyć powierzchnię 

ciasta wodą, po czym wstawić foremki do pieca piekarskiego, nagrzanego uprzednio do 

temp. 230 ºC. Bezpośrednio po wstawieniu foremek z ciastem do pieca, należy 

zaparować przez ok. 15 s komorę wypiekową pieca. Czas wypieku uzależniony jest od 

gramatury pieczywa i dla wyrobów o masie kęsa ok. 0,3 kg wynosi ok. 30 min. Po tym 

czasie należy wyjąć foremkę z pieca, powierzchnię bochenka zwilżyć wodą, wyjąć z 

foremki i zostawić do ostygnięcia. 

 


