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HYRJE
Në bazë të studimit tonë për grurërat e prodhuar në vend dhe atyre të importit, për
rreze të caktuar mielli dhe llojshmëri të caktuar produkti është kryer studimi dhe vlerësimi i
veprimit të agjentëve redox (aditivët ushqimor) mbi prodhimin e brumërave dhe produkteve
të pjekjes.
Faktorët kryesorë që kanë të bëjnë me ndryshimet në cilësinë e produkteve të pjekjes,
veçanërisht në vëllimin e bukës dhe në strukturën e tulit, janë përmbajtja proteinike e miellit
dhe ndikimi i agjentëve redox. Strukturat dhe formimet sasiore të proteinave të glutenit
përcaktojnë cilësitë e brumit dhe cilësinë e produktit, dhe vlerësojnë llojet e ndryshme të
grurit. Sipas tretshmërisë së tyre në alkole, proteinat e glutenit ndahen në të tretshme,
kryesisht monomerike, që janë gliadinat dhe në të patretshme që janë gluteninat. Vetëm një
kombinim i mirë i gliadinave dhe gluteninave jep një gluten me cilësi të dëshirueshme në
brumë dhe në produktin e pjekur. Mes lidhjeve kovalente dhe jo-kovalente në gliadina dhe
glutenina, lidhjet dy-sulfite (-SS-) luajnë një rol të rëndësishëm në strukturën e brumit dhe të
produktit, duke formuar lidhje kryq brenda dhe mes zinxhirëve proteinik. Veçanërisht,
formimi i polimerëve shumë të mëdha me anë të lidhjeve -SS- të zinxhirëve të ndërmjetëm
është shumë i rëndësishëm për të përcaktuar forcën e brumit dhe vëllimin e bukës, ku ndikimi
i agjentëve redox në formimin e rrjetës proteinore gjatë bukëbërjes është i madh.
Nga të dhënat e studimit është arritur në përfundimin se përdorimi i agjentëve redox është i
domosdoshëm në miellrat me cilësi jo të mirë bukëpjekëse, prandaj shtimi i tyre dhe
përcaktimi sasior për secilin kultivar, dhe rreze të caktuar, rezultoi se ndikon në
përmirësimin cilësor të produkteve të pjekjes. Gjithashtu, përmirësimi i kombinuar i tyre
është kryer edhe në përshtatje të cilësive të grurërave dhe harmonizimit të tyre sipas
kërkesave të prodhimeve të pjekjes.
Përdorimi i aditivëve të testuara ka një efekt reduktues mbi lidhjet hidrogjenore të
proteinave të glutenit në përgatitjen e brumërave për prodhimet konditore. Efekti i atribuohet
veprimit të aditivëve (agjentët redox) që kanë në optimumin e tyre nga 12-20 ppm, të cilët
ndikojnë në uljen e rezistencës së brumit duke rritur shtritshmërinë. Aktiviteti i aditivëve ka
një lidhje korelative me kultivarët e grurërave dhe rrezet e miellrave.
Ditët e sotme, po shohim një shumëllojshmëri të produkteve me bazë brumi të cilat po
shtohen dita ditës. Kjo i dedikohet përfitimeve që na sjellin agjentët redox. Në vetvete
agjentët redox janë të gjitha ato përbërje kimike të cilat japin reaksione ku ndodh dhurim
apo marrje elektronesh, pra kemi ndryshim të numrit të oksidimit. Këto agjentë nuk janë gjë
tjetër veçse produkte me bazë kimike të cilat me reaksionet e oksidimit apo reduktimit që
zhvillojnë në brumë, i ndryshojnë atij vetitë fizike dhe reologjike. Pra, agjentët redox i
ndajmë në oksidues dhe reduktues. Oksidimi ndikon kryesisht në lidhjet -SS- të aminoacideve
që janë përbërësit e glutenit. Oksidimi i dy grupeve hidrogjen sulfide (tiol) rezulton në
formimin e një ure disulfide ndërmjet seksioneve të molekulës së gjatë të glutenit ose
molekulave të ndryshme të glutenit. Kjo shkakton forcimin e proteinës që konsiston në
përmirësimin cilësor të brumit në varësi të raportit ndërmjet acidit L-askorbik dhe Lcisteinës që është studiuar. Është vërtetuar që shtimi i acidit L-askorbik do të rrisë në miell
nivelin e ujëthithjes ndërsa rritja e L-cisteinës jep efekt të kundërt. L-cisteina përmirëson
volumin specifik të bukës. Raporti optimal i acidit L-askorbik dhe i L-cisteinës është 60:40
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ppm. Buka, të cilës i shtohet acid L-askorbik dhe L-cisteinë (60:40 ppm të peshës së miellit),
ka një volum maksimal specifik.
Shtimi i cisteinës ka tendencë të rrisë volumin specifik të bukës, ndërsa shtimi i cisteinës në
më shumë se 50 ppm kalon në efekt të kundërt. Vlerësimi sensorial i bukës së bërë me acid
askorbik, deri në 60 ppm, jep një volum optimal dhe të parametrave të tjerë, ndërsa shtimi i
mbi 60 ppm bën që këto vlerësime të ulen. Kjo, mund të rezultojë në përshpejtimin e
shkëputjes së glutenit nga cisteina e cila detyron gjithashtu shkëputjen e glutenit dhe
formimin gjatë përzierjes së grupit -SH, që jep një brumë të butë, të ngjitshëm dhe pak
elastik.
Miellrat me përmbajtje të ulët gluteni në përgjithësi janë më të përshtatshëm për
prodhimin e produkteve të pjekura konditore. Tendenca e brumit për tu rikthyer në gjendjen
fillestare pasi është hapur dhe formimi i kokrrizave të glutenit në brumin e kekëve dhe
biskotave janë arsyet e këtij studimi. Edhe nëse nuk kemi të disponueshëm një miell me
përmbajtje të ulët proteine apo me gluten të dobët, përdorimi i agjentëve redox që reduktojnë
elasticitetin (proteaza, cisteina, majatë inaktive, metabisulfiti i natriumit) japin efekt pozitiv
në të gjitha fazat e procesit. Petëzimi do të jetë uniform, reduktimi i trashësisë së petës së
brumit do të jetë më i shpejtë dhe i rikthyeshëm, koha e pushimit të brumit mund të
shkurtohet, copat e brumit e ruajnë formën e dhënë nga prerja, tkurrja dhe lakimet në furrë
dhe formimi i plasaritjeve të holla shmanget. Proces, tjetër i rëndësishëm që përdoret për
prodhimin e produkteve konditor është edhe trajtimi termik i miellit për të përftuar brumë me
veti të përshtatshme për këto produkte.
Modifikimet që pëson mielli gjatë trajtimit termik janë: ndryshimet fizike, kimike dhe i
vlerave ushqyese. Janë trajtuar dy mënyra të përftimit të kekëve, që janë përdorimi i miellit i
trajtuar termikisht dhe me përdorim aditivësh, të krahasuara me miellin referencë. Përdorimi
i miellit të sojës është vlerësuar jo vetëm si një korrigjues i produktit të bukës, por dhe të një
efekti pozitiv mbi shëndetin. Mielli i sojës përmban më shumë se 38% proteinë, prandaj
shtimi i miellit të sojës në bukë rrit sasinë e proteinave në ushqim. Vlera ushqyese e produktit
përfundimtar është rritur dhe ka përfunduar me kombinimin e aminoacideve (gluten) me
sojën. Proteina e sojës ka një përmbajtje relativisht të lartë në lizinë dhe të ulët në metioninë.
Gluteni, si të gjitha proteinat e drithërave, ka një përmbajtje të ulët të lizinës, por është
relativisht e pasur në cisteinë, ku organizmi ynë e shndërron atë në metioninë. Përzierja e dy
proteinave është mjaft e preferueshme. Shtimi i 3-12% të miellit të sojës çon në përmirësimin
e elasticitetit të produktit, përmirësimin e kores dhe ngjyrës së produktit, që është efekti i βkarotenit, i cila është një lipid që gjendet në sojë. Teste, në nivelin e përqendrimit të sojës 7%
kanë treguar se produkti final ka fleksibilitet të lartë, ngjyrë dhe kore të dëshiruar.
Gjithashtu, sojë është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe lëndëve minerale.
Sojë është quajtur një proteinë , sepse ajo ofron sasi të lartë të aminoacideve të
nevojshme për ndërtimin dhe rigjenerimin e indeve të trupit. Sojë është e pasur në lecitinë në
masën mbi 3%, nivel që është i dobishëm për zhvillimin e trurit. Ajo është gjithashtu e pasur
në Ca, P, dhe vitamina A, B, C dhe D. Mielli i sojës ka një përmbajtje të ulët në karbohidrate
dhe të lartë në proteina, në krahasim me miellrat e tjerë.
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Agjentët redox në industrinë e pjekjes
Faktorët redox përdoren shumë nga mullisët, bukëpjekësit dhe nga industria e
pjekjes për të përmirësuar cilësitë e brumit dhe të bukës. Përdorimi i faktorëve redox
në pjekje tregon avantazhet teknologjike të cilat nevojiten kryesisht nga kërkesa për
prodhimin ekonomik në procesin modern të bukëbërjes. Në kohët e hershme
bukëpjekësit adaptonin kohën e përzierjes dhe të fermentimit, gjithashtu edhe kushtet
e pjekjes sipas llojeve të cilësive të miellit dhe veprimin e majasë për të përftuar
cilësinë e kërkuar të produkteve të pjekura.
Në procesin e sotëm të prodhimit, i cili është i automatizuar dhe i kontrolluar
përdoren shtuesit për të rregulluar karakteristikat e miellit për procesin, për të
përmirësuar cilësinë e produktit dhe për të reduktuar çmimet. Mes shtueseve, faktorët
redox janë një grup i rëndësishëm; ndikimi i tyre drejtohet kryesisht nga sistemi
SS/SH i miellit dhe i brumit. Ky i fundit ka lidhje, fillimisht me oksidimin, dhe më
pas me faktorët reduktues për të modifikuar strukturën e proteinës së glutenit.
I. NDIKIMI I OKSIDANTËVE
Oksidantët kanë një veprim të dyfishtë. Së pari, shpejtojnë maturimin e miellit
që është përftuar nga stazhionimi i miellit gjatë ruajtjes nga 1 në 2 muaj. Disa
oksidantë (p.sh, aceton perokside) kanë, gjithashtu një ndikim zbardhues në miell nga
oksidimi i pigmenteve. Së dyti, oksidantët mund të përmirësojnë cilësitë reologjike
dhe cilësitë e gazit mbajtës të brumit. Koha e shkurtuar e përzierjes ul inputet e
energjisë në përzierjen e brumit, dhe koha e kërkuar nga brumi për të ardhur bashkë
me cilësinë e bukës rriten bashkë me vëllim më të madh të kallëpit të bukës dhe
strukturë të tulit të përmirësuar.
Përdorimi i oksidantëve është më tolerant në SHBA dhe shumë i kufizuar në
Bashkimin Evropian, i cili lejon vetëm acidin askorbik. Në vende ku ligji e lejon,
trajtimi me oksidantë është një praktikë e përcaktuar. Ato mund t’i shtohen miellit në
mulli ose të trupëzohen në brumë. Sasia e oksidantëve të përdorur varion me llojin e
oksidantit, të miellit dhe të produktit përfundimtar; zakonisht është rreth 10 – 70
mg/kg miell. Me zhvillimin mekanik të brumit, përdoren sasi më të mëdha, rreth 100
mg/kg ose më shumë. Reaksioni kryesor është oksidimi i grupeve të lira SH në
gjysma SS për të prodhuar një numër të shtuar të lidhjeve kryq mes proteinave dhe
për të zvogëluar reaksionet e shkëmbimit SH/SS. Proteinat e glutenit dhe LMW të
miellit janë synimi kryesor për këtë oksidim. Në vazhdim, nevojat e oksidimit (sasia
e oksidantëve që nevojitet për të prodhuar bukën më të mirë) është e lidhur më
përmbajtjen totale të proteinave dhe të glutenit dhe raportin SH/SS. Për arsye se
reaksionet e oksidantëve me grupet SH përdorin hidrogjenin (ekuacioni 1), potenciali
oksidues në sistemin ujor si brumi do të jetë i varur nga pH dhe rritet me rënien e pH
në brumë, p.sh. gjatë fermentimit. Disa reaksione të tjera oksiduese mund të
kontribuojnë në të gjithë ndikimin; oksidimi i lipideve të miellit është një shembull.
Përveç oksigjenit në formë gazi, oksidantët më të rëndësishëm janë acidi L-askorbik
(pas oksidimit të acidit dehidroaskorbik nga oksigjeni atmosferik), potasium bromate,
potasium jodate, azodikarbonamide dhe acetone peroxide. Ato mund të përdoren
2
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veçmas ose të kombinuar; kur përdoret më shumë se një oksidant, rezultatet,
nganjëherë, janë të vështirë të parashikohen më përpara.
-2H
2R – CH2 – SH ⇔ R – CH2 – S – S – CH2 – R
+2H

(1)

1. Oksigjeni
Oksigjeni i ajrit ndikon në miell gjatë bluarjes dhe ruajtjes, dhe është
kryesisht i përgjegjshëm për maturimin e tij natyral; përmbajtja SH e miellit bie
dukshëm gjatë ditëve të ruajtjes. Oksigjeni atmosferik futet në brumë gjatë përzierjes
dhe ndikon në cilësitë e brumit në mënyrë të konsiderueshme; ndryshimet mund të
vëzhgohen menjëherë pas përzierjes, rezistenca ndaj zmadhimit rritet dhe
lëshueshmëria bie. Oksigjeni gjithashtu zbardh brumin. Gjatë përzierjes dhe pushimit
në mungesë të oksigjenit, përmbajtja SH e brumit rritet gradualisht ose mbetet e
pandryshueshme. Oksigjeni i përzier në brumë largohet gjatë përpunimit dhe
konsumohet nga fermentimi i majasë. Prandaj, një brumë i fermentuar është i
kryesisht një sistem aerobik. Dy reaksione të tjera të oksigjenit, të cilët mund të
influencojnë në cilësitë e brumit janë oksidimi i lipideve të miellit dhe ngrirja
oksiduese e pentozaneve të miellit të cilat janë të tretshme në ujë.
2. Glukozë oksidaza
Enzima e glukozë oksidazës është një enzimë e cila vjen nga myku
Aspergillus dhe nganjëhere dhe nga Penicilina. Mjalti, është burim i pasur i glukozë
oksidazës, ku enzimat futen në mjaltë nga gjëndrat e faringut te bletës. Një efekt i
glukozë oksidazës në brumë është oksidimi i glukozës në acid glukonik me ndihmën
e oksigjenit të atmosferës. Një efekt tjetër është edhe transformimi i ujit në peroksid
hidrogjeni. Ky agjent oksidues nuk është shumë specifik dhe vepron në grupet tiol të
glutenit, në glutation, në acid askorbik, reaksione të cilat çojnë të gjitha në ngjeshjen
e glutenit. Faktori limitues në këtë proces është oksigjeni i disponueshëm.
Krahas reaksioneve të tjera kimike që konsumojnë oksigjen, edhe majatë kanë
kërkesa të larta për oksigjen para se të fillojnë procesin e fermentimit, duke qenë se
ato fillimisht kryejnë procesin e frymëmarrjes, pastaj fermentimin. Kjo do të thotë që
kushtet për aktivitetin e glukozë oksidazave janë më të mira në sipërfaqen e brumit,
pasi ka oksigjen të mjaftueshëm. Problemi mund të zgjidhet nga matjet teknike gjatë
përgatitjes së brumit, p.sh mbipresimi me shtesa oksigjeni. Një preparat tipik i
glukozë oksidazës dozohet afërsisht sa enzimat e tjera p.sh 500 ppm në miell (rreth
1500 – 7500 njësi glukozë oksidazë për 100 kg miell).
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Në fermentimet e zgjatura dhe brumërat që do të bëhen petë, glukozë
oksidaza është më efektive në ekspozimet e gjata në oksigjenin atmosferik.

3. Halogjenatet
Disponueshmëria relativisht e lartë e oksigjenit në halogjenate kontribuon në
mënyrë deçizive në ndikimin e tyre si faktorë oksidues. Halogjenatet e përdorura për
bukëbërje përfshijnë jodatet dhe bromatet, si dhe kripërat e tyre të potasiumit.
Potasium bromate fillimisht u përdor si përmirësues buke në 1916 për të rritur
vëllimin e kallëpit të bukës dhe për të përmirësuar strukturën. Që atëherë, bromatet
dhe jodatet në një shkallë më të ulët, janë përdorur gjerësisht dhe i janë nënshtruar
kërkimeve studimore. Ndikimet e të dy halogjenateve janë të bazuara në oksidimin e
grupeve të lira SH në brumë duke rritur fuqinë e glutenit. Ndryshimi më i madh mes
jodateve dhe bromateve është veprimi i shpejtë i jodateve dhe ai i ngadaltë i
bromateve. Në kushte normale, potasium bromati nuk ka asnjë ndikim gjatë
përzierjes dhe rreth gjysma e bromatit të shtuar është akoma i pranishem pas
përzierjes dhe pushimit 4 orësh. Bromatet veprojnë në reologjinë e brumit gjatë
fermentimit dhe pjekjes. Bromatet reagojnë më shpejt në pH të ulët, dhe ndikimi i tij
shpejtohet gjatë fermentimit.
Në kontrast me bromatet, jodatet konsumohen plotësisht gjatë përzierjes; në
vazhdim efekti përmirësues i jodateve është i kufizuar gjatë procesit të përzierjes së
brumit. Për shkak të potencialit të lartë oksidues (IO3- = +1.09 V, BrO3- = +0,61 V)
dhe veprimit të shpejtë të jodateve, kërkohen ekuivalente më të pakta të jodateve dhe
bromateve për të sjellë cilësitë reologjike të brumit në një nivel i cili është më i miri
për bukëbërjen. Për bromatet niveli më i mirë i shtimit është në masën 20-50 mg/kg
miell, dhe për jodatet 10-20 mg/kg. Të dy halogjenatet shtohen edhe në mulli dhe më
vonë, në formulat ose recetat përmirësuese nga bukëpjekësi; bromatet përdoren
gjithashtu në kombinim me azodikarbonamidet. Shkalla fillestare që kufizon
reduktimin e halogjenateve në halogjenite nga grupet e tiolit, ndodh më me shpejtësi
për jodatet dhe më ngadalë për bromatet (ekuacioni 2). Stekiometria e oksidimit të
tiolit në disulfide nga të dy halogjenatet është 6; megjithatë shumë të dhëna mbi
brumin tregojnë që zgjerimi i reaksioneve ndryshon dhe është më pak se
stekiometrike. Ndryshimet e karakteristikave mes efekteve të bromateve dhe jodateve
janë paraqitur gjithashtu nga eksperimentet e ri-oksidimit me nën-njësi të izoluara të
gluteninës LMW dhe HMW.
Rezultatet treguan, që nën-njësitë HMW mund të ri-oksidohen më ngadalë me
bromate në polimere me pesha molekulare shumë të mëdha, ndërkohë që ri-oksidimi
me jodate ndodh shumë më shpejt dhe çon në sasi më të ulët të proteinave të
polimerizuara. Siç duket, më shumë lidhje disulfide intra- dhe më pak lidhje intermolekulare formohen nga ri-oksidimet me jodatet në krahasim me bromatet. Në
kontrast, nën-njësitë LMW formojnë sasi të larta polimerësh nga ri-oksidimi me
4
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bromate dhe jodate. Të dhënat e mëtejshme rreth ri-oksidimit të nën-njësive HMW
tregojnë një varësi të rëndësishme të madhësisë së polimerëve në përqendrimet
halogjenate. Në përqendrime të ulëta, madhësia e polimerëve rritet më shumë nga
jodatet sesa nga bromatet, megjithatë përqendrimet e larta të jodateve ndikojnë
negativisht mbi shkallën e polimerizimit.
BrO3- + 2RSH → (ngadalë) BrO2- + RSSR + H2O

(2a)

IO3- + 2RSH → (shpejt) IO2- + RSSR + H2O

(2b)

BrO2- + 4RSH → (shpejt) Br- + 2RSSR + 2H2O

(3a)

IO2- + 4RSH → (shpejt) I- + 2RSSR + 2H2O

(3b)

4. Bromatet
Bromatet ose me saktë bromati i kaliumit KBrO3 është një agjent oksidues
shumë i fortë. Ai përdoret si një përmirësues i cilësive te miellit në shumë vende.
Megjithëse ka një efekt që zgjat shumë, ky efekt fillon më vonë se ai i acidi askorbik
dhe lejon një perpunim më të mirë të brumit. Bromatet oksidojnë vetëm glutationin,
shumë ngadalë pa ndihmën e enzimave. Kjo rezulton në rendimente të larta të
vëllimit dhe në fermentim më të mirë. Kryesorja është se bromatet ndikojnë direkt
mbi gluten. Për shkak të dyshimeve mbi efektet e tij në shëndetin e njerëzve,
bromatet janë zëvendësuar gradualisht me acidin askorbik. Një tjetër problem i
bromateve është edhe fakti se ata nxisin dhe përshpejtojnë zjarrin dhe shpërthimet.
Për këtë arsye, ata përdoren në prodhimin e fishekzjarreve. Në vendet të cilat po e
zëvendësojnë bromatin, përdorimi i acidit askorbik kombinuar me disa enzima është
një mënyrë e mirë për të përftuar një brumë me veti pjekje të kënaqshme.Por, për
shkak të dozave të ulëta që kërkohen dhe cmimit të tij të ulët (krahasuar me acidin
askorbik) zëvendësimi i tyre në disa vende vështirë se mund të arrihet pa ndërhyrjen
e autoriteteve publike përkatëse. Nga ana analitike bromatet detektohen dhe
përcaktohen nga ana sasiore lehtësisht me anën e disa kiteve analitike.

5. Acidi L-askorbik
Efekti përmirësues i acidit L-askorbik (AA) në cilësitë teknologjike të brumit
u vëzhgua fillimisht në vitet 1935. Gjatë kësaj periudhe u zbulua që sasitë e vogla të
AA shkaktonin një rritje të theksuar të fuqisë së brumit duke përftuar një vëllim prej
20% më të lartë të brumit të bukës sesa ai i kontrollit. AA është një shtues më i
pranueshëm në bukë meqenëse është një vitaminë. AA, edhe pse në vetvete është një
faktor reduktues, shfaq dukuri të ngjashme me oksidantët. Në të vërtetë efekti
veprues nuk është AA, por produkti i tij i oksidimit i ashtuquajtur acidi dehidro-Laskorbik (DA).
AA oksidohet në brumë nga oksigjeni i atmosferës nën influencën e enzimës
me nxehtësi të paqëndrueshme (acidi askorbik oksidase) dhe katalazat me nxehtësi të
qëndrueshme (jonet e metalit të rëndë). Acidi D-Askorbik dhe një numër lidhjesh të
kombinuara oksidohen në të njëjtën mënyrë. Shkalla e oksidimit AA varet nga sasia e
5
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oksigjenit të përzier në brumë, p.sh. rritet dukshëm me rritjen e rrotullimit të
brumëgatuesit
Efekti përmirësues i DA bazohet në një zhvendosje të shpejtë të GSH
endogjene e cila, në të kundërt, do të shkaktojë dobësimin e brumit nga shkëmbimet
SH/SS me proteinat e glutenit. Shtimi i AA shpejton humbjen e GSH në brumë, p.sh.
vetëm 20% e nivelit të GSH në miell mund të gjendet në brumë në krahasim me 44%
në eksperimentin pa AA. Ky reaksion vazhdon në një shpejtësi të kënaqshme vetëm
me L-threo-DA dhe acid dehidroreduktik, por jo me lidhjet D- ose erythro.
Steriokimia e efektit përmirësues ka sugjeruar që një enzimë është e përfshirë në
reaksionin e L-threo-DA me GSH. Kjo enzimë është identifikuar si glutatione
dehidrogjenase, i cili ndodh në më të shumtën e rasteve në embrionin e grurit, por
janë gjithashtu veprime të kënaqshme në miell. Kjo enzimë është e veçantë për GSH
dhe nuk e pranon cisteinën si një H-donor. Baza kimike e efektit përmirësues të AA
është përmbledhur në ekuacionet e mëposhtme:
2AA + 1/2O2 → 2DA + H2O

(4 – 1)

DA + 2GSH → AA + GSSG

(4 – 2)

Acidi DHA është forma e oksiduar e acidit askorbik. Kjo nënkupton se nëse
acidi DHA përdoret si zëvendësues i acidit askorbik, hapi i parë që kishte të bënte me
oksidimin, mund të përjashtohet. Disa teste të kryera tregojnë se kjo është e mundur.
Një nga arsyet pse ky agjent përdoret shumë rrallë është stabiliteti i tij i ulët, por kjo
gjë mund të mënjanohet me veshjen e tij më një cipe mbrojtëse. Një tjetër arsye është
edhe fakti se ai është i shtrenjtë, pasi është i vështirë për t’u sintetizuar.
Së pari, AA oksidohen në DA nga oksigjeni i pranishëm në brumë (ekuacioni
4 – 1). Reaksioni kanalizohet enzimatikisht dhe jo-enzimatikisht dhe varet në sasinë e
oksigjenit të përzier brenda brumit. Në reaksionin tjetër GSH endogjene tërhiqet nga
shkëmbimet SH/SS me proteinat e glutenit, i cili nis menjëherë me përzierjen e
brumit (ekuacioni 4 – 2). Përmbajtja në GSH’në e lirë gjatë përzierjes së brumit me
AA rritet shumë më shpejt sesa në mungesë të AA’së. AA përdoret si një përmirësues
i bukës për arsye se shtimi i tij në brumë shkakton rritjen e vëllimit të kallëpit të
bukës dhe përmirëson strukturën e brumit. Ai i përket përmirësuesve që veprojnë
ngadalë në oksidim; shkalla e reaksionit përshkruhet si e shpejtë gjatë reaksionit
fillestar dhe pastaj zgjat më shumë për shkak të natyrës së tij ciklike (ekuacionet 4 –
1 dhe 4 – 2).
Efektiviteti është ekuivalent me bromatet në një peshë bazë dhe dy oksidantët
kur përdoren së bashku janë sinergjistikë. AA ndryshon nga përmirësuesit e tjerë të
brumit pasi ka nevojë për oksigjen eksogjenues për efektivitetin e tij. Ndryshe nga
efektet e halogjenateve, efekti i AA në një brumë të lënë për të pushuar mund të
reduktohet më shumë nga prania e majasë, e cila e bën sistemin anaerobik. AA
përdoret në një shkallë prej 50-75 mg/kg miell. Ka një tipar në AA ku niveli i shtimit
nuk është kritik dhe është virtualisht e pamundur për të mbi-trajtuar brumërat,
ndryshe nga situatat me oksidantë të tjerë (p.sh. azodikarbonamidet, jodatet, etj).
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6. Azodikarbonamidet
Përdorimi i azodikarbonamideve (H2N-CO-N=N-CO-NH2) (ADA) u krye në
1959. Sasia më e mirë e shtimit për miell është mes 10 dhe 20 mg/kg miell. ADA
është një nga oksidantët më të shpejtë të përdorur si përmirësues i brumit në
bukëbërje që reagon pas pak minutash pasi mielli dhe uji të jenë përzier. Ai redukton
përmbajtjen e SH të brumit dhe për këtë arsye shndërrohet në biurea. Skema e
reaksionit tregon që ekuivalenti një-molar i ADA kërkohet për të oksiduar dy
ekuivalente të thiolit.
- N = N- + 2RSH → RSSR + - NH – NH –

(5)

Roli e tij është të formojë një brumë të thatë koheziv që mund të tolerojë
thithjen e lartë të ujit. Kohërat e përzierjes shkurtohen edhe më shumë se me një sasi
të njëjtë jodatë, inputet e energjisë në brumë bien dhe cilësitë e brumit përmirësohen
me anë të rritjes së qëndrueshmërisë ndaj zmadhimit. Bukët e përfunduara kanë një
formë më të mirë në kuptimin e vëllimit dhe strukturës, në veçanti në kombinimin me
bromatet. Mbi-trajtimi me ADA karakterizohet nga një tul gri dhe ngjitës dhe me një
vëllim të ulët që del nga një brumë i ngjeshur dhe i zmadhueshëm.
7. Peroksidet
Peroksidi i hidrogjenit është përbërësi aktiv i prodhuar për përmirësimin e
cilësisë së brumit. Peroksidi i acetonit (AP) u përdor si një zbardhues i miellit dhe si
përmirësues në 1961. AP është një oksidant që vepron shumë shpejt dhe redukton me
shpejtësi përmbajtjen e SH të brumit dhe rrit qëndrueshmërinë e brumit. Në kontrast
me përmirësuesit e tjerë AP është aktiv në miellin e thatë dhe plotëson veprimin e tij
brenda 24 orëve dhe ka një tolerancë të mirë për mbi-trajtimin, por cilësi të varfra
ruajtjeje. Për të arritur të njëjtin efekt në brumë, kërkohen më shumë ekuivalentë të
AP sesa të jodates apo azodikarbonamide. Doza tipike është rreth 25 mg/kg miell.
Peroksidi i kalciumit rrit thithjen e ujit në brumë dhe prodhon një brumë të thatë dhe
elastik me karakteristika të përmirësuara përpunimi në ndarje dhe dhënien e formës.
Ky material shpesh kombinohet me miell sojë me enzima aktive. Doza e
rekomanduar është masa prej 20-35 mg/kg.
Përdorimi i enzimave në vend të oksidantëve kimik është një variant
interesant për përmirësimin e kryerjes së pjekjes së brumit. Glukozë-oksidaza njihet
për forcimin e brumit dhe për përmirësimin e vëllimit të kallëpit të bukës, ka një
përdorim të gjerë si faktorë përmirësimi në miell. Duke zëvendësuar oksidantët e
suksesshëm si bromate, nevojitet kombinimi me enzima të tjera, për shembull
xylanazë. Oksidaza e glukozës katalizon oksidimin e glukozës nga konsumimi i
oksigjenit atmosferik dhe prodhon acid glukonik (ekuacioni 6). Në kontrast me
kalcium perokside, glukozë-oksidaza është i tretshëm në ujë dhe ka qëndrueshmëri
për të paktën një vit kur ruhet në 2 – 4°C.
Β-D-glukose + O2 + H 2O → D-acid glukonik + H2O2
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8. Klori dhe dioksidi i klorit
Këta agjentë oksidues janë të ndaluar të përdoren në shumë vënde për shkak
të efektit të tyre negativ në shendetin e njerëzve dhe rreziqet teknike që paraqesin.
Por, nuk ka dyshim se disa produkte të industrise së pjekjes p.sh kekët të cilët kanë
një raport të madh sheqeri, yndyrë, mielli i klorinuar jep rezultat optimal. Klorinimi i
miellit bëhet pranë njësive të blojës. Produktet tipike janë:
CL2 dhe CLO2 – doza tipike 20 – 250 ppm
Ca(OCL)2 dhe NaOCL
Klori redukton pH pasi konvertohet në acid hipoklorik në reaksion me ujin si më
poshtë:
CL2 + H2O = HCL + HCLO
pH përgjithësisht bie në 4.5-4.7 dhe në miellin për disa lloje të vecanta
biskotash ai bie nën 3.5. Hipokloriti final është një oksidues i fortë i cili reagon me
pigmentet e miellit dhe përbërësit e tjerë. CLO2 është një gaz me ngjyrë jeshile, i cili
tretet në ujë. Ai nuk reagon me ujin por me lidhjet kimike të pangopura dhe me
grupet reduktuese. Pra, klori dhe derivatet e tij veprojnë mbi pigmente duke i
zbardhur ata, mbi një amidon duke bërë shkatërrimin e pjesshëm të amilozës dhe
amilopektines, gjë e cila ndikon në vetitë përpunuese të brumit, veprojnë mbi
yndyrnat duke i ngopur ato, mbi pentosane duke i degraduar dhe kështu duke
reduktuar vetitë ujëthithëse. Miellrat e trajtuar me nxehtësi kanë një efekt të
ngjashëm me miellrat e klorinuar, por prapë këto të fundit japin rezultate më të larta.

9. Peroksidi i kalciumit
Peroksidi i kalciumit është një agjent tjetër oksidues i zakonshëm. Nën efektin
e temperaturës së lartë, oksigjeni i çliruar mund të përdoret në disa reaksione
oksidimi, si p.sh. oksidimi i acidit askorbik ose i ujit në peroksid hidrogjeni për të
ndihmuar glukozë oksidazën. Efektet e peroksidit te kalciumit nuk janë shumë të
qarta, por ai vlerësohet për efektin tharës të sipërfaqes. Ky agjent përdoret shpesh me
agjentë të tjerë oksidues më të fortë. Peroksidi i kalciumit rrit pH e brumit. Në disa
limite kjo mund të jetë dobiprurëse, sidomos nëse mielli ka një aktivitet të lartë αamilazave. Sasi përtej limiteve reduktojnë vëllimin dhe shkaktojnë një kafezim të
tepruar.

10. Lipoksigjenaza
Shtimi i sasive të vogla me enzima aktive të marra nga kokrrat e sojës në
brumërat e miellit mundëson zbardhjen e pigmenteve karotenoide, rrit tolerancën e
përzierjes, përmirëson cilësitë e punimit të brumit me dorë dhe rrit vëllimin e bukës.
Lipoksigjenaza e tipit II është e përgjegjshme për veprimin e përmirësuesit dhe për
efektin e zbardhjes. Lipoksigjenaza katalizon oksidimin e acideve yndyrore të
pangopura ndaj monohidroperoksideve korresponduese. Në kontrast me
lipoksigjenazat e miellrave të grurit, lipoksigjenazat e kokrrave të sojës i çlirojnë
8
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peroksidet natyrore të cilat oksidojnë karotenoidet dhe përbërës të tjerë të miellit.
Efekti mund të paraqitet vetëm në praninë e lipideve dhe të ajrit.
Është vlerësuar që lipidet e ndërmjetme të formuara nga lipoksigjenazat
kombinohen me një lidhje aktive të dyfishuar të përbërësve të miellit, të cilët janë të
tretshëm në ujë (p.sh acidi fumarik, acidi ferulik, etj). Këto përbërës janë parandaluar
të reagojnë me tiolet natyrore të proteinave të glutenit që formohen nga çarja
homolitike e lidhjeve SS gjatë përzierjes. Veprimi i lipoksigjenazës mund të çojë në
një shije të padëshirueshme të bukës, si rrjedhojë sasia e miellrave me enzima aktive
është 1% e peshës së miellit.

11. Disa agjentë oksidues
Tabela e mëposhtme përmbledh disa agjentë oksidues të cilët janë sugjeruar të
përdoren në përmirësimin e miellit.
Agjentë oksidues

Veprimi në brumë

Vërejtje

Bromat Kaliumi

I ngadaltë

-

Jodat Kaliumi

I shpejtë

-

Bromat Kalciumi

I shpejtë

-

Jodat Kalciumi

I shpejtë

-

Azodikarbonamid

Shumë i ngadaltë

-

Peroksid Kalciumi

I ngadaltë

-

Persulfat Amoni

I shpejtë

-

Persulfat Kaliumi

I shpejtë

-

Peroksid Acetoni

Shumë i shpejtë

Shumë shpërthyes

Klori dhe Dioksid Klori

-

Reagon në miell

Hipokloriti

-

Reagon në miell

Peroksidi i Benzilit

I ngadaltë

Reagon në miell dhe brumë

Acidi Askorbik

I shpejtë

Mbidoza: Zbutje

Acidi Dehidroaskorbik

I shpejtë

-

Cistina

I ngadaltë

Mbidoza: zbutje

Peroksidi i Hidrogjenit

I shpejtë

-

Oksigjeni

I ngadaltë

-
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II. AGJENTËT REDUKTUES
L-cisteinat dhe metabisulfitet e sodiumit janë dy reduktantët që përdoren më
shumë sot. Ato reagojnë me lidhjet SS në brumë. I gjithë ndikimi është reduktimi i
peshës së përgjithshme molekulare të agregatëve të proteinës së glutenit. Përdorimi i
L-cisteinës si reduktant u krye për herë të parë në 1962. Rrit volumin e kallëpit të
bukës të kultivarëve të llojeve të ndryshme, është parësor në bukëbërje, gazi i fiksuar
brenda brumit mund të zhvillojë një brumë më sfungjer. L-cisteina përdoret si zbutës
brumi për biskotat. Shkalla e parë e reaksionit me proteinat e glutenit është një
shkëmbim SH/SS që çliron një njësi proteinash dhe që lë një lidhje SS mes proteinës
dhe cisteinës (ekuacioni 7 – 1). Kjo pjesë e SS mund të bashkëveprojë më një cisteinë
tjetër duke lënë grupin e dytë të proteinave SH të lira dhe i jep formën e oksiduar të
cisteinës (ekuacioni 7 – 2). L-cisteina përdoret në formën e hidroklorides, e cila
tregon tretshmëri të lartë në ujë dhe përdoret në nivele mes 30-70 mg/kg miell. Mbi
trajtimi duhet të shmanget pasi ai do të prodhonte një brumë ngjitës i cili është i
vështirë të punohet me dorë.
CSH + RSSR’ → RSH + CSSR’

(7 – 1)

CSH + CSSR’ → R’SH + CSSC

(7 – 2)

Efekti i sodium metabisulfitit është i ngjashëm me atë të L-cisteinës, i cili
mundëson përdorimin e reduktuar të ujit dhe të nevojave të energjisë gjatë përzierjes,
zmadhueshmëri të përparuar të brumit, dhe formë më të mirë të produktit
përfundimtar. Po të krahasohet me L-cisteinën, reaksioni merr një rrugë pak më të
ndryshme. Jonet metabisulfite (S2O22-) hidrolizohen nga uji në bisulfite (HSO3-), e
cila reagon me grupet SS të proteinës nga bashkëveprimet, duke çliruar një grup në
një proteinë dhe duke lënë një ester tiolsulfat në proteinën tjetër (ekuacioni 7 – 1 dhe
2). Ky ester është i hidrolizuar nga uji për të dhënë një grup të lirë SH në proteinë dhe
një jon sulfati (SO42-) (ekuacioni 7 – 5). Metabisulfiti i sodiumit përdoret si një faktor
i zbutjes së brumit të biskotave dhe makaronave në përqendrime rreth 200 mg/kg
miell. Në kombinim me përmirësuesit e oksidimit si bromate dhe acidi asorbik,
cisteina dhe metabisulfiti i sodiumit përdoren për të ashtuquajturin zhvillim i
aktivizuar i brumit (ADD), si një alternativë për zhvillimin mekanik të brumit në
shpejtësi të lartë. Procesi (ADD) është veçanërisht i dobishëm për përpunimin e
bukëve me fruta, kur përzierja mekanike e tepërt mund të dëmtojë strukturën dhe
paraqitjen e frytit.
S2O52- + H2O → 2HSO3-

(7 – 3)

HSO3- + RSSR’ → RSSO3- + R’SH

(7 – 4)

RSSO3- + H2O → RSH + SO4-- + H+

(7 – 5)
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Sot, një gamë e gjerë enzimash të prodhuara ofrohen sidomos për bukëbërjen.
Ato mund të përgatiten nga burime natyrale ekzistuese, si bimët dhe
mikroorganizmat, ose ato mund të jenë produkt i organizmave të fermentuara që janë
gjenetikisht të modifikuara. Disa perokside të tjera dhe lipoksigjenaza kanë një vlerë
të fuqishme në zëvendësimin e oksiduesve kimikë dhe mund të jenë të një vlere të
lartë teknologjike e komerciale. Trans-glutaminazat katalizojnë reaksionin transferues
të acetilit midis mbetjeve të lizinës dhe glutaminës, të proteinave të glutenit, duke
formuar lidhje të kryqëzuara ndër-zinxhirore. Nga shtimi i trans-glutaminazës në
veçoritë e miellit të brumit dhe në karakteristikat e bukës mund të influencohet
pozitivisht njëlloj si me veprimin e oksidantëve kimikë. Proteinazat katalizojnë
pjesërisht hidrolizën e proteinës së glutenit, duke formuar brumëra më të dobët, si
rrjedhojë ato janë propozuar si një alternativë e përshtatshme faktorësh reduktues si
cisteina ose metabisulfiti.
Në të ardhmen krijimi i enzimave të reja që prodhohen nga fermentimi
mikrobial mund të mundësojë përpunime të kënaqshme gjatë bukëbërjes. Gluteni që
është shumë i shkurtër është i vështirë për t‘u proceduar në prodhimin e biskotave
dhe rezulton të japë një volum të ulët, që nga formimi i gazit nga majaja që nuk është
i mjaftueshëm për të zgjeruar brumin aq sa duhet. Problemi mund të zgjidhet duke
përdorur substanca me veti reduktuese, të cilat prishin urat disulfite të tepërta dhe
kështu i japin molekulës së proteinës më shumë hapësirë për të lëvizur. Cilësitë e
glutenit të shkurtër mund të jenë nga varietetet e përdorura, por mund të jenë
nganjëherë të shkaktuara nga magazinimi dhe mbarëvajtja e grurit (mbinxehja). Disa
nga aplikacionet, në vecanti biskotat dhe krakerat kërkojnë zbutje të madhe të brumit
për procesin optimal dhe vetitë e produktit.

1. Cisteina
L-cisteina reagon me lidhjet SS në brumë. I gjithë ndikimi është reduktimi i
peshës së përgjithshme molekulare të agregatëve të proteinës së glutenit. Rrit
vëllimin e kallëpit të bukës. Shkalla e parë e reaksionit me proteinat e glutenit është
një shkëmbim SH/SS që cliron një njësi proteinash dhe që lë një lidhje SS mes
proteinës dhe cisteinës. Kjo pjesë e SS mund të bashkëveprojë me një cisteinë tjetër
duke lënë grupin e dytë të proteinave SH të lira dhe i jep formën e oksiduar të
cisteinës. Gluteni i cili është shumë i shkurtër, është i vështirë të përpunohet dhe
produkti final ka një rendiment shumë të ulët të volumit, pasi gazi i formuar nga
majaja nuk është në gjëndje të zgjerojë brumin ashtu siç duhet. Problemi mund të
zgjidhet me përdorimin e substancave me veti reduktuese të cilat prishin urat
disulfurore dhe i japin molekulave të proteinave më shumë hapësirë për të lëvizur.
Një grurë me gluten të shkurtër mund të rezultojë nga varieteti i përdorur por
shpeshherë vjen si pasojë e ruajtjes dhe përpunimit të kokrrës së grurit (mbinxehje)
ose mënyrën sipas së cilës është përdorur mielli, për shembull ngrirja e brumit e
shkurton glutenin. Disa produkte, si biskotat dhe krakërat kërkojnë shtritshmëri dhe
zbutje të brumit për një përpunim dhe produkt final sa më optimal. Një komponent i
menduar i acidi askorbik është cisteina, një aminoacid i thjeshtë që është përbërës i të
gjitha proteinave. Ajo prodhohet nga hidroliza e proteinave ekstremisht të pasura me
cisteinë, si ato te puplave apo fijeve të flokëve dhe një procedurë komplekse
purifikimi ose mund të prodhohet me rrugë sintetike.
Cisteina ndan urat disulfurore si të gjithë agjentët e tjerë reduktues. Ajo
vepron si komplementare me acidi askorbik, pra nuk inhibojnë njëri-tjetrin kur
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gjenden njëkohësisht në brumë. Njëri e bën glutenin më solid, ndërsa tjetri siguron
elasticitetin e duhur. Kjo ,për arsye se këto agjentë veprojnë në përbërës të ndryshëm
të glutenit. Sasia e cisteinës së përdorur anhidër ose monohidër, kjo e fundit ka
tretshmëri më të mirë në ujë.

2. Përgatitja e majave reduktuese
Majatë gjithashtu prodhojnë substanca reduktuese, por ato çlirohen vetëm pas
vdekjes së qelizave. Tani në treg ka preparate të përbëra nga maja të inaktivizuara
dhe të “vrara” të cilat kanë një efekt zbutës të ngjashëm me atë të cisteinës, por dozat
e kërkuara janë rreth 100 herë më të larta se ajo e cisteinës, pra 100 – 1000 g/ 100 kg
miell dhe ky është një disavantazh i madh, pavarësisht çmimit më të lirë, rreth 10
herë më pak.
3. Metabisulfiti i natriumit dhe dioksidi i sulfurit
Këto agjentë të fuqishëm reduktues janë vecanërisht të mirë për të zbërthyer
glutenin shpejt dhe mirë, veprim ky shumë i dobishëm në prodhimin e biskotave,
kraker dhe vafer, por këto substanca janë të njohura për efektin shkatërrues të
vitaminës B1 dhe shkaktojnë probleme me shëndetin tek njerëzit e ndjeshëm. Ato,
gjithashtu mund të japin një shije sulfuri. Doza për këto agjentë varion nga 100 –
1000 ppm. Dozat deri në 100 ppm vështirë se janë efektive, ndërsa ato mbi 100 ppm
janë të detektueshme nga ana sensoriale, madje mbi 500 ppm ato japin një erë-shije të
padëshirueshme. Sulfitet shpeshherë janë të palejueshme të përdoren, madje nëse
përdoren duhen deklaruar në etiketë.

4. Substanca të tjera me potencial reduktues
Në tabelën e mëposhtme janë të ilustruara disa substanca që zakonisht
përdoren në industrinë e pjekjes dhe kanë një potencial të caktuar për të prishur
lidhjet disulfite të grupeve tiol. Edhe mielli i maltuar është parë se ka veti zbutëse,
ndërsa acidi askorbik vepron si agjent reduktues kur përdoret në masë shumë të
madhe, pasi mund të oksidohet plotësisht nga askorbat oksidaza për shkak të sasisë së
limituar të oksigjenit në brumë. Doza prag e këtyre përbërësve varet shumë nga
kushtet e përpunimit.
AGJENTËT REDUKTUES
L-Cisteina
Glutationi
Majaja inaktive
Metabisulfiti i natriumit
Acidi Askorbik
Mielli i maltuar
Acidi Sorbik

DOZA (g/100 kg miell)
0.5 -4
1-8
50 - 500
1 - 50
> 25
50 - 200
5 – 50
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III. GJENDJA E REDOX-IT NË MIELL
1. Cisteina
Cisteina, si një aminoacid, dhe forma e saj -SS- janë objektivi kryesor për
shumë ndërveprime të redox-it në miell dhe brumë. Cisteina shndërrohet në cistin
edhe nën kushte oksidative të buta, reduktimi i cisteinës në cistinë kryhet lehtësisht
me anë të faktorëve reduktues (ekuacioni 8):
-2H
2R – CH2 – SH ⇔ R – CH2 – S – S – CH2 – R
+2H

(8)

Cisteina arrin në rreth 2.5 g të proteinave të miellit. Kjo vlerë korrespondon
me një shkallë të 20-25 μmol/g miell me një përmbajtje proteinike prej 10-20%.
Rreth 98-99% e cisteinës futet në proteina; mbetja është e pranishme në peptidet e
vogla ose si aminoacide të lira. Sipas këtyre të dhënave mund të pranohet që 5% e
cisteinës totale të miellit ka grupe të lira SH, ndërsa sasia më e madhe oksidohet në
lidhjet SS. Mielli i bluar në nitrogjen ka një përmbajtje SH më të lartë sesa mielli i
bluar në oksigjen atmosferik. Sasia e grupeve SH të lira në miellin e sapo bluar është
shumë më e lartë po të krahasohet me miellin më të vjetër dhe bie vazhdimisht gjatë
ruajtjes në ajrin atmosferik. Gjatë përzierjes së brumit, përqendrimi i grupeve SH bie
shumë shpejt, rreth 50% nga vlera origjinale dhe ndodhin ndërveprimet e dendura të
shkëmbimeve SH/SS. Reaktiviteti i grupeve të vetme SH dhe SS është i ndryshëm
dhe varet nga madhësia dhe lëvizshmëria e molekulave, pjesë e të cilëve janë këto
grupe, dhe në disponueshmërinë tri-dimensionale të grupeve. Lidhjet SS janë lidhje
kovalente që kanë një energji prej 205 kJ/mol; ato zakonisht nuk çahen në
temperaturën e dhomës përveç ndërveprimeve kimike, p.sh nga faktorët e reduktimit.
Nën trysninë mekanike (përzierja me shpejtësi të lartë) dhe në temperatura të larta
(pjekja) ato mund të çahen.
2. Proteinat e glutenit
Kur miellit i shtohet uji dhe përzihet, proteinat e tretshme në ujë hidratohen
dhe zhvillojnë glutenin, një masë kohezive viskoelastike në të cilën niseshteja, majaja
dhe përbërës të tjerë të brumit bashkohen. Rrjeta tri-dimensionale e glutenit është e
përgjegjshme për cilësitë reologjike dhe përmbajtjen e gazit të brumit, i cili bën të
mundur prodhimin e produkteve të fryra pak. Proteinat e glutenit kanë rreth 80% të
proteinave të miellit. Edhe lidhjet kovalente (lidhjet dy-sulfite) dhe ndërveprimet jokovalente (lidhjet e hidrogjenit, jonike dhe hidrofobike) mes proteinave të glutenit
luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së glutenit. Siç është
përmendur më lart, proteinat e glutenit mund të ndahen në dy fraksione kryesore
sipas tretshmërisë së tyre në alkool: fraksionet e gliadinës së tretshme dhe të
gluteninës së patretshme. Të dy fraksionet ndryshojnë diametrikisht në kontributin e
tyre në cilësitë reologjike të brumit. Gliadinat janë kohezive por me elasticitet të ulët
dhe kontribuojnë në viskozitetin dhe zmadhimin e brumit; gluteninat janë kohezive
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dhe elastike dhe kontrollojnë forcën dhe elasticitetin e brumit. Gliadinat, sillen si
“plastifier” ose “tretës” për grumbullin e gluteninës.
Pjesët e gluteninës dhe të gliadinës kanë përbërës të shumtë të cilët mund të
klasifikohen sipas përbërjes së aminoacidit që ka lidhje me të dhe sekuencat bashkë
me peshat molekulare (pasqyra 1). Fraksioni i gliadinës përmban kryesisht proteina
monomerike, me masa molekulare të ulta (Mr), që variojnë nga 28 000 në 55 000.
Ato i përkasin katër llojeve të ndryshme, ω5, ω1,2, α- dhe γ-gliadina. Fraksioni i
gluteninës përfshin grumbujt e proteinës ,të lidhur me lidhjet SS ndër-zinxhirore. Pas
reduktimit të lidhjeve SS nën-njësitë e glutenit që rezultojnë paraqesin një tretshmëri
në alkoolet e lëngshëm të ngjashme me gliadinat. Sipas disa ndryshimeve strukturore
nën-njësitë e glutenit mund të klasifikohen në llojet x dhe y të nën-njësive të peshës
molekulare të lartë (HMW) (Mr = 67-88 000) dhe të nën-njësive të peshës
molekulare të ulët (LMW) (Mr = 32 – 39 000). Sekuencat e aminoacideve e nënnjësive LMW janë homologe me ato të gliadinave α dhe γ në ndarje sekuencash III
dhe V (fig. 1).
Sasia dhe proporcioni i llojeve të ndryshme të proteinave varen nga llojet e
grurit dhe nga kushtet e rritjes, por gliadinat -α ,-γ, dhe nën-njësitë LMW i përkasin
në pjesë më të madhe të gliadinave -ω dhe nën-njësitë HMW të përbërësve më të
vegjël të proteinave të glutenit (pasqyra 1). Sasia totale e proteinave të glutenit, masa
e gliadinave dhe gluteninave, masa e nën-njësive HMW dhe të nën-njësive LMW,
dhe prania e nën-njësive specifike të glutenit përcaktojnë cilësitë reologjike, pra dhe
cilësinë e brumit. Në veçanti, sasia e grumbujve të lidhjeve të gluteninës SS me
masat më të larta molekulare (proteina e xhelit, makropolimerët e gluteninës) janë
konsideruar të një rëndësie të veçantë, dhe ky është mjedisi kryesor për nxjerrjen e
sistemit redox brenda procesit të bukëbërjes.
Pasqyra 1
Klasifikimi i karakteristikave të proteinave të glutenit.
%a

Lloji

Mrb

Cysc

Gliadina
Ω

3-6

44 - 55 000

0

Ω

4-7

36 - 44 000

0

Α

28-33

28 – 35 000

6

Γ

23-31

31 – 35 000

8

Glutenina
x HMW

4-9

83 – 88 000

4–5

y HMW

3-4

67 – 74 000

7

LMW

19-25

32 – 39 000

8

a

– Përqindja në raport me totalin e proteinave.
– Vlerë e nxjerrë nga rendi i plotë ose analiza MALDI-TOF = (matrix-assisted laser
desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry).
c
– Numri i mbetjeve cisteinë.
b
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Zakonisht gliadinat janë në një gjendje monomerike duke mos pasur asnjë
cisteinë (gliadina -ω) ose gjashtë (gliadina -α) dhe tetë (gliadina -γ) mbetjesh cisteinë
që formojnë respektivisht lidhje ndër-zinxhirore SS. Në bazë të pikave të mutacionit
të sekuencave të aminoacideve, një numër i vogël gliadinash ka një numër të veçantë
mbetjesh të cisteinës që janë të lidhura me gluteninat nga lidhjet ndër-zinxhirore SS.
Përcaktimi i lidhjeve të drejtpërdrejta SS tregoi që gjashtë dhe tetë mbetje cisteinash,
respektivisht në territorin e terminalit –C (ndarjet e sekuencave III dhe V) të
gliadinave -α, -γ dhe në nën-njësitë LMW nga ndër-zinxhirët e lidhjeve SS (fig. 1).
Këto lidhje janë të përqendruar në një zonë relativisht të vogël dhe kontribuojnë
në një strukturë kompakte tri-dimensionale. Dy mbetje të tjera cisteinë të lokalizuara
në zonat N- dhe C-terminal (ndarja I dhe IV) janë unike për nën-njësitë LMW dhe të
përgjegjshme për karakterin e grumbullimit e llojit të proteinës. Nën-njësitë HMW
janë gjithashtu të përfshira në lidhjet e brendshme zinxhirore dhe ndër-zinxhirore SS;
në shumë modele gluteni ato formojnë shtyllën e grumbujve të glutenit nga lidhjet
lineare ndër-zinxhirore të lidhjeve disulfite mes zonave terminale N- dhe C-. Nënnjësitë 2 dhe 10 janë shpesh të pranishme në lloje me brumë të fortë ose cilësi të lartë
pjekjeje dhe nën-njësitë 2 dhe 12 janë të lidhura më dobësinë e brumit dhe cilësi të
varfër pjekjeje. Nën-njësitë 5 dhe 10 janë më të aftë për t’u polimerizuar në
makromolekula shumë të mëdha.
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Fig. 1 – Struktura dy-sulfite e proteinave të glutenit.
Gjatë të gjithë procesit të bukëbërjes, gjendja e formimit e grumbullimeve të
mëdha të gluteninës karakterizohet nga tre ndërveprime konkurruese: (1) oksidimi i
grupeve të lira SH të cilët mbështesin formimin e grumbullime të mëdha; (2) prania e
“terminatorëve” (përbërjet thiol LMW si glutationi, që ndalon polimerizimin e
gluteninave; dhe (3) ndryshimet e brendshme mes gluteninave SH/SS dhe përzierjeve
LMW të thiol-it që depolimerizojnë grumbullimet. Rëndësia thelbësore e lidhjeve SS
tregohet nga shtimi i faktorëve reduktues që dobësojnë brumin dhe që mundësojnë
bllokimin -SH dhe të faktorëve oksidues që forcojnë brumin. Disa nga lidhjet e
brendshme zinxhirore SS janë shumë të rëndësishëm në mbajtjen e strukturës së
glutenit: një reduktim i, 3-4% e lidhjeve SS me merkaptoetanol shkakton një
depolimerizim prej 80% të proteinave HMW të glutenit. Rreth 3-4% e cisteinës totale
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në miellrat e grurit është e pranishme në formën e lidhjes proteinike të lirë të grupeve
SH. Me anë të prejardhjes me një faktor fluoreshent shumë nën-njësi LMW dhe
gliadina –α dhe –γ mbajnë grupe të lira SH. Pozicionet e tyre brenda sekuencave të
aminoacideve nuk janë shpërndarë rastësisht, por janë të drejtuara nga mbetje
cisteinash të cilat janë identifikuar të jenë CZ të gliadinave –α dhe –γ, CB* dhe CC i
gliadinave CX të nën-njësive LMW (fig. 1).
3. Përbërjet LMW të thiol-it
Në kokrrën e grurit tiolet LMW janë të vendosur kryesisht në embrion dhe në
hojëzat aleuronike, por mund të gjenden gjithashtu edhe në miellin e bardhë.
Përcaktimi i sasisë së tioleve LMW dhe ndërveprimi i prodhimeve të tyre në miell
dhe në brumë është i vështirë për shkak të përqendrimeve të tyre relativisht të ulta.
Përbërësit LMW paraqesin vetëm një proporcion të vogël (≈10%) të të gjithë grupeve
të lira SH, ndërsa sasia më e madhe (≈90%) është e pranishme në proteina. Tiolet
LMW përhapen më shpejt në brumë sesa proteinat, dhe për këtë arsye janë më
reagues kimikisht, e gjithashtu më efektiv në reologjinë e brumit. Përveç GSH (GluCys dhe Cys-Gly) së lirë, forma e oksiduar e GSSG ekziston edhe në formën e lidhjes
së proteinave GSSP (pasqyra 2). Proporcionet e këtyre tre formave mund të variojnë
në një shkallë të gjerë dhe varen shumë nga kultivarët e grurit.
Përmbajtja e GSH e miellit të bluar në nitrogjen është 50% më e lartë se ai i
miellrave të sapo bluar, rezulton në 18-81 nmol GSH, 12-27 nmol GSSG dhe 70-150
nmol PSSG për gram ajër. Gjatë ruajtjes së miellit, përmbajtja LMW e tiolit ulet në
mënyrë të dukshme; shkalla e rënies varet nga kultivarët e grurit dhe temperatura e
ruajtjes, ndërkohë që humbja e GSH në miell janë vetëm 7% në 60 ditë, në 20°C;
ndryshimet në një miell tjetër janë më të mëdha meqë niveli i GSH bie në 57% të
vlerës fillestare gjatë 10 ditëve të para, pastaj mbetet e pandryshueshme në 40 ditët e
ruajtjes. Rënia në përmbajtjen e GSH është shoqëruar me një rritje në vëllimin e
bukës. Gjatë përzierjes së brumit ndodh një oksidim i shpejtë i GSH, rreth 45% të
GSH fillestare.
Studime të shumta kanë treguar efektin e gjerë të dobësimit të tioleve LMW
në brumë; disa shembuj janë dhënë në pasqyrën 3. Ky efekt, shihet nga ndërveprimet
e shkëmbimit SH/SS me proteinat e glutenit (PSSP), të kombinuara me
depolimerizimin e polimerëve të glutenit dhe formimit të proteinë /GSH dy-sulfite të
përziera (PSSP) (ekuacioni 9).
PSSP + GSH → PSH + PSSG
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Pasqyra 2
Nivelet e GSH dhe GSSP total në miellrat e grurit në lidhje me përmbajtjen e
pluhurit
Lloji i kultivarit
të grurit
Agimi
Apache (Francë)
Ankor (Rusi)

Pluhur
(%)
0.54
0.71
1.44
0.59
0.78
1.57
0.55
0.68
1.73

GSH
(mol/g miell)
16
35
60
41
100
215
20
94
210

GSSP totale
(mol/g miell)
172
348
575
175
345
657
185
273
435

GSSG dobëson brumin, por në një masë më të ulët se sa GSH; gjithashtu
GSSG kalon në një reaksion shkëmbimi SH/SS me grupet e proteinave SH (PSH) për
të formuar PSSG dhe GSH, ky i fundit depolimerizon gluteninat sipas ekuacionit (9).
Duke u bazuar në të dhëna analitike mund të llogaritet që rreth 9000 nmol e PSSP së
proteinave të glutenit janë të pranishme po të krahasohen me rreth 50 nmol të GSH.
Ky disproporcion ekstrem i reaktantëve tregon që sulmi i GSH në proteinat e glutenit
është i fortë, se përndryshe efekti i GSH në cilësitë e brumit nuk mund të pritet.
Pasqyra 3
Influenca e sasive të rritjes të GSH dhe CSG të shtuar në reologjinë e brumit.
Tiol
(μmol/g)

R

E

GSH
0.5
1.0
2.5
5.0

43
35
26
15

104
106
112
143

CSH
0.5
1.0
2.5
5.0

46
40
26
18

110
106
119
124
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Përhapja e radioaktivitetit në copat e gliadinave dhe të gluteninave, i përftuar
nga brumi, tregon që sasia më e madhe e GSH është e lidhur më gluteninat. Izolimi
dhe identifikimi i peptideve radioaktive nga gluteninat e tretura tregon që 91% e GSH
janë të lidhura me mbetje të cisteinës e nën-njësive LMW që formojnë një lidhje
inter-molekulare proteinë/proteinë SS (Cb* dhe Cx). Meqenëse këto lidhje SS janë të
përgjegjshme për natyrën grumbulluese të nën-njësive LMW, rezultatet që përftohen
janë në përputhje me efektin e GSH në cilësitë reologjike të brumit. Oksidantët, si
potasium bromate, azodikarbonamide dhe acidi dehidroaskorbik, dhe produktet e
oksidimit të acidit askorbik veprojnë si përmirësues të bukës përmes oksidimit të
GSH dhe GSSG.
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IV. REAKSIONET REDOX GJATË PËRPUNIMIT
1. Stazhionimi i miellit
Mielli është përbërësi më i rëndësishëm dhe më kryesor në bukëbërje.
Maturimi (stazhionimi) ndodh sigurisht nëse mielli është ruajtur në kushte të
ambientit nga një në dy muaj. Gjatë kësaj periudhe, kanë ndodhur disa oksidime dhe
hidroliza të lipideve të miellit dhe përqëndrimi i grupeve të lira SH ka rënie. Për
shembull, niveli i GSH i miellit të freskët bie nga 149 në 85 nmol/g gjatë 10 ditëve të
para të ruajtjes. Megjithatë, sot nuk është ekonomike të ruhet mielli derisa të kryhet
një maturim në mënyrë natyrale. Për këtë arsye oksidantët përdoren drejtpërdrejtë në
miell në mulli për të shpejtuar maturimin. Aty ku lejojnë ligjet, azodikarbonamidet
dhe dioksidi i chlorinës janë oksidantët kryesorë në përdorim. Reaksionet kryesore
janë oksidimi i grupeve të lira SH në pjesët SS.
2. Përzierja e brumit
Përzierja e brumit ka funksione të shumta. Së pari, përbërësit – mielli, uji,
majaja, kripërat dhe përbërës të tjerë – shndërrohen në një masë homogjene dhe
sistemi bëhet më pak i qullët dhe i ngjitshëm. E dyta, proteinat e glutenit hidratohen
dhe organizohen në një mënyrë të atillë që t’i japin brumit cilësi kohesive viskoelastike dhe përmbajtjen e dëshiruar të gazit. Dhe së treti, ajri bllokohet, duke
formuar bërthamat e hojëzave të gazit që zmadhohen gjatë fermentimit. Zhvillimi i
brumit gjatë përzierjes është momenti më kritik i kthimit të miellit në prodhime te
pjekura. Thithja optimale e ujit dhe koha e përzierjes janë faktorët kryesorë të
zhvillimit të brumit dhe kryesisht influencohen nga gjenotipi i grurit, lloji i miellit,
receta dhe shpejtësia e përzierësit. Për të prodhuar një cilësi të mirë buke, brumi
duhet të përzihet në qëndrueshmërinë maksimale ndaj zmadhimit (koha e zhvillimit
të brumit). Cilësitë reologjike te brumit (koheziviteti, viskoziteti, elasticiteti) janë të
rëndësishme për bukëbërje; ato përcaktojnë sjelljen e brumit gjatë trajtimit mekanik
dhe ndikojnë në cilësinë e produktit të përfunduar (vëllimi i kallëpit të bukës,
struktura e tulit, etj).
Oksigjeni molekular është kryesori për zhvillimin e mirë të glutenit; përzierja
e brumit në praninë e ajrit bën që gluteni të ketë karakteristika më të forta
teknologjike sesa brumi i përzier në nitrogjen. Proporcioni i grumbujve të proteinës
HMW është më i lartë në brumin e përzier në ajër dhe është pranuar që formohen
lidhjet kryq SS të shtuara mes proteinave të glutenit. Ndryshimet midis kultivarëve të
grurit të varfër dhe të mirë janë të dukshme vetëm kur përgatitja e brumit ndodh në
ajër. Gjatë përzierjes së brumit ndodhin reaksione të dendura shkëmbimesh SH/SS.
GSH bie me shpejtësi, ndërkohë që GSSG dhe PSSG rriten Disa miellra i rezistojnë
mbi-përzierjes dhe qëndrueshmëria mbetet me ndryshme të vogla të dukshme. Disa të
tjerë tregojnë një rënie të qëndrueshmërisë dhe brumi bëhet i lagësht dhe ngjitës. Kjo
flitet për brumërat që prishen ose i qëndrojnë mbi-përzierjes.
Modifikimi i gjendjes redox të proteinave të glutenit ka një efekt shumë të
rëndësishëm në cilësitë teknologjike të brumit. Modifikime të tilla mund të ndodhin
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në mënyrë natyrale nëpërmjet reaksioneve me oksigjen atmosferik dhe përzierje
endogjene SH si glutathioni ose nga shtimi i faktorëve redox. Për shembull, brumi
mund të zhvillohet shumë më shpejt në shpejtësi të ulët të përzierjes duke shtuar sasi
të vogla të një faktori reduktues si cisteina; pastaj brumi mund të rregullohet nga
shtimi i një faktori oksidues si potasium bromate (i ashtuquajturi zhvillimi kimik i
brumit ose zhvillimi i aktivizuar i brumit). Në proces duke përdorur zhvillimin
mekanik të brumit, fermentimi i masës së brumit zëvendësohet nga inpute energjie
intensive mekanike në brumë. Përfshirja e sasive mjaft të mëdha të faktorëve
oksidues (p.sh bromate plus L-askorbik acid) çon në zhvillimin e sistemit të
vazhdueshëm të bukëbërjes.
3. Fermentimi
Pavarësisht nga lloji i fermentimit (p.sh procesi i fermentimit të brumit të
drejtpërdrejt) detyra e fermentimit është të sjellë brumin në një gjendje shumë të mirë
për pjekje. Një nivel i mirë fermentimi varet nga shumë faktorë, të cilët përfshijnë
forcën e miellit, veprimtarinë enzimatike të miellit, recetën që do përdoret, veprimi i
majasë dhe lloji i produktit të dëshiruar. Në fermentimin e ngadaltë me pak maja,
brumi është ngjitës dhe struktura e tulit është e varfër; ndërsa kur ka shumë maja,
brumi është shumë poroz dhe buka prishet shpejt. Gjatë fermentimit majaja
shndërron sheqerin e fermentueshëm në CO2 dhe në etanol. Të dyja treten në fazën
ujore të brumit. Kur faza ujore ngopet me CO2 gazi avullon nga aty drejt hojëzave të
gazit. Alkooli, i cili është më i tretshëm në ujë se CO2, avullon me vështirësi gjatë
fermentimit. Majaja nuk krijon flluska të reja, prandaj ajri duhet që gjatë përzierjes të
siguroi flluskat që kanë ekzistuar më parë. Hojëzat e gazit në brumë bëhen më të
mëdha sa më shumë gaz prodhohet dhe madhësia e hojëzave të gazit ndryshon nga e
ngadaltë në e shpejtë gjatë 25 minutave të fermentimit. Ky brumë visko-elastik do të
vijë për të barazuar presionin e krijuar nga gazi i shtuar dhe si rezultat brumi do të
zmadhohet. Oksigjeni në brumë konsumohet me shpejtësi nga majaja me fillimin e
fermentimit. Me tretjen e CO2 në fazën e lëngshme, pH bie nga 6.0 në 5.0.
Gjatë fermentimit zhvillimi i brumit vazhdon, prandaj brumi bëhet më i thatë
dhe më shumë elastik, ndërsa përmbajtja e gazit rritet. Fermentimi me maja shkakton
ndryshime në brumë, nga një përbërës viskoz i ardhur në një elastik. Kjo prirje është
e njëjtë me atë që mund të gjendet kur brumi i shtohen oksidantët; prandaj majaja ka
një efekt të qartë oksidanti. Maja përmban sasi të konsiderueshme të GSH. Në
majanë e sapo ngjeshur, GSH mbahet në hojëzat e paprekura dhe vetëm sasi shumë të
vogla lirohen në brumë për të mos influencuar në reologjinë e brumit, majaja
përmban sasi relativisht të larta të GSH (11-24 μmol/g të masës së thatë).
4. Pjekja
Kur procesi i fermentimit përfundon, brumi piqet në një furrë. Temperatura
rritet në brendësi deri në 100°C dhe në kore mbi 100°C. Ndryshime të proceseve
fizike, kimike dhe biokimike ndodhin gjatë pjekjes në brumë dhe në kore. Brumi
zmadhohet afërsisht 50% (“oven spring”) falë një prodhimi të mëtejshëm të CO2
derisa majaja bëhet pasive në rreth 50°C, dhe në avullimin e ujit, CO2 dhe etanolit.
Struktura e shkumës, në të cilat hojëzat e gazit vetë-përmbahen, ndryshon në një
strukturë sfungjeri me hojëza gazi të ndërlidhura. Brumi i parë viskoz kthehet në një
tul elastik dhe në kore të thekur. Kur grupet reaguese SH të brumit lëvizin në fazën e
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parë, nga një faktor oksidues me veprim të ngadaltë si bromati i potasiumit, lidhjet
SS sigurojnë qëndrueshmërinë e kërkuar në rrjetën e proteinës derisa të vendoset
struktura e kallëpit të bukës nga ngrirja e niseshtesë dhe denatyrimi i proteinave të
glutenit. Mbi 60°C viskoziteti i brumit rritet shumë shpejt si pasojë e ngrirjes dhe
bymimit të niseshtesë dhe e glutenit, denatyrohen duke përfshirë ndryshime në lidhjet
jo-kovalente dhe SS. I ashtuquajturi "reaksioni i thekjes", karakterizohet nga
karamelizimi i sheqerit dhe nga ndërveprimet mes sheqerërave dhe materialeve
proteinike duke i dhënë ngjyrën e thellë kores.
Ngrohja e moderuar e brumit të çon tek rezistenca e rritur ndaj zmadhimit dhe
në zmadhueshmërinë e reduktuar. Me rritjen e temperaturës, kohës së ngrohjes dhe
përmbajtjen e përzierjes, proteinat e glutenit bëhen më pak të tretshme në tretësirat
ndarëse si ureja ose SDS. Kur ngrohet gluteni me një përmbajtje të përzierjes që
kalon 20%, përmbajtja totale SH bie me shpejtësi. Në bukën e pjekur nxjerrja e
gliadinave me 60% etanol në kushte të pa-reduktuara, reduktohet në mënyrë të
dukshme. Gliadinat α- dhe β- që përmbajnë lidhje ndër-zinxhirore -SS- ndikohen më
shumë se gliadinat S dhe ω-. Sasia e proteinave që është e pranishme në copëzat e
patretshme të gluteninës rritet dukshëm falë gliadinave të lidhura në mënyrë
kovalente. Në kushte reduktimi dhe në temperatura të larta nën-njësitë e gliadinave
dhe gluteninave janë pothuajse komplet të shkëputura, ndërsa mostrat proteinike të
RP-HPCL janë të ngjashme me ato të copëzave korensponduese të miellit.
Funksionaliteti i glutenit mund të rregullohet, të paktën pjesërisht, nga përzierja e
brumit në praninë e faktorëve reduktues.

5. Efekti i përdorimit të acidit askorbik dhe L-cisteinës në cilësinë e produkteve
të pjekjes
Efekti i përmirësuesve të brumit që konsistojnë në raportin e L-Askobik acid
dhe
L-Cisteinës në cilësinë e bukës që është studiuar,ka vërtetuar që shtimi i Laskorbik acid do t’i rrisë miellit ujëthithjen ndërsa rritja e L-cisteines do të japë
efektin e kundërt. Por L-cisteina do të përmirësojë volumin specifik të bukës.
Raporti optimal i L-askorbikut dhe i L-cisteines është 60:40 ppm. Bukës që i shtohet
L-askorbik dhe L-cisteinë (60:40 ppm të peshës së miellit) ka një vëllim maksimal
specifik .
Përmirësuesit e brumit shpesh janë shtuar tek mielli për të rritur elasticitetin e
brumit dhe cilësinë e pjekjes për të reaguar më mirë, përmirësuesit e brumit shpesh
konsistojnë në agjentët oksidues dhe reduktues. Ndërsa agjentët reduktues, sic është
glutationi, cisteina dhe a-glucosyl reduktojnë kohën e përzierjes dhe kohën e
fermentimit nga përshpejtimi i shkëputjes së glutenit dhe pastaj grupet sulfhidrike
rriten, agjentët oksidues sic është acidi askorbik dhe azodikarbonamidet rrisin
fortësinë e brumit nga oksidimi i grupeve sulfhidrile në lidhje disulfide. Kështu
raportet e L-Askorbikut dhe L-cisteinës për përmirësimin e cilësisë së bukës së grurit
janë studiuar me saktësi dhe krahasuar me përmirësuesit e tjerë të brumit. Shtimi i
cisteinës ka tendencë të rrisë vëllimin specifik të bukës por shtimi i cisteinës me
shumë se 50 ppm kalon në efektin e kundërt.
Vlerësimi sensorial i produkteve të pjekjes së bërë me acid askorbik deri në
60 ppm, jep një vëllim optimal dhe të parametrave të tjerë, por shtimi i, mbi 60 ppm
bën që këto vlerësime të ulen. Kjo mund të rezultojë përshpejtimin e shkëputjes së
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glutenit nga cisteina e cila detyron formimin gjatë përzierjes së grupit SH duke e bërë
brumin të butë, të ngjitshëm dhe pak elastik. Brumërat shumë të butë e kanë të
pamundur të mbajnë gazin gjatë fermentimit prandaj ato janë shumë të varfër në
sipërfaqen e brumit pas fermentimit. Por L-askorbiku riformon glutenin në tri
dimensionalin matrix dhe oksidon grupet S-H në lidhjet S-S të cilat i rrisin brumit:
fortësine e gaz-mbajtjes, si dhe i zgjeron vëllimin bukës. por megjithatë shtimi i më
shumë se 60 ppm jep efekt të kundërt e cila mund të rezultojë në një raport jo të
drejtë midis L-askorbik dhe L-cisteinës. Mbi të gjitha një forcim i tepërt i brumit
kalon në pamundësi për të mbajtur gazin për shkak të mungesës së elasticitetit.
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V. LËNDËT E PARA NË PRODHIMIN E PRODUKTEVE
TË PJEKJES

1. Gruri
Gruri është kulturë e rëndësishme në drithërat e bukës. Sipas klasifikimit
botanik është i klasës së monokotiledoneve, i familjes Graminaceae dhe i gjinisë
Tritikum; ka si përbërës kryesor të frytit amidonin.
Përhapja e llojeve të reja të grurit me prodhimtari të lartë, trajtimi shkencor i
tyre, masat e tjera agroteknike janë faktorë të rëndësishëm që vitet e fundit kanë
ndikuar ndjeshëm në marrjen e rendimenteve të larta të stabilizuara. Në kushtet e
vendit tonë me një ndryshueshmëri klime dhe shumëllojshmëri tokash, në shtrirje dhe
përbërje, përhapja e llojeve të grurit më të përshtatshëm përbën një nga detyrat më të
përvitshme të bujqësisë.
2. Struktura e përgjithshme e kokrrës së drithërave
Megjithëse ekziston një numër i madh drithërash, vetëm tetë (ndonjëherë
nëntë) prej tyre konsiderohen si drithëra komercialë. Emrat e tyre të zakonshëm janë
listuar në pasqyrën 3. Botanikisht drithërat janë fruta me farë të vetme, fruti i pjekur i
të cilëve lidhet ngushtë me maturimin e farës. Siç shihet në figurat 2, 3, 4 dhe 5,
kokrrat e drithërave të ndryshëm paraqesin ndryshueshmëri të qarta mikroskopike në
masë dhe formë. Megjithatë, ato përbëhen nga pjesë të njëjta dhe kanë më shumë
ngjashmëri strukturore sesa diferenca. Sasitë përkatëse të përbërësve të tyre kryesorë
ndryshojnë brenda një shkalle të ngushtë (Pasqyra 2).
Sasia më e madhe në kokërr është endosperma e pasur me amidon, e cila
shërben si një ushqim rezervë për embrionin. Shtresa më e jashtme e endospermës ka
të bëjë me një shtresë të vetme (nganjëherë më shumë se një) qelizash të modifikuara,
shtresa aleuronike (ose endosperma aleurone). Në periferi të aleuronit jane një seri
shtresash qelizore të mbetura që përfshijnë lëkurën e farës dhe perikarpin (që në
vetvete është një strukturë me shumë shtresa). Këto, në kombinim me shtresën
aleurone, cilësohen zakonisht si krunde.
Tek tre kokërrshet (tërshërat, orizi dhe pjesa më e madhe e kultivarëve të
elbit) membrana (mbështjellësja) e lules ngel e ngjeshur me kokrrën pas shirjes. Kjo,
është një lëvore celulozë (dhe nganjëherë siliceoze) e cila i karakterizon këta drithëra,
si kokrra të veshur sesa të zhveshur.
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Pasqyra 2
Masa e kokrrës dhe sasia e pjesëve kryesore të një kokrre të pjekur
Drithi
Elb
Grurë i bukës
Misër
Grurë durum
Tërshërë
Mel
Oriz
Thekër
Sorgum
Tritikal

Embrioni
(%)
3.4
2.7
8.4
1.6
3.7
17.4
3.5
3.5
7.8-12.1
3.7

Perikarpi
(%)
18.3
7.9

Aleuroni
(%)

Endosperma
(%)
79

6.7 – 7.0

81 – 84
82

5.5
12.0

86
28.7 – 41.4
7.5

75
89 – 94

4.6
12.0

85
7.3 – 9.3

14.4

80 – 85
82

Vija e vizatuar sipas një prerje gjatësore të një kokrre sorgumi (figura 2)
mund të mjaftojë për të përshkruar edhe kokrrat e drithërave të tjerë, thjeshtë duke
ndryshuar formën e saj, raportin e përbërësve dhe praninë ose jo të rrudhës.

Figura 2. Vizatimi i një kokrre tipike Sorghum bicolor: skutellumi (S), endosperma
(E), stili i hapësirës (SA) dhe akset embrionike (EA).
2.1 Struktura e përgjithshme
Në zmadhim të ulët (më pak sesa ~5,000) mikrografitë e strukturave të
kokrrave të ndryshme të drithërave zakonisht duken pothuajse të ngjashme, kjo sepse
të gjithë drithërat shfaqin ngjashmëri makro e mikro-strukturore. Figura 3. A-C
krahason grurin, orizin dhe sorgumin dhe paraqet ngjashmëritë më kryesore mikrostrukturore të kokrrës. Kokrrat e grurit janë të rrumbullakëta në anën e tyre kurrizore.
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Rrudha e dukshme në pjesën e përparme (barkut), e cila shtrihet pothuajse në të gjithë
gjatësinë e kokrrës dhe pothuajse në qendër të saj, i jep kokrrës formën e saj dalluese.
Anët e rrudhës, faqet, mund të takohen dhe kështu të fshehin si pjesën e mbetur të
cipës (bregun e pigmentit), ashtu dhe thellësinë e rrudhës.
Masa e pjesëve dhe thellësia e rrudhës janë të ndryshueshme dhe ndikohen
nga ambienti dhe kultivari. Është kjo mos vazhdueshmëri në pjesën e jashtme të
kokrrës që e bën të vështirë ndarjen e krundes nga endosperma gjatë prodhimit të
miellrave të imët. Kokrrat e thekrës dhe tritikalit kanë të njëjtën formë dhe strukturë.
Kokrrat e elbit dhe tërshërës kanë rrudha që nuk janë aq të thella sa ato të grurit, por
paraqesin të njëjtin mundesi për një ndarje sa më të mirë gjatë procesit të bluarjes.
Figura 3. A paraqet gjithashtu formën e përgjithshme dhe rreshtimin e
qelizave në endospermën amide. Forma e tyre është përgjithësisht prizmatike, me
akset e tyre të gjata paralele në rrezen e kokrrës.
Orizi (figura 3. B) paraqet orizin e zhveshur ose të pazhveshur) ndryshon nga
gruri, tërshëra, thekra, elbi dhe tritikali sepse ai nuk ka rrudhë. Kokrrat e orizit kanë
prirje të jenë pak të shtypura në dy anët. Tek orizi endosperma përfaqëson një sasi të
konsiderueshme të kokrrës (89-94%) gjë që nuk ndodh tek drithërat e tjerë.
Gjithashtu, figura tregon që qelizat e endospermës së orizit janë zakonisht prizmatike
dhe me drejtim radial.

Figura 3. Struktura kokrrës në zmadhim të ulët. Kallëpet në secilin fragment janë
100 μm:
A – Prerja në mes e një gruri të fortë: rrudha (C), bregu i pigmentit (P).
B – Prerja në mes e orizit: endosperma (E), lëvorja (H).
C – Prerja longitudinale e melit: endosperma (E), embrioni (em).
Ashtu si te kokrrat e misrit dhe melit, kokrrat e sorgumit (fig. 3 C) kanë një
embrion të dukshëm. Nga pamja e prerjes gjatësore të kokrrës së sorgumit duket një
tipar tjetër i përbashkët me misrin dhe melin. Ndryshe nga drithërat e tjerë,
endosperma e tyre përmban zakonisht zona të strukturave, dukshëm të ndryshme në
të njëjtën kokërr, të quajtura vitre (qelqore, transparente) dhe jo të tejdukshme
(opake, të miellzuar) për shkak të pamjes së jashtme të dallueshme nga syri i njeriut.
Raporti i këtyre dy zonave do të ndryshojë në varësi si të bimës, ashtu dhe ambientit
ku është zhvilluar.
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3. Përbërja kimike e grurit
a. Karbohidratet e grurit - Struktura molekulare
Karbohidrati kryesor i grurit, niseshteja, është një përzierje e dy polimerëve,
amiloza dhe amilopektina. Të dyja klasifikohen si D-glicans, ose më saktësisht Dglucans, meqë janë polimere të glukozës. Disa kultivarë mund të përmbajnë deri në
85% amilozë. Amiloza, në të gjitha format, është një molekulë e drejtë lineare, me
atome në një vendosje helikoidale, për shkak të lidhjeve glukozidike të cilat janë më
shumë të llojit α – 1,4’ me një shkallë të vogël degëzimesh. Përkundrazi,
amilopektina është një molekulë me shumë degëzime, me lidhje glukozidike të llojit
α – 1,4’ dhe α – 1,6’ (α – 1,6’ e cila është dhe shkaktari i degëzimit). Struktura të
thjeshtësuara tregohen në figurën 4.

Amiloza

Amilopektina

Figura 4. Struktura e thjeshtuar e amilozës (lineare) dhe të amilopektinës (e
degëzuar)
të bazuara në bashkësitë (G) të anhidroglukozës.
Degëzimet arrihen mesatarisht rreth çdo 200-400 bashkësish glukoze në rastin
e amilozës dhe çdo 15-30 bashkësi glukoze në rastin e amilopektinës.
Struktura, e paraqitur nga Haworth, tregon llojet e lidhjeve glukozidike dhe
mund të shihen në figurën 5. Paraqitja më reale është ajo e figurës 6, ku tregohen
unazat në tre dimensione. Këto unaza janë të llojit piranoze (5 atome karboni dhe 1
atom oksigjen) dhe paraqiten si forma e një karrigeje. Oksigjeni i bashkuar me
karbonin e parë tregon rënie në rastin e lidhjeve α – 1,4’ dhe grupi i formuar quhet i
tipit boshtor (aksial), ashtu siç është grupi i formuar nga lidhja α – 1,6’.

Figura 5. Pjesëza të strukturës së amilozës dhe amilopektinës,
të paraqitur nga Haworth.
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Atomet e hidrogjenit të lidhura me atomet e karbonit në unaza nuk janë
paraqitur.

Figura 6. Një pjesë e strukturës së amilozës e treguar në paraqitje tre dimensionale
(lart) dhe (poshtë) një lidhje α1,6’ ashtu siç gjendet përgjithësisht në amilopektinë.
Degëzimet e rregullta ndodhin mesatarisht në çdo 15-30 bashkësi glukoze për
shumë lloje niseshteje. Unazat e piranozës paraqiten në formë karrigeje.
b. Celuloza dhe pentozanet
Celuloza gjendet në grurë me një përmbajte rreth 3%. Ai është një glicen β1,4’, ku oksigjeni i lidhur me karbon 1 është më tepër në planin rrethor dhe paraqitet
si një grup ekuatorial. Kjo bën që diferenca mes veçorive fizike të polimerit dhe atyre
kimike të jetë e konsiderueshme.
Celuloza është më fibroze sesa niseshteja dhe nuk atakohet nga α-amilaza, siç ndodh
tek niseshteja. Mielli i bardhë ka më pak se 1% celulozë, por polisakaride të tjera joamide janë të pranishme, me një përhapje rreth 3%. Krundet përmbajnë më tepër nga
këto lëndë jo-amide, zakonisht rreth 9% celulozë dhe 30% polisakaride të tjera joamide.
Tipike për këto lloj polisakaridesh janë pentozanet, të cilët janë përbërësit
kryesorë të mureve të qelizave të shtresës drusore të krundes. Ato cilësohen si fibra
dietike, sepse nuk treten nga sekrecionet endogjene të aparatit tretës të njeriut.
Pentozanet përgjithësisht janë arabinoksilane të përziera, polimere mbrojtëse të
formuara nga teprica e zinxhirëve anhidro-D-ksilopiranoksil të lidhura nga lidhje
glikosidike β-1,4’ dhe nga mbetjet teke të α-L-arabinofuranosil me 2- dhe 3pozicionet e mbetjeve ksilosil.
Pentozanet e miellit mund të ndahen në lloje të tretshme në ujë, që shkëputen
me ujë të ngrohtë dhe të ftohtë, dhe lloje të patretshme në ujë të cilët mund të
shkëputen me anë të centrifugimit të mbetjeve të niseshtesë. Trajtimi me α-amilaze i
shndërron këto lloje pentozanesh në produkte të tretshme në ujë. Pentozanet e
tretshme në ujë janë të pasura me arabinoksilan. Disa pentozane kontribuojnë në
absorbimin e ujit nga mielli dhe në viskozitetin e brumërave. Ato rrisin vëllimin e
bukës dhe mund të përmirësojnë cilësitë e tulit dhe kores, sidomos nëse trajtohet me
enzimën pentozanaze.
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c. Përbërja azotike e proteinave të drithërave
Përbërësi elementar karakteristik i proteinave është azoti, përmbajtja e të cilit,
në shumicën e proteinave të drithërave, në kokërr dhe në masën vegjetative është
16%. Nga përcaktimi i përmbajtjes së azotit të përgjithshëm në materialin bimor të
drithërave sipas metodës së Kjedahl-it, duke e shumëzuar me koeficientin 5,7 (për
grurin) dhe 6,25 (për drithërat e tjerë), gjejmë sasinë e lëndëve azotike ose të
proteinave të përgjithshme.
Në lëndët azotike përfshihen lëndët proteinike dhe ato jo-proteinike, ose duke
iu referuar përmbajtjes së azotit të përgjithshëm, ky i fundit përfaqëson azotin e
proteinave dhe azotin e lëndëve jo-proteinore.
Në farat e drithërave lëndët jo-proteinike arrijnë deri në 10% të azotit të
përgjithshëm, disa nga këto lëndë jo-proteinore kanë vlerë biologjike (sikurse
aminoacidet), kurse të tjerat janë të rëndësishme për karakteristikat e hallkave të
veçanta të këmbimit azotik.
4. Klasifikimi i proteinave të drithërave
Për të njohur natyrën e proteinave të ndryshme që përmbahen në farat e
drithërave, ato janë klasifikuar në bazë të tretshmërisë në tretësira të ndryshme në:
Albumina, proteina të tretshme në ujë dhe në tretësira kripore;
Globulina, proteina pak të tretshme në ujë, por lehtësisht të tretshme në
tretësirë kripe (p.sh. 0,5 M NaCl);
Prolamina, proteina të tretshme në alkool etilik 70%, por të patretshme në ujë
dhe në alkool etilik absolut;
Glutelina, proteina të patretshme në tretësirë kripe dhe në alkool etilik, por të
tretshme në baza e acide të holluara.
Pasqyra 3
Përmbajtja e proteinave dhe fraksioneve proteinore në kokrrat e drithërave
Nr.

Kultura

1 Grurë (i butë)
2 Grurë (i
fortë)
3 Thekër
4 Elb
5 Misër
6 Oriz
7 Tërshërë
8 Tritikale
9 Sorgum
10 Mel

Proteina
(% ndaj
l/thatë)
10-15
12-16
9-14
10-16
7-13
8-10
8-14
10-13
8-14
7-16

Fraksionet proteinore
(% ndaj proteinave të përgjithshme)
Albumina Globulina Prolamina Glutelina
3-5
6-10
40-50
30-40
5
10
60
25
5-10
3-4
6
5
10
10
1-8
–

5-10
10-20
10
10
20
20
1-8
–

30-50
35-45
50-55
5
10-15
46
50-60
57

30-50
35-45
30-45
75-80
50-60
50
32
30

Albuminat janë proteina të tretshme në ujë. Tek shumica e drithërave gjenden
në sasi të vogla. Ato përbëjnë 5-10% të kokrrës së përgjithshme të drithërave. Tek
29

Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox në miellrat e prodhuara nga disa kultivarë
gruri të vendit dhe importit për prodhimin e brumërave për bukë dhe ëmbëlsira

albuminat janë zbuluar shumë enzima hidrolize (α dhe β-amilaza), enzima proteolize
dhe inhibitorë të këtyre enzimave.
Globulinat janë proteina të tretshme në tretësira ujore të kripërave (p.sh. 0,5
M NaCl apo 0,5 M KCl). Tek drithërat përmbahen në sasi pak më të mëdha sesa
albuminat. Globulinat janë kryesisht proteina-enzima. Në sasi të vogla përfaqësohen
edhe si proteina të rezervës së kokrrës së drithërave.
Prolaminat janë proteina të tretshme në alkool etilik 70%. Përmbahen
kryesisht në pjesën e endospermës së kokrrave si proteina të rezervës së farave.
Prolaminat e grurit e të thekrës quhen gliadina, të misrit zeina, të elbit holdeina dhe
të tërshërës adenina. Emri prolaminë rrjedh prej përmbajtjes së lartë të prolinës
(përfaqësuar nga acidi glutamik). Kanë përmbajtje të ulët të aminoacideve të
pazëvendësueshme, veçanërisht të lizinës e metioninës.
Glutelinat janë proteina të tretshme në tretësira të holluara të acideve të
bazuara. Glutelina e grurit quhet gluteninë, e orizit orizeninë. Të gjitha ato proteina të
paekstraktuara si albumina, globulina e prolamina përfshihen tek gluteninat.
a. Lipidet e grurit
Lipidet janë të shpërndara në të gjithë kokrrën e grurit dhe janë përbërës të
membranës, organeleve dhe sferozomeve në inde si shtresat aleurone, skutellum dhe
embrioni. Në endospermë lipidet janë të lidhura me proteinat kryesisht gliceride
krejtësisht të aciduara, ndërkohë që ato të lidhura me niseshtenë janë lipide
monoacile. Jashtë niseshtesë ato mund të ekzistojnë si trigliceride, acide të lira
yndyrore dhe forma të tjera të lira. Megjithëse lipidet janë të përhapura shumë në
kokërr, ato janë me sasi më të ulët në të gjitha zonat, përveç embrionit. Lipidet
dyshtresore formojnë bazën e biomembranës, ku lipidet polare, veçanërisht
fosfolipidet, janë më të dukshme. Në grurë, dyshtresoret janë të afta të lidhen me
proteinat dhe këto struktura janë në gjendje dinamike. Membrana të tilla rregullojnë
kalimin e substancave brenda dhe jashtë qelizës.
Lipidet janë të pranishme vetëm në një shtrirje të vogël në drithëra, por ato
luajnë një rol të efektshëm në cilësinë e ushqimeve për shkak të aftësisë së tyre për
t’u lidhur me proteinat, si pasojë e natyrës së tyre alifatike (prania e grupeve
hidrofilike dhe hidrofobike), dhe me niseshtenë, duke formuar komplekse përfshirës.
Në grurë, farat e maturuara sintetizojnë acidet yndyrore në shkallë të
ndryshme dhe nga një periudhë e “përgjumur” përbërja e acidit yndyror është e njëjtë
me atë të bimës mëmë. Biosinteza e lipideve varet nga koenzima acetyl A (acetyl
CoA). Ky kombinim i rëndësishëm është i përfshirë në sintezën e lipideve cyle,
njëlloj si seritë isoprenoide, p.sh. sitosterolet dhe karotenoidet. Gjithashtu përdoret
edhe Malynol-CoA bashkë me NADPH dhe reaksionet e mëtejshme dehidratues dhe
kondensues çojnë në prodhimin e acidit palmitik (C16:0), i cili mund të përhapet pastaj
në acidin stearik nga një reaksion tjetër. Sinteza e acidit linoleik ndodh në bimët më
të larta nga dy rrugë të ndara në prani të enzimave mikrozomale. Pirofosfati
isopentenil është formuar nga acidi mevalonik, i cili në kthim është i sintetizuar nga
acetili CoA. Është e mundur të formohet β-skualene dhe, nga kjo përbërje, prodhohen
strukturat karakteristike steroide, ku kolesteroli është i pranishëm, megjithëse në sasi
të vogla.
Me qëllim që të studiohen vlerat ushqyese dhe roli në bukëbërje, lipidet duhen
izoluar. Ato mund të nxirren nga gruri i bluar duke përdorur tretës organikë. Tretësit
që kanë polaritet të ulët, si spirit petroleum apo diklorometani, nxjerrin më shumë se
1,5% lipide (lipide të lira) nga mielli, por lejojnë një sasi të konsiderueshme lipidesh
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të lidhura me miellin. Shumë tretës polarë si L-butanoli i ngopur me ujë (WSB),
nxjerrin më shumë lipide (lidhje lipide), por nxirren gjithashtu edhe disa materiale të
tjera jo-lipide (p.sh. sheqer i lirë).
Embrioni ka sasinë më të madhe të lipideve (≈11%), por sasi të
konsiderueshme janë të lidhura gjithashtu edhe me krunde, niseshtenë dhe proteinat e
endospermës. Kompleksi i lipideve polare është sa gjysma e lipideve totale në
endospermë në krahasim me rreth 23% në krunde dhe 17% në embrion, por dy të
fundit përmbajnë më shumë trigliceride. Lidhjet lipide janë më shumë fosfatike si
fosfatidil choline, fosfatidil etanolamine dhe fosfatidil serine, ashtu si derivatet
lisofosfatidile, ku ndodhet një grup i lirë hidroksid në një pjesë glicerol.
Glikolipidet janë lipide membranë që gjenden në endospermën niseshtore,
ndërkohë që acilfosfolipidet janë gjerësisht të përhapura në të gjithë membranat. Ka
një nivel të lartë linoleati (C18:2) në të dyja lipidet totale dhe gliceridet totale nga tre
fraksionet me sasi më të vogla palmitate (C16:0) dhe oleate (C18:1).
Lipoproteinat janë rezultati i lidhjeve të lipoideve me proteinat për të formuar
komplekse. Lidhja mund të kryhet nga shtimi i grupeve hidrofobike dhe/ose jonike të
proteinave side-chains (ana e zinxhirit) me grupet jonike si ato në fosfolipide me
zinxhirët hidrofobike të acideve yndyrore, praktikisht të gjitha fosfolipidet në gluten
janë të pranishme si komplekse lipoproteinash.
b. Enzimat e grurit
Enzimat e çdo bime janë jetësore për sintezën e ushqimit dhe rritjes së saj. Në
rastin e grurit, maturimi i bimës siguron ushqimin për njerëz dhe kafshë dhe është një
burim përtëritës energjie. Enzimat në grurë janë të rëndësishme për rendimentin e
miellit në bërjen e bukës, veçanërisht të amilazës.
Amilazat
Një nga enzimat kryesore të këtij lloji është α-amilaza (EC 3.2.1.1). Ajo njihet
si një endro-hidrolazë. Gjatë bërjes së bukës ajo vepron në mënyrë të ngadaltë me
kokrrizat e dëmtuara të niseshtesë, por në mënyrë të shpejtë me niseshtenë e
xhelatinuar duke prodhuar një përzierje dekstrinash, oligosakaridesh të tjera dhe sasi
të vogla maltoze. Jonet e kalciumit veprojnë si aktivizues të enzimave, ndërkohë që
acidi fitik, që është i pranishëm në krunde, vepron si një agjent frenues falë
reaksioneve të tij me jonet e kalciumit.
Amilazë tjetër e madhe në grurë është β-amilaza (EC 3.2.1.2), e cili vepron
mbi lidhjet glikosidike α-1,4’ pranë fundeve të pazvogëlueshme të molekulave të
amilozës dhe amilopektinës për të prodhuar maltozën. Megjithatë, me amilopektinë,
enzimat mund të përftohen vetëm në rreth 60% konvertim, falë lidhjes α-1,6’,
materiali që mbetet quhet dekstrinë e “kufizuar”. Sasia e maltozës në miell tregon
përhapjen e reaksionit të β-amilazës me niseshtenë e dëmtuar.
Në grurin e cilësisë së lartë përmbajtja e α- dhe β-amilazës është e ulët, por në
qoftë se shiu bie para korrjeve forma e lidhjes joaktive e β-amilazës kthehet në formë
aktive (të lirë), dhe alfa amilaza gjithashtu rritet. Përveç α- dhe β-amilazës, alfa-1, 4’
dhe alfa-1, 6’-D-glukosidaseve (pullulanaseve), janë të pranishme edhe
ekzoglikosidazet të cilat janë të afta për të hidrolizuar lidhjet alfa-1,4’ dhe alfa 1,6’glikozidike. Amilazat dhe pentozanet janë gjithashtu të pranishme në nivele të ulëta
të aktivitetit.
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Proteazat
Proteazat në grurë reduktojnë trashësinë e brumit pas përzierjes dhe pushimit.
Endosperma ka aktivitet proteolitik shumë të vogël në shtresën aleurone, ku burimet
kryesore janë perikarpi dhe embrioni. Nivelet e aktivitetit rriten menjëherë në
embrion. Sasi të vogla të proteazës kërpudhore mund t’i shtohen miellit të fortë me
qëllim që të reduktohet koha e përzierjes dhe të përmirësohet shtritshmëria e brumit.
Proteazat janë shumë të rëndësishme për maltimin e brumit, ku roli i tyre në grurin e
butë është përcaktuar më qartë, sesa në atë të grurit të fortë.
5. Karakteristikat cilësore të miellit
Në praktikë seleksionerët e kanë më të lehtë të seleksionojnë tipe grurërash
“të fortë” (qelqorë) ose “të butë” (miellorë), sepse së pari, ky tipar ndikohet shumë
më tepër nga gjenotipi se sa nga mjedisi, dhe së dyti ai trashëgohet thjesht nga një
gjen kontrollues Ha, i vendosur në kromozomin 5D, kurse seleksionimi i grurërave
që japin brumëra me veti të forta (mielli i fortë), nuk është kaq i drejtpërdrejtë sa
krijimi i grurërave qelqorë (“të fortë”) ose miellorë (“të butë”).
Biskotat prodhohen prej grurërave “të dobët” (miellorë). Shtritshmëria e lartë dhe
elasticiteti shumë i ulët i tyre siguron që format e biskotave të prera nga brumi i tyre
të mos ndryshojnë formën dhe trashësinë e tyre. Përkundrazi, brumi për bukë duhet të
jetë shumë elastik dhe të ketë aftësi gjatë përpunimit për t’u shtrirë, në mënyrë që
gazet e formuar gjatë fermentimit të mbeten në brumë dhe të ndodhë një zgjerim i
kontrolluar i tij. Ndërmjet këtyre dy përdorimeve ekstreme të grurërave të butë e të
fortë kërkohet krijimi i grurërave me shkallë fortësie të ndërmjetme për produkte të
ndryshme.
Morfologjia e kokrrës së grurit është shprehje e cilësive për bukë e për blojë.
Kështu, nga pikëpamja e qëndrueshmërisë mekanike të kokrrës së grurit, në praktikë
ndeshim forma gruri me strukturë të endospermës të fortë (qelqorë) dhe të butë
(miellorë) ose me forma të ndërmjetme. Këtu termi i detyrohet ndërtimit anatomik të
strukturës së endospermës së kokrrës së grurit, të përcaktuara nga veçoritë gjenetike.
Ndërsa, miellra të ndryshëm variojnë nga ata me rezistencë të lartë e shtritshmëri të
ulët (miellra të fortë) në ata me rezistencë të ulët e shtritshmëri të lartë (miellra të
dobët). Në këtë kuptim, grurërat “e fortë” e “të butë” nuk janë sinonime të miellrave
“të fortë” e “të dobët.
Gjatë bluarjes së grurërave me strukturë të endospermës të butë (miellore)
copëtimi ndodh nëpër protoplazmën e dehidratuar; formohen pjesë (kokrriza) të
parregullta që kanë veti shkrifëruese të dobëta. Kurse gjatë bluarjes së grurërave “të
fortë” (qelqorë) protoplazma e endospermës i reziston copëtimit për shkak të
adezionit të fortë ndërmjet proteinave e kokrrizave të amidonit. Për këtë arsye,
copëtimi ndodh kryesisht gjatë kufijve të mureve të qelizës së endospermës, duke
prodhuar kështu pjesë (kokrriza) të mëdha, në forma të rregullta e “të shkrifëta” në
masën e përftuar. Kjo ndodh edhe, sepse te grurërat e fortë kokrrizat e amidonit janë
të lidhura fort te matrica e proteinave, e cila dëmtohet lehtësisht gjatë blojës. Kjo
krijon mundësi që të tilla miellra, të përthithin më tepër ujë gjatë njomjes së tyre dhe
aftësia e mufatjes së tyre të dyfishohet në krahasim me miellrat e grurërave të butë
(miellorë).
Gjatë bërjes së bukës, shkalla e lartë e miellzimit ndihmon që niveli i lartë i
copëtimit të amidonit të rrisë disi prodhimin e bukës për një peshë të miellit dhe
zgjatjen e periudhës së bajatisjes.
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5.1 Uji dhe karakteristikat e tij në sjelljen e brumit
Uji, është përbërës i rëndësishëm në miell për bukë. Cilësia e ujit ka disa
efekte në karakteristikat e brumit në produktet e pjekjes. Klori që përdoret për
dezinfektimin e ujit ka efekt të dukshëm në cilësinë e brumit, veçanërisht në
aktivitetin e fermentimit. Majaja, duke qenë një mikroorganizëm natyror, është i
ndjeshëm ndaj përbërësit klor. Provat kanë treguar se në një nivel prej 10 ppm të
klorit në ujë, majaja do të ndikohet në brumin e bukës. Një nivel i lartë i klorit mund
të ndikojë edhe në funksionin e disa komponentëve ne miell, dhe në enzimat në
veçanti. Përmbajtja minerale do të përcaktojë fortësinë dhe butësine e ujit, ato më
kryesore janë: prania e joneve kalcium magnez dhe natrium.
Uji i fortë përmban një sasi të madhe të mineraleve, ndërsa uji i butë përmban
një sasi shumë të kufizuar të mineraleve. Karakteristikat në brumë mund të ndikohen
nga përmbajtja minerale e ujit, mineralet do të përdoren si ushqyes nga maja, pra një
ndryshim në përqendrimin e tyre në ujë do të ndikojë në procesin e fermentimit.
Tërthorazi, një ndryshim në fermentim do të ndikojë në karakteristikat e brumit, duke
e bërë atë më të fortë apo të dobët. Uji i fortë do të sigurojë një fermentim te shpejtë
dhe brumë me një tendencë që të ketë një tepricë te fuqisë, ndërsa një ujë i butë do të
gjenerojë një fermentim të ngadalshëm dhe brumë me një tendencë që mungon në
fuqi. Në një rast të ujit të fortë, mund të përdoren zbutësa. Megjithatë, jo shumë
minerale duhet të merren nga uji. Roli më i rëndësishëm i ujit mund të gjendet në
përzierjen e brumit. Gjatë këtij hapi të parë të procesit të pjekjes, roli i ujit do të jetë
vendimtar në mënyrë që të marrë karakteristikat e dëshiruara në brumë. Dy
komponentët kryesore të miellit janë niseshteja dhe proteina. Uji do njomë së pari
grimcat e niseshtesë dhe të fillojë formimin e brumit. Pastaj, proteinat do të thithin
ujë dhe do të formojnë glutenin në brumë. Në këtë fazë, është interesante të theksohet
se proteinat do të thithin ujin më ngadalë në krahasim me niseshtenë. Kjo do të
sigurojë formimin e duhur gluten dhe detyrues, të përbërësve miell. Uji do të sigurojë
dhe përhapjen e duhur në brumë të gjithë përbërësve të tillë, si kripa dhe majaja.
Në varësi të konsistencës së dëshiruar të brumit final (shumicën e kohës në
lidhje të drejtpërdrejtë me kohë përzierjen, koha fermentimit dhe karakteristikat e
produktit final) sasia e ujit mund të rregullohet në formulë. Një sasi e madhe e ujit do
të krijojë brumë me një qëndrueshmëri të butë, ndërsa një sasi e vogël e ujit do të
gjenerojë brumë me një qëndrueshmëri të ashpër. Ky nocion i konsistencës është
shumë i rëndësishem pasi ajo gjithashtu do të ndikojë drejtpërdrejt në formimin e
glutenit dhe në karakteristikat përfundimtare të produktit. Brumi i butë do të krijojë
një strukturë të dobët gluten, më të zgjeruar dhe më pak elastike. Ky lloj brumi do të
kërkojë kohë fermentimi të gjatë dhe në përgjithësi, produkti final do të ketë një
strukturë më të hapur dhe me thërrime dhe një aromë më të theksuar. Brumë i ashpër
do të krijojë një strukturë të fortë gluten, më pak të zgjeruar dhe më elastike. Në këtë
rast, koha e shkurtër e fermentimit do të jetë më e përshtatshme për të shmangur një
tepricë të fuqisë gjatë formimit. Produkti përfundimtar do të ketë një strukturë të
ngushtë celule.

5.2 Majaja dhe karakteristikat e saj
Në prodhimin e bukës, majatë përdoren për shkrifërimin e brumit, për t’i
dhënë bukës shijen , aromën karakteristike si dhe vëllimin e nevojshëm. Majatë e
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bukës përbëhen nga shtame të ndryshme të gjinise Saccharomyces. Qelizat e këtyre
majave janë të rrumbullakëta dhe vezake, me diametër 2-10 mikrone. Ushqimet
kryesore të tyre janë glukoza dhe fruktoza. Këto maja shpërbëjnë sheqernat dhe
shkaktojnë tharmimin alkoolik. Tharmim alkoolik, që zhvillohet me pjesëmarrjen e
oksigjenit të ajrit luan një rol vendimtar në shumimin e majasë. Qelizat e majasë e
marrin ushqimin në gjendje të tretur në ujë, sepse në këtë mënyrë lëndët ushqyese
hyjnë deri në brëndësinë e tyre. Cipa mbështjellëse e qelizës ka aftësi zgjedhëse,
d.m.th lejon kalimin e lëndëve ushqyese. Si , pasojë mjedisi rreth qelizave të majasë
duhet të jetë i pasur me lëndë të domosdoshme për ushqimin dhe rritjen e qelizave të
reja.
Majaja kontribuon në cilësinë e brumit për të rritur vëllimin e produkteve të
pjekjes dhe shijen karakteristike. Majaja konverton 1 gramë e glukozës në lidhje 0.5
g e CO2, e cila është e barabartë me 275 ml vëllimit të CO2 në presion atmosferik dhe
30°C temperatura. Pa maja, buka do të ketë vëllim të sheshtë dhe kompakt.
Zakonisht 1.8-2.2 % maja është e nevojshme për të prodhuar bukë të pranueshme, e
cila do të ketë dyfishin e vëllimit në krahasim me bukë pa maja të prodhuar. Majaja
ka tolerancë të arsyeshme për gamë të pH 3,5-8,0. Mirëpo, vëllimi maksimal i gazit
CO2 është prodhimi ,nga maja në pH 5.5. Majaja prodhon CO2 , etanol, dhe acide
organike gjatë fermentimit, e cila ndikon në strukturën e brumit. Majaja, gjithashtu
përmban komponimet e tilla si glutathione e cila shkakton efektin slackening në
brumë për shkak të efektit të saj në proteina gluten.

5.3 Sheqeri dhe karakteristikat e tij në sjelljen e brumit
Shtimi i sheqerit, veçanërisht saharoza, ka disa efekte të dobishme në pjekje,
kontribuon në ngjyrën kafe në kore, nëpërmjet reagimit Maillard dhe përmes
karamelizimit. Saharoze gjithashtu shton ëmbëlsi të produktit. Në raport më të lartë të
sheqerit / miell, ajo gjithashtu ka një ndikim mbi strukturën dhe sjelljen e brumit, si
dhe në atë të produkteve të pjekjes. Saharozë është i njohur për të ndryshuar
viskozitetin e niseshtesë ose miellit para, dhe pas ngrohjes. Shtimi i sheqerit rrit
temperaturën gjelatinizuese të niseshtesë.
Sheqeri në sasi shtesë normale, ka nje efekt shumë të kufizuar në absorbimin
e brumit, sidoqoftë është e nevojshme një kohëzgjatje në bërjen e brumit, e cila të jetë
aq e gjatë sa më e madhe të jetë sasia e sheqerit të shtuar. Ky faktor është vecanërisht
i rëndësishëm kur prodhohen ëmbelsira me 20 -30 % sheqer. Në këtë rast nëse brumi
nuk përzihet për një kohë të mjaftueshme, prodhimi përfundimtar do të
karakterizohet nga një vëllim i ulët, tul i thatë dhe shije e konservim me cilësi të
dobët. Rritja e kohëzgjatjes së bërjes së brumit të kërkuar, kur i shtohet sheqeri,
shpjegohet nga bashkëveprimi i ujit mes sheqerit dhe glutenit. Gjithashtu sheqeri
ndikon në karakteristikat organo leptike të prodhimit përfundimtar dhe kështu në
ngjyrën e sipërfaqes dhe aromën e tij. Ngjyra e sipërfaqes vjen nga reaksioni mes
sheqernave dhe aminoacideve dhe nga karamelizimi i sheqernave nga nxehtësia.Në
varësi të sasisë së sheqernave të perdorura do të kemi një ngjyrë brune pak a shumë
të theksuar.
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5.4 Mielli i sojës dhe ndikimi në cilësinë e produkteve të pjekjes
Mielli i sojës është përdorur në produktet e pjekura për më shumë se 70 vjet.
Miell i sojës jo vetëm që përmirëson produktin e cilësisë, por është dhe i dobishëm
për shëndetin. Miell i sojës përmban më shumë se 38 % proteina, kështu që shtimi i
sojës në produktet e grurit të tilla si bukë, rrit sasinë e proteinave në ushqim. Buka,
është një ushqim kryesor në shumë vende, prandaj shtimi i sojës në bukë do të
përmirësojë vlerat ushqyese në dietën e popullsisë. Proteinat e sojës kanë një
përmbajtje relativisht të lartë në lizinë, që është aminoacidi esencial dhe të mangët në
metioninë. Gluteni, si të gjitha proteinat e drithërave, ka një përmbajtje të ulët në
lizinë, por është relativisht i pasur me cisteinë. Përzierja e dy proteinave është mjaft e
preferueshme. Shtimi i sojës në masën 3 - 12 % rrit thithjen e ujit në brumë dhe
përmirëson produktin në elasticitet, kore dhe ngjyrë, e cila është e pranishme nga beta
karoteni që është lipidi që ndodhet në sojë. Testet, në nivelin e përqendrimit 7 % sojë,
kanë treguar që produkti përfundimtar ka fleksibilitet të lartë, ngjyrë dhe kore të
dëshirueshme.
Sojë është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve. Sojë është
quajtur dhe proteinë, për shkak se ajo furnizon me sasi të mjaftueshme të
aminoacideve të nevojshme. Sojë përmban lecitinë në nivelin 3%, që është e
dobishme për zhvillimin e trurit. Ajo është gjithashtu e pasur në Ca, P dhe Vitaminat
A, B, C dhe D. Mielli i sojës përmban nivele të ulta në karbohidrate , krahasuar me
miellrat e tjerë.
6. Roli i fibrave në cilësinë dhe shijen e bukës
Rëndësia e karakteristikës fibre dietike (dietary fibre – DF) është marrë
parasysh nga shumë studime. Një dietë tipike përmban më pak se 20 gr/ditë,
megjithëse konsumi i rekomandueshëm ditor është 25-30 gr. Shumë njerëz hanë
shumë pak fibra dhe, këto nivele të ulta të fibrës dietike në dietën e perditshme,
shkaktojnë një listë të gjatë sëmundjesh që nga kariet dentare e dhjamosja, deri tek
kanceri kolorektal dhe sëmundjet koronare të zemrës. Për një kohë të gjatë, fibra
dietike është konsideruar si e dobishme për shëndetin. Efektet e fibrës mund të jenë
mekanike (peshë të rritur faecale, kohë të shkurtuar transite, etj) ose fiziologjike
(lidhje të acideve bilare dhe kripërave, prodhimi i zinxhirëve të shkurtër të acideve
yndyrore, etj). Fibra mund të reduktojë shkaktimin e sëmundjeve të fshikëzës së
tëmthit, duke reduktuar njomjen e biles; ajo mund të ndihmojë në kontrollin e diabetit
(duke i bërë përbërësit e dietës glycamike të patretshme) dhe është vërtetuar që
redukton pjesën më të madhe të atherosklerozës eksperimentale. Ka, gjithashtu, edhe
një të dhënë epidemiologjike që thotë se fibra përpiqet të luajë një rol mbrojtës në
sëmundjet kardiovaskulare të njeriut. Dietat me fibër të lartë luajnë një rol, gjithashtu,
edhe në mbrojtjen ndaj kancerit të kolonës, megjithëse mekanizmi i kësaj mbrojtje
është akoma i paqartë.
Gjatë dekadave të fundit, dobitë e njohura të fibrës mbi shëndetin kanë krijuar
një interes të madh për ta rritur përmbajtjen e saj në ushqimet e ndryshme dhe numri i
burimeve të fibrës të propozuara për përdorim në formulimin e këtyre ushqimeve me
fibër të lartë, kanë rritur pjesën më të madhe të treguesve. Megjithatë, kur fibra është
përdorur në disa forma në produktet e pjekura, është e nevojshme të kryhen disa
rregullime në parametrat e ndryshme të procesit përpunues me qëllim që të arrihet
cilësia e lartë, produkte me fibër të lartë që janë të pranueshme për pjesën më të
madhe të konsumatorëve.
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6.1 Burimet e fibrës
Fibra dietike mund të përshkruhet si pjesa e ngrënshme e bimëve apo
karbohidrateve analoge, e cila është rezistente ndaj tretjes dhe absorbimit në zorrën e
hollë të njeriut, dhe që fermentohet plotësisht ose pjesërisht në zorrën e trashë. Fibra
dietike përfshin polisakaridet, oligosakaridet, ligninën dhe substancat shoqëruese të
bimës. Fibra dietike paraqet efekte pozitive fiziologjike, si laksativi, dhe/ose
pakësimi i kolesterolit në gjak, dhe/ose pakësimi i glukozës në gjak. Fibra dietike
ndahet në tre kategori: fibra dietike të patretshme (insoluble dietary fibre – IDF);
fibra dietike të tretshme (soluble dietary fibre – SDF); dhe fibrat totale dietike (total
dietary fibre – TDF), shuma e IDF + SDF. Format e tretshme dhe të patretshme kanë
karakteristika funksionale disi të ndryshme, të cilat ndikojnë në efektet fiziologjike
dhe në rrugën që ndiqet për pjekje. Fibra totale dietike është e rëndësishme për
përllogaritjen e reduktimit kalorik në ushqimet e përbëra me substanca të tilla. Si
burime të rëndësishme për fibrën dietike konsiderohen drithërat, patatja, perimet
bishtajore dhe arra, perimet, dhe frutat. Disa burime të zakonshme të fibrave dhe
raporti i SDF dhe IDF-së janë paraqitur në pasqyrën 4.
Kategoritë kryesore të IDF-së janë celuloza, hemiceluloza, amiloidet, lignina,
niseshteja rezistente dhe reaksioni Maillard i produkteve. Celuloza, që gjendet në
muret qelizore të bimës, është përbërësja kryesore e IDF-së. Ajo ka lidhje të
ndryshme zinxhirë β-1,4-lidhje poliglukane. Kimikisht, celuloza është shumë e
ngjashme me amilozën, dallimi kryesor është drejtimi hapësinor i lidhjeve që
bashkojnë molekulat shoqëruese të glukozës. Në celulozë molekulat janë të
bashkuara në atë mënyrë që molekulat të formojnë një shufër të drejtë. Një zinxhir
celuloze përmban mes 300 dhe 15 000 njësi glukoze duke pasur një peshë molekulare
mes 50 x 103 dhe 2.5 x 106 Da. Burimi kryesor i celulozës është druri. Celuloza
shumë e pastër (alfa celuloza) është lënda e parë për industrinë ushqimore dhe atë
farmaceutike. Gjithashtu, celuloza mbulon pjesën më të madhe të IDF-së në shumë
fibra natyrore, meqenëse sot i shitet bukë-pjekësve.
Pasqyra 4
Kompozimi i përbërësve të fibrës
Burimi i fibrës
Alfa celulozë
Fibra soje
Fibra tërshëre
Fibra pjeshke
Fibra molle
Fibra e panxharit të sheqerit
Fibra e grurit të përpunuar
Krunde e grurit të fortë
Krundja e tërshërës
Krundja e misrit
Krundja e elbit
Krundja e orizit
Lëvoret e sojës

IDF

SDF

95.0
56.5
93.8
80.8
69.0
57.0
90.0
40.0
11.7
87.0
64.7
23.0
61.1

0.0
21.1
0.0
406
1.7
25.0
0.0
3.0
10.5
1.0
2.9
2.0
9.4
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Ujë +
hi
5.0
8.5
0.0
6.5
1.8
9.7
9.0
17.0
11.7
5.0
8.1
19.0
10.7

Proteina

Yndyra

K/H

0.0
12.0
6.0
2.0
9.1
8.0
1.0
15.0
20.1
3.8
17.7
14.5
12.2

0.0
0.2
0.2
0.5
3.1
0.3
0.0
5.0
6.0
1.0
6.6
20.0
0.6

0.0
2.5
0.0
4.6
15.3
0.0
0.0
20.0
38.4
2.2
0.0
21.5
6.0
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Hemiceluloza është një përzierje po aq e ndërlikuar polimerësh, në të cilën
zinxhirët kryesorë përbëhen prej ksilaneve, glukomannane dhe galaktane dhe anët e
zinxhirëve përbëhen prej galaktoze, arabinoze dhe acide të ndryshme heksuronike.
Hemiceluloza është një term gjenerik, që mbulon një varietet të gjerë polisakaridesh
jo-celuloze të përftuara nga muret qelizore të bimës. Në grurë, dhe në miellin e grurit
e të thekrës, pentozanet (si të tretshme, ashtu dhe jo-të tretshme) janë hemiceluloza.
Arabinoksilani është përbërësi kryesor i pentozaneve të patretshme në këto miellra,
ndërkohë që arabinoksilanet me peshë më të ulët molekulare, arabinogalaktani dhe
ksilanet, duke pasur anë të tjera të zinxhirëve (p.sh. acidi glukoronik), gjenden
përgjatë pentozaneve të tretshme.
Amiloidet janë ksiloglukane të cilat janë të lokalizuara në muret qelizore të
pjeshkave, bathëve, bathëve të sojës dhe bimëve të tjera bishtajore. Zinxhiri kryesor
linear është i ngjashëm me atë të celulozës, por D-ksiloza, D-galaktoza dhe Dfruktoza janë të bashkuara në intervale. Ata janë përbërës relativisht të vegjël të IDFsë, me përjashtim të atyre burimeve të përbërësve fibrash që rrjedhin nga muret
qelizore të bimëve bishtajore.
Lignina është përshkruar si “ngjitës” e cila mban të bashkuara lidhjet e
celulozës dhe hemicelulozës në muret qelizore të bimës së maturuar. Është një
polimer amorfoz, aromatik hidrokarbur, i formuar nga kondensimi i nën-bashkësive
fenilpropane. Në pjesën më të madhe të burimeve të fibrave të përdorura në furrat e
bukës, lignina përfaqëson përgjithësisht 5-10% të TDF-së. Lignina në vetvete ka një
strukturë të ndërlikuar dhe, në të vërtetë, nuk është një përbërës por as një klasë e tërë
e materialeve të murit qelizor të bimës. Ajo kontribuon relativisht pak në kapacitetin
e lidhjeve ujore në fibra. Nga ana tjetër, lignina mund të bashkojë acidet bilare dhe
kolesterolin në zorrë.
Niseshteja rezistente (resistant starch – RS) formohet gjatë procesit të pjekjes
sepse pjesa amiloze e niseshtesë së xhelatinuar (e formuar gjatë pjekjes) tërhiqet
(kristalizohet) gjatë ftohjes. Një fraksion amiloze me peshë molekulare të ulët
kristalizohet brenda ndërthurjeve të forta, të cilat janë rezistente ndaj tretjes nga alfaamilaza. Sasia e formuar varet nga natyra origjinale e niseshtesë (raporti i
amilopektinës me amilozën) dhe zbatimit të procedurave të pjekjes. Prandaj, RS është
produkt i përpunimit dhe, në këtë sens, nuk është një fibër “e vërtetë” dietike.
Megjithatë, RS është gjerësisht e palëvizshme dhe e patretshme apo absorbueshme në
zorrën e njeriut dhe, për rrjedhojë, një pjesë e pranueshme e IDF-së.
Përgjithësisht, fibrat dietike të tretshme mund të përshkruhen si ngjitës
(kauçuk). Ato mund të jenë edhe endogjenë ose ekzogjenë relativisht të pastër. Këto
substanca janë të përbëra nga zinxhirë të gjatë polisakaride me një numër të madh
degësh anësore prej sheqerërave ose oligosakarideve. Zakonisht, bashkësitë
sheqerore përfshijnë acide karboksilike si acidi D-glukoronik, D-manuronik ose Dgalakturonik. Struktura më e lartë e degëzuar ndikon në tretshmërinë e ujit dhe
kauçukut anionike në prani të kationeve, si Ca2+, zakonisht formon xhele. Ngjitësit
(kauçukut) përdoren nganjëherë në brumë ose në rrahjen e brumit si një proces
ndihmës dhe, gjithashtu, për përmirësimin e ruajtjes së lagështisë në produktin e
përfunduar. Që kur sasitë e përdorura për këto qëllime janë zakonisht mjaft të pakta
(tipikisht 0.1-0.25%, bazë mielli) kontributi i tyre në TDF e produktit përfundimtar
është po aq i vogël. Megjithatë, disa ingredientë, si krundja e tërshërës, përdoren në
sasi të konsiderueshme (10-30%, bazë mielli) në produktet e pjekura dhe, kështu,
përmbajtja e fibrës së tretshme mund të jetë pjesë goxha e gjerë e TDF-së së
produktit përfundimtar.
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Pjesët më të rëndësishme të ngjitësve (kauçukëve) endogjene janë betaglukani dhe substancat pektike. Beta-glukani është një zinxhir poliglukoze në të cilin
lidhjet janë β-1,4 dhe β-1,3janë në raporte të ndryshme. Glukanet me peshë më të
madhe molekulare dhe sasi më të lartë lidhjesh β-1,4 kanë prirje të jenë të patretshme
në ujë, prandaj testohen si IDF; sa më e ulët të jetë pesha molekulare e llojit, aq më
shumë lidhje β-1,3 janë të tretshme dhe regjistrohen si SDF. Përmbajtjet e larta të
beta-glukaneve gjenden në tërshërë dhe elb.
Pektinat përfshijnë një varietet të gjerë materialesh të bazuara në poli-α-1,4D-galaktunorik acid, dhe përmbajnë vargje zinxhirësh prej D-galaktoze, D-arabinoze,
D-ksiloze,
dhe D-glukoze. Pektina e tregut mund të ketë edhe një shkallë më të
lartë (metoksi të lartë pektine, HMP) ose më të ulët (metoksi të ulët pektine, LMP)
esterifikimi. Burimet më të mëdha të pektinës së tregut janë frutat, mollët, dardhat
dhe tuli i panxharit të sheqerit.
Shumë kauçukë ekzogjene kanë origjinë bimore, megjithëse polisakaridet
bakteriale (ksantani, gelani) dhe derivatet sintetike (ngjitësi celuloze) përdoren,
gjithashtu, në industrinë e pjekjes. Kauçukët arabike, tragakante, gatti rrjedhin nga
pemët dhe shkurret. Agari, acidi alginik, karragenan dhe furcelleran janë ekstrakte uji
të barërave të ndryshme të detit. Kauçuku i bathës lokuste dhe guare përftohen nga
pema e karbit. Bakteri formon shpesh një sasi të konsiderueshme ngjitësi kur bima
rritet në bio-fermentues. Shembuj janë kauçukët ksantan dhe xhelan. Kauçukët
sintetikë janë gjithashtu të vlefshëm për industrinë e bukëbërjes; për shembull
celuloza e zëvendësuar me karboksimetilin, metilin dhe hidroksilpropilin plus grupet
metile është e vlefshme për aplikimet në bukë-pjekje.
6.2 Problemet e karakteristikave fibroze gjatë pjekjes
Pjesa më e zakonshme e burimit të fibrës dietike në pjekje është krundja e
drithit, veçanërisht ajo e grurit. Përdorimi i krundes së elbit i nxjerrë nga lëvoret e
elbit, krundja e tërshërës, ose nga heqja e lëvores së kokrrave të tërshërës, është bërë
më e gjerë falë përmbajtjes së lartë të tyre me SDF, veçanërisht përmbajtjes së tyre
beta-glukane. Megjithatë, shtimi i krundes së drithit shkakton probleme serioze në
cilësinë e bukës. Shtimi i fibrës shkakton këto ndryshime teknologjike:
-

rrit prodhimin e brumit;
një brumë më të lagësht dhe më të shkurtër;
një tolerancë më të ulët fermentimi;
vëllim më të vogël;
një tul që është i tendosur dhe jo-elastik;
dhe ndryshimet e aromës dhe shijes varen nga lloji i fibrës dhe tipi i bukës.
Në përgjithësi, shtimi i fibrës rrit absorbimin e ujit nga brumi. Masa e pjesës
së fibrës dëmton absorbimin e ujit; pjesëzat e gjera thithin ujë shumë më ngadalë sesa
ato të vogla. Gjithashtu, sasia e IDF-së dhe SDF-së dëmton sasinë thithëse të ujit.
Lloji i fibrës dhe sasia e tyre kanë ndikim domethënës në aftësinë thithëse të ujit nga
brumi dhe kohën për zhvillimin e tij. Nëse lloji i fibrës së përdorur ka fuqi të lartë
absorbuese, atëherë koha e zhvillimit të brumit do të jetë më e gjatë. Koha e
zhvillimit të brumit është më e gjatë nëse përdoret ashpërsia e krundes së grurit.
Vëllimi i bukës zvogëlohej me 20% nëse sasia e krundes ishte 15% dhe masa e copës
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ishte e vogël. Gjithashtu, u reduktonte koha e përzierjes, sidomos nëse përdorej
krundja e imët.
Kur brumi që përmban fibër përzihet më përpara, pastrimi është
jashtëzakonisht i shpejtë, fibra duket se thith shpejt pothuajse gjithë sasinë e lirë të
ujit, dhe pamja e parë është që brumi kërkon më shumë ujë. Pas disa minutave apo
përzierjes së mëtejshme, brumi pushon, bëhet koheziv dhe uniform, dhe zhvillon
karakteristikat elastike. Kjo pikë i afrohet kohës optimale të përzierjes. Brumërat me
fibra të larta kanë tolerancë të kufizuar ndaj tej-përzierjes, kështu duhet kushtuar
kujdes formimit të shiritit të hollë dhe elastik të glutenit dhe mënjanimit të tejpërzierjes. Në varësi të burimit të fibrës, brumërat me fibër të lartë janë shpesh të
ngjitshëm dhe të butë.
Vëllimi dhe struktura
Vëllimi i bukës me fibër të lartë është i vështirë të arrihet. Krundet e tepërta
zakonisht dobësojnë cilësinë e strukturës dhe pjekjes së brumit të grurit dhe
zvogëlojnë vëllimin e bukës e elasticitetin e tulit. Nëse sasia e krundeve të grurit
është në nivelin 20%, ato ulin vëllimin e bukës në rreth 19%. Qëndrueshmëria e
bukës së pasuruar me fibër është 41% më e lartë sesa buka e gatuar pa krunde.
Efektet e dëmshme të shtimit të fibrës në strukturën e brumit vijnë për shkak të
dobësimit të rrjetës glutenike, e cila, në vetvete, keqëson mbajtjen e gazit ashtu dhe
prodhimin e tij. Nga ekzaminimi me mikroskopik u panë diferenca më të mëdha mes
strukturës së tulit të kontrollit dhe bukës me përmbajtje fibre. Struktura e tulit të
bukës së grurit përbëhej prej shiritash të hollë e filamentesh të cilët, esencialisht,
mungonin tek bukët e pasuruara me fibër.
Materialet e himeve të shpërndara në brumë shpërhapin masën niseshte-gluten
dhe, gjithashtu, kufizojnë dhe shtyjnë flluskat e gazit të zgjerohen në një përmasë të
posaçme. Kjo shtrembëron shumë strukturën e flluskave të gazit dhe mund të ndikojë
në rezultatin e morfologjisë së tulit, e cila është një element i rëndësishëm për
strukturën e tulit. Prandaj, fibrat e tepërta distike kërkojnë ndryshime të teknikave
përpunuese për prodhimet e pjekura me cilësi të kënaqshme për konsumatorin. Masa
e shpërndarjes së pjesëzës së krundes është e rëndësishme për përcaktimin e
strukturës së produkteve të pjekura; për shembull, himet e imta të shtuara në miell në
pjekje prodhojnë një tul më të dendur sesa në bukët e pjekura me miell ku janë shtuar
hime më të trasha.
Shija dhe aroma
Për pasurimin e produkteve të pjekura me hime drithërash ka disa kufizime,
meqenëse, kur kapërcehen disa përkujdesje ka efekte të dëmshme në karakteristikat
ndijore, pamjen, shijen e gojës, apo aromën e përtypjen. Pasurimi i ushqimeve me
nivele të larta himesh të drithit të patrajtuar është gjithashtu problematik. Mënyra të
ndryshme përpunimi, si gatimi dhe fermentimi i himeve, janë përdorur për të
modifikuar karakteristikat e shijes dhe aromës së himeve të drithit. Pavarësisht nga
vlefshmëria e mundësive për të modifikuar profilet e kërkuara të produkteve me fibër
distike, mbetet fakti që pjesa më e madhe e tyre është e përshtatshme vetëm për disa
aplikime. Shumë produkte me fibër dietike janë të papërshtatshme për aplikime të
veçanta meqenëse ato nuk janë as neutrale në shije dhe as nuk kanë një ngjyrë
dalluese. Neutraliteti i shijes në veçanti është një kriter kryesor për përcaktimin e
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shkallës së aplikimit. Nga pikëpamja teknologjike, fibrat nga bizelet e rrudhura,
lupinet dhe kashta e grurit kanë më shumë përparësi sesa himet e drithit. Megjithatë,
përshtatshmëria e fibrës së zgjedhur për aplikacionin e veçantë varet gjithmonë në
karakteristikat e produktit dhe niveli i shtimit të fibrës.
6.3 Përmirësimi i cilësisë së bukës me fibër të lartë
Shtesa e fibrës kërkon gjithmonë rregullimin e proceseve të tjera përpunuese,
sidomos në sasinë e ujit të shtuar në brumë, formulë, kohën e përzierjes dhe
fermentimit, dhe teknikave të ardhjes e pjekjes. Më poshtë do të flasim për këto lloj
rregullimesh.
Receta dhe rregullimet e procesit
Vëllimi më i madh i bukës së grurit me shtesë fibre arrihet duke shtuar sasinë
e ujit në brumë. Sasia e saktë e ujit varet nga lloji i fibrës dhe nivelit të pasurimit të
fibrës. Gjithashtu, shtesa e margarinës (mbi 3% të peshës së miellit) do të rrisë
vëllimin e bukës. Shtesat e fibrës kanë prirje të rrisin kohën e fermentimin
përfundimtar (provës), e cila mund të ekuilibrohet duke shtuar 1% më tepër maja
gjatë gjithë proceseve të brumë-bërjes.
Përpunimi i brumërave me fibër të lartë, në disa drejtime, dallohet nga ai i
brumërave të rregullt. Nëse përdoret metoda e sfungjerit, ai duhet të jetë pak i pafermentuar. Gluteni duhet të jetë i çarë, gjysma e tij duke iu drejtuar sfungjerit dhe
pjesa tjetër duke iu shtuar brumit gjatë fazës së përzierjes. Nëse përdoret një metodë e
rregullt për brumë-bërje, atëherë duhet ulur fermentimi i ndërmjetëm, ndoshta më
shumë se gjysma.
Para-trajtimi i fibrës
Duke reduktuar masën e pjesës së fibrës, zvogëlohen karakteristikat
hidratuese dhe ky efekt varet nga lloji i fibrës së përdorur, kjo shkaktuar për shkak të
ndryshimeve në pjesëzat e fibrës që absorbojnë ujë gjatë bluarjes. Bluarja zvogëlon
fuqinë bymyese dhe absorbimin e ujit. Masa e copëzës së himes së grurit nuk ndikon
në aftësinë thithëse të ujit nga brumi. Brumërat që përmbajnë krunde të imta kanë
kohë më të shkurtër përzierje sesa ato që kanë krunde më të trasha. Megjithatë,
qëndrueshmëria e përzierjes është më e mirë nëse brumi ka krunde të trasha.
Përdorimi i krundeve të trasha jep, gjithashtu, edhe një vëllim më të madh e strukturë
më fine të bukës sesa ai i krundeve të imta.
Modifikimi kimik (acid, bazë, etanol) dhe enzimatik (amilaze, proteaze) i
krundes së grurit është përdorur për të përmirësuar karakteristikat funksionale të saj.
Këto trajtime zmadhojnë përmbajtjen fibre distike të krundes së grurit në 63-78%.
Sidoqoftë, veçoritë e përzierjes dhe pjekjes së këtyre ingredientëve të modifikuar
kanë ndikime negative.
Përdorimi i përmirësuesve në miellra me fibra të lartë
Cilësia e bukës ulet me rritjen e sasisë së fibrës, e cila mund të kompensohet
duke shtuar gluten të thatë në miell. Nëse sasia e fibrës së shtuar është mbi 10%,
është e rekomandueshme që mielli të ketë një përmbajtje proteine rreth 16% dhe sasia
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e ujit të përdorur duhet të jetë e mjaftueshme për të hidratuar si duhet si glutenin e
shtuar, ashtu dhe përbërësit me fibër. Kërkesat oksiduese, për një brumë me fibër të
lartë, janë shumë më të mëdha sesa ato për një brumë të ngjashëm standard. Acidi
askorbik duhet të jetë veçanërisht efektiv, dhe një masë prej 150-200 ppm përdoret në
mënyrë të vazhdueshme. Aty ku lejohet, bromati i potasiumit përdoret për të ruajtur
fuqinë gjatë provës. Bromati i potasiumit dhe sodium stearyl laktylate (SSL)
përmirësojnë karakteristikat e bukëve të grurit me fibër të lartë, pa patur nevojën e
shtimit të glutenit të thatë. Bromati i potasiumit rrit vëllimin e bukës dhe SSL
përmirëson strukturën dhe jep një shpërndarje më uniforme të poreve.
Kauçukët, veçanërisht ato me viskozitet të lartë si sheqerërat, kokrrat e
akacies, xanthan, apo sodium karbometilceluloza, shtohen shpesh në formulat me
fibër të lartë në nivele rreth 0.1-0,25% të peshës së miellit. Shtesat e enzimave
përmirësojnë cilësinë e bukës me fibër të lartë. Shtesat e dy hemicelulazeve
komerciale përmirësonin mekanikën e brumit dhe vëllimi specifik i bukës
përmirësohej dhe shkalla e bojatisjes ulej. Rezultate të ngjashme u arritën kur u
përdorën përzierjet e xylanases. Megjithatë, përdorimi i xylanases rriste, gjithashtu,
ngjitshmërinë dhe butësinë e brumit. Prandaj, nevojitet një balancim i kujdesshëm
kur xylanaset përdoren me qëllim që të përmirësojnë cilësinë e bukës, pa sakrifikuar
mekanikën e brumit. Efektiviteti i xylanases në përmirësimin e vëllimit të bukës
rezulton në ri-shpërhapjen e ujit nga faza pentozane në fazën e glutenit.
Amilazat dhe proteazat përmirësojnë, gjithashtu, vëllimin e bukëve me fibër
të lartë dhe zbusin strukturën e tulit. Veç kësaj, kombinimet e amilazës dhe oksidit të
kalciumit kanë përmirësuar cilësinë e pjekjes së bukës me fibër të lartë. Aftësia e
alfa-amilazës kërpudhore në përmirësimin e vëllimit të bukës shpjegohet mbi faktin e
rritjes oven-spring dhe kapacitetin e brumit për të mbajtur gazin. Ka mundësi që alfaamilaza të ulë viskozitetin e niseshtesë së xhelatinuar, gjë që bën të mundur një
vëllim më të mirë. Alfa-amilaza termo-stabile është efektive në ngadalësimin e
bojatisjes së bukës duke hidrolizuar pjesërisht niseshtenë dhe duke prodhuar
dekstrina. Funksionaliteti i proteazës, në pjekjet me fibër të lartë, bazohet në aftësinë
e tij për të shkurtuar kohën e përzierjes, përmirësimin e karakteristikave të brumit,
përmirësimin e kapacitetit të mbajtjes së gazit, strukturën e butë të tulit dhe
përmirësimin e shijes e aromës.
Para-fermentimet
Fermentimi i brumit të thartë përdoret për të përmirësuar strukturën, vëllimin
dhe ruajtjen e cilësisë së bukëve. Bakteri acido-laktik shkakton acidifikimin e brumit,
proteolizën e glutenit dhe moderon hidrolizën e niseshtesë. Modifikimi i përbërësve
të brumit ndikon mbi ndryshimet fiziko-kimike që ndodhin në bukë gjatë
jetëgjatësisë. Lloji i miellit, temperatura, përmbajtja e ujit dhe lloji e sasia e majasë
ndikojnë, të gjitha, në acidifikimin e brumit dhe cilësinë e bukës. Lloji i miellit është
faktori kryesor në acidifikimin e brumërave të tharët dhe aciditeti më i madh
prodhohet në brumërat e gatuar nga miellrat e pasitur (të zi).
Para-njomja e himeve të grurit për rreth 1 orë është vënë re se ndikon për mirë
në vëllimin e bukës. Hidratimi i krundes (në një tepri uji prej 10 ose 97ºC) para futjes
në brumë, rriste vëllimin e bukës dhe përmirësonte cilësinë e bukës në bukën e grurit
që përmbante 12% krunde. Kohët më të gjata të njomjes (4-16 h) ose temperaturat
mesatare (25-30ºC) nuk e përmirësonin vëllimin e bukës. Gjithashtu, duke qenë se
shtresa krundore e kokrrës është e pasur gjithmonë me mikrobe të ndryshme, si
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Bacillus Subtilis, lagia e krundes duhet të bëhet në kushte ku nuk favorizohet i
zhvillimit të mikrobeve, me qëllim që të mënjanohen risqet mikrobiologjike.

Fig. 7 – Efektet e para-fermentimit të krundeve mbi vëllimin e bukës
që përmban 20% krunde.

Para-fermentimi i krundeve me maja, ose në veçanti me maja dhe bakterie
acidi laktik, përmirëson vëllimin e bukës dhe butësinë e tulit (fig. 7 dhe 8). Prandaj,
teknologjia e brumit të tharët përdoret, gjithashtu, me efektivitet gjatë pjekjes me
fibër të lartë. Efektiviteti i fermentimit vjen për shkak të aktivitetit të enzimave
endogjene në miell, sidomos të amilazës dhe proteazës, ashtu si dhe enzimat e
prodhuara nga majaja dhe bakteri i acidit laktik. Acidet e prodhuara gjatë fermentimit
ulin pH e brumit, duke ndikuar në këtë mënyrë në aktivitetin enzimatik dhe
karakteristikat e glutenit. Optimumi i pH të enzimave karbohidrate, si amilaze,
pentosanase apo celuloze, ndryshon gjerësisht (3.6-5.6) në varësi të varietetit të grurit
dhe gjendjes së embrionit. Proteinaset dhe peptidaset në miell janë aktive në nivelet e
pH mes 4 dhe 9, në varësi të substratit. Zbritja e menjëhershme e nivelit të pH në
brumin e tharët shkakton reduktimin e aktivitetit amiloliptik, ndërsa rënia më
graduale e nivelit të pH në brumin e fermentuar spontanisht, mundëson degradimin e
mëtejshëm të niseshtesë. Modifikimet në niseshte gjatë fermentimit alternojnë
karakteristikat xhelatinuese të pjesëzave amide.
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Fig. 8 – Efekti i para-fermentimit të krundes në qëndrueshmërinë
e tulit të bukës me 20% krunde.
Dietat me fibër të lartë, veçanërisht ato që përmbajnë fibra drithi, kanë efekte
pozitive shëndetësore duke reduktuar sëmundjet kronike si diabetet, tumoret dhe
sëmundjet koronare të zemrës. Një shtim i fibrës së lartë mund të lidhet, gjithashtu,
pozitivisht me kontrollin e dhjamosjes dhe çrregullimet fizike gastro-intensinale të
aparatit të tretjes. Meqenëse, në vendet perëndimore jetëgjatësia e popullsisë është në
rritje, çështjet që lidhen me shëndetin, si ushqimet funksionale dhe mirëqenia
individuale, do të jenë, pa dyshim, tema apeluese për pjesën më të madhe të
popullsisë edhe në dekadat e ardhshme. Konsumatorët do të jenë të interesuar të
blejnë produkte funksionale drithërash, të cilat ndihmojnë në shëndetin e tyre dhe
mënjanon mbipeshën. Prandaj, produktet drithërore me fibër të lartë kanë kërkesa të
larta blerjeje. Megjithatë, ashtu siç ndodh gjithmonë me artikujt ushqimorë, kriteri
kryesor i pranueshmërisë së konsumatorëve do të jetë shija e mirë dhe struktura e
produkteve drithërore. Me fjalë të tjera, konsumatorët shpresojnë në prodhimet
funksionale të drithit, si bukët me fibër të lartë, në mënyrë që të kenë, të paktën, cilësi
të mirë të ngjashme me bukën standarde të grurit.
Tradicionalisht, duke ndërhyrë me fibër brenda produkteve të pjekura në sasi
të tilla që të arrihen dobitë mbi shëndetin, janë shkaktuar keqësime të pashmangshme
të cilësisë, si për shijen e aromën, ashtu dhe për strukturën e produkteve të drithërave.
Studimet e fundit mbi rolin e fibrës në pjekje, kanë treguar që ka disa mundësi për
bukëpjekësit, me anë të cilave kapërcejnë problemet që lidhen me pjekjen me fibër të
lartë. Ingredientët me fibër, me teknologji dhe karakteristika të përmirësuara në shije,
po zhvillohen gjatë dekadave të fundit. Gjithashtu, nga përpunimi me procese të
ndryshme dhe modifikimi i recetave në pjekjet me fibër të lartë, është e mundur të
prodhohen cilësi të larta, produkte drithi me fibër të lartë që ndihmojnë shëndetin dhe
i përshtaten kërkesave të konsumatorëve.
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VI. MATJA E CILËSIVE REOLOGJIKE NË BRUMË
Cilësitë reologjike të brumit janë të lidhura me cilësinë e pjekjes, kryesisht
për shkak të një tradite të hershme të vlerësimit subjektiv manual të reologjisë së
brumit para pjekjes, për shembull, veprimi i bukëpjekësve i mbrujtjes dhe i hapjes së
brumit me dorë për të vlerësuar cilësinë e tij. Edhe pse kjo është një metodë shumë
subjektive e matjes së reologjisë, ajo na ofron një lloj matjeje reologjike që ne bëjmë
në mënyrë që të parashikojmë ecurinë e pjekjes.
Gluteni është proteina më e madhe e brumërave të miellit të grurit, i
përgjegjshëm për sjelljen e tij të vetme visko-elastike gjatë deformimit. Proteinat e
glutenit janë të përgjegjshme për ndryshimet në cilësinë e pjekjes, e përveç kësaj, ai
është pjesëza e patretshme e peshës së lartë molekulare (HMW) polimerit të glutenit i
cili është i lidhur ngushtë me ndryshimet në forcën e brumit dhe me cilësinë e pjekjes
mes llojeve të ndryshme të grurit. Matjet reologjike po përdoren në masë si të
shpejta, tregues të ndjeshëm të ndryshimeve të strukturës molekulare të polimereve
dhe veçoritë cilësore. Përderisa gluteni shihet si polimer, ku cilësitë reologjike të
glutenit në lidhje me strukturën e tij molekulare dhe sjelljen funksionale gjatë të
gjithë procesit të bukëbërjes, është shumë i përshtatshëm në lidhje me të kuptuarit të
mekanizmave fizike të përgjegjshme për ndryshimet në cilësinë e bukëbërjes.
Proteinat e glutenit përmbajnë një sistem të lartë shpërndarjeje të polimerëve, është
klasike ndarja në dy grupe që bazohet nga mundësia e nxjerrjes së tyre në alkoole:
gliadinat dhe gluteninat. Gliadinat janë polipeptide vetëm me një zinxhir me peshë
molekulare që varion nga 2x104 në 7x104, ndërkohë gluteninat janë polimerë me
shumë zinxhirë në të cilat polipeptidet individuale janë të lidhura me lidhje disulfide
ndërzinxhirore dhe me lidhje hidrogjeni për të dhënë një MWD të gjerë që varion
mes 105 dhe 108. Vetëm, kohët e fundit është bërë e mundur matja dhe përcaktimi i
sasisë së peshës së lartë molekulare (HMW), ku polimerët e gluteninës dihet që janë
të përgjegjshme për ndryshimet në cilësinë e bukëbërjes duke përdorur teknikat si
shpërndarja e dritës dinamike, ndërtimi dhe struktura e tyre nga teknika si rrezet X
dhe përhapja e elektroneve, spektroskopia e rezonancës nukleare magnetike, studimet
hidrodinamike të solucioneve dhe mikroskopia e forcës atomike (AFM). Këto
tregojnë që shpërndarjet bimodale (MW) të cilat barazohen me ashpërsinë në ndarjen
klasike të bazuar në tretjen mes gliadinave dhe gluteninave. Gluteninat kanë një
strukturë shtrirjeje të ngjashme me një rrugë ca.50-60 nm e bërë nga një strukturë
spirale, e quajtur β-spirale, dhe janë të degëzuara. Shpërndarjet dhe strukturat e
polimerëve MW mund të ndryshojnë me llojet e ndryshme të grurit dhe mund të
modifikohen gjithashtu nga kushtet e rritjes dhe ambientale, kushtet gjenetike dhe
agronomike të cilat ndryshohen për të rritur cilësinë bukëbërëse të grurit.
1. Reologjia dhe qëndrueshmëria e mureve të flluskës gjatë fermentimit dhe
pjekjes
Pjekja ka të bëjë me rritjen dhe qëndrueshmërinë e flluskave,madhësinë e
tyre, zgjerimin, rritjen dhe çarjen gjatë procesit të pjekjes, të cilat do të kenë një
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ndikim më të madh në cilësinë e bukës përfundimtare, si nga ana e paraqitjes ashtu
edhe nga ana e vëllimit. Konsiderohet se kufiri i zgjerimit të këtyre flluskave është i
lidhur drejtpërdrejtë me qëndrueshmërinë e tyre, në sajë të bashkimit dhe humbjes
eventuale të gazit kur flluskat dështojnë. Cilësitë reologjike të mureve të flluskave
janë të rëndësishme në mbajtjen e qëndrueshmërisë ndaj çarjes së parakohshme gjatë
pjekjes dhe gjithashtu në lidhje me rregullimin dhe përmbajtjen e gazit gjatë
fermentimit dhe pjekjes, e si rrjedhojë edhe të strukturës dhe vëllimit përfundimtar të
produktit të pjekur. Gjatë pjekjes mund të ketë një proces dëmtimi: si çarje e mureve
të flluskës duke u deformuar. Zgjerimi i tendosjes është kryesor për situata të
deformimit më të mëdha, si për shembull dhënia e formës me fryrje, mbledhja e
fibrave ose tendosja gjatë formimit të shkumës, ku deformimi është kryesisht një
zgjerim dyboshtor rreth hojëzave, në rritje të gazit. Masa e polimerëve nevojitet të
jetë mbi një lëmsh kritik të MW që krijon ngurtësimin e tendosjes, i cili rritet
gjithashtu nga degët e zinxhirëve të gjatë, polimerët MWD. Ngurtësimi i tendosjes
është vëzhguar në brumëra dhe i lidhur me dështimin e mureve të hojëzave të gazit të
matura në deformime të mëdha në zgjerim dyboshtor. Ngurtësimi i tendosjes është
një mekanizëm i rëndësishëm në përftimin e një qëndrueshmërie më të madhe të
mureve të flluskave ndaj një bashkimi të parakohshëm gjatë provës dhe përmbajtje
më e mirë e gazit gjatë pjekjes.
2. Reologjia dhe roli i saj në kontrollin e cilësisë
Reologjia është studimi i lëvizjes së forcës dhe deformimit të materialeve. Një
deformim i kontrolluar dhe i përcaktuar mirë në një kohë të caktuar dhe matet
reagimi i forcës (ose e kundërta) për të paraqitur të dhëna rreth parametrave të
materialeve si ngurtësimi, viskoziteti, forca, ashpërsia ose qëndrueshmëria e
materialit. Qëllimet kryesore të matjeve reologjike janë:
1. Përftimi i një përshkrimi sasior të cilësive të materialeve;
2. Përftimi i të dhënave që lidhen me strukturën molekulare dhe përbërjen e
materialit;
3. Karakterizimi dhe paraqitja e rendimentit të materialit gjatë procesit dhe për
kontrollin e cilësisë.
Reologjia përdoret si një ndihmë në kontrollin dhe planin e procesit, dhe si
një mjet në simulimin e parashikimin e reagimit të materialeve ndaj rrjedhave të
komplikuara dhe kushteve të deformimit shpesh të gjetura në situata të procesit të
cilat mund të jenë të papranueshme nga matjet normale reologjike.
Reologjia lidhet me funksionalitetin e produktit; shumë teste reologjike
përdoren për të bërë përpjekje për të parashikuar cilësinë e produktit final si për
shembull sjellja e përzierjes, kryerja e pjekjes, shija dhe struktura, cilësia e biskotave,
makaronat, ëmbëlsirat me brumë, etj. Kjo bazohet në idetë e analizave të aplikimit
struktural të materialeve, ku matjet me masë të vogël laboratorike e cilësive
mekanike kanë dalë me sukses në sjelljen e strukturave me struktura të ndërtimit të
lartë si urat, ndërtesat etj, duke paraqitur që testet e kontrolluara në mostrat e vogla të
përcaktuara mirë të ushqimit në laborator mund të lidhen me situata më të mëdha e
më të ndërlikuara, të gjetura në kushtet praktike të procesit.
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Specialistët me eksperiencë të gjatë kanë ndjesi intuite për testimin reologjik,
për shembull në vlerësimin me anë të prekjes dhe me anë të shikimit të cilësive të
materialeve si fortësia, ngurtësimi, viskoziteti, forca, ashpërsia dhe lidhja e tyre me
karakteristikat e cilësive përfundimtare. Ata vlerësojnë me anë të intuitës cilësinë e
ushqimeve të ngurta vetëm duke i shtypur ato, ose viskoziteti i lëngshëm vlerësohet
duke e rrotulluar thjeshtë lëngun në mbajtësin e tij, dhe me të vërtetë këto lloj testesh
janë përdorur në punishte ose fabrika si një matje e gjallë e cilësisë. Këto vlerësime
intuitive, u transformuan në përshkrime cilësie të materialit nga shkencëtarët. Kështu
reologjia është zhvilluar me shpejtësi si shkencë dhe si kontribut për shumë aplikime
si koloidet, suspensionet dhe emulsionet, procesi i polimerëve, shtrydhjet dhe
modelimi i polimerëve. Në reologjinë e polimerëve ka një lidhje sasiore mes
madhësisë molekulare dhe strukturës së polimerëve me reologjinë dhe paraqitjes
përfundimtare. Matjet reologjike përdoren si indikatorë të shpejtë dhe të ndjeshëm
ndaj strukturave molekulare të polimerëve dhe parashikuese të paraqitjes
përfundimtare dhe po përdoren në brumërat e bukës si tregues të strukturës
molekulare të glutenit dhe të polimerëve dhe si parashikues të sjelljes së saj
funksionale në bukëbërje.
3. Testet reologjike
Testet reologjike kanë si qëllim matjen e forcës që nevojitet për shkaktimin e
deformimeve të kontrolluara, si shtypja (kompresimi), lidhja ose shtytja mënjanë
(tendosja), dhe t’i paraqesë ato në një mënyrë që të jenë të pavarur nga masa e
mostrës, gjeometria dhe mënyra e testimit. Ata matin një cilësi të përcaktuar mirë si
tensioni i tendosjes, ngurtësia apo viskoziteti. Një pjesë e vogël e testit të materialit
zakonisht deformohet në një mënyrë të kontrolluar, zakonisht nga një makinë me
motor dhe forca matet bashkë me distancën dhe zhvendosjen e objektit. Forca
zakonisht vendoset kundër zhvendosjes për të dhënë një hark forcë-zhvendosje.
Zakonisht për materialet e forta ne duhet të ndajmë forcën dhe zhvendosjen nga
përmasat e mostrës origjinale për të përftuar tendosjen (zhvendosja/përmasa
origjinale), sepse ndryshimet në përmasat e mostrës janë të vogla dhe uniforme; kjo
na lejon të ndërrojmë madhësinë e mostrës si një e ndryshueshme.
Shumë materiale ushqimore nuk janë të fortë dhe i nënshtrohen deformimeve
të mëdha në praktikë, ku gjeometria shpesh ndryshon në një mënyrë jo-uniforme dhe
të papërcaktueshme duke shkaktuar tendosje të mëdha dhe jo-uniforme në mostër.
Për shembull, brumi hollohet në mënyrë jo-uniforme kur shtrihet, bashkë me shumë
polimere, duke shkaktuar tendosje dhe tërheqje të mëdha që nuk mund të maten me
korrektësi nga metoda e ndarjes me anë të madhësive origjinale të mostrës. Në këtë
rast, është e nevojshme të normalizohet nga ndryshime aktuale të përmasave gjatë
deformimit, në rastin e së cilës përmasat e mostrës duhet të maten me zona dhe në
mënyrë të pavarur duke përdorur ekstensometra kontakti ose teknika jo-kontakti si
lazerat ose teknikat me video apo fotografike. Për materialet që rrjedhin nën matjet
normale të shkallës kohore, tendosja ndahet nga shkalla e tërheqjes (tërheqje/kohë e
aplikimit të tërheqjes) për të dhënë viskozitetin.
Cilësitë reologjike janë të pavarura nga madhësia, forma apo mënyra se si
janë matur; ato janë universale, ashtu si shpejtësia e dritës ose dendësia e ujit, të cilat
nuk varen nga sasia e ujit apo e dritës. Çështja e metodës reologjike është që cilësitë
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që janë matur të jenë të riprodhueshme dhe të krahasohen me mostra, madhësi, forma
dhe metoda testesh të ndryshme.
4. Metodat e testimit reologjik
Ka shumë metoda testimi që përdoren për të matur cilësitë reologjike. Është e
zakonshme të kategorizohen teknikat reologjike në bazë të llojit të tërheqjes së vënë;
për shembull shtypja, shtrirja, ndarja, vërtitja dhe gjithashtu edhe madhësia relative e
deformimit të vënë, për shembull deformimi i madh apo i vogël. Teknikat kryesore
që janë përdorur për të matur cilësitë e drithërave janë ndarë tradicionalisht në
teknika përshkruese eksperimentale dhe matje fondamentale.
4.1 Matjet reologjike përshkruese
Në industrinë e drithërave matjet eksperimentale më të rëndësishme për të
përcaktuar cilësitë reologjike janë: Penotrometri, Teksturometri, Konsistometri,
Amilografi, Farinografi, Miksografi, Alveografi, viskometra të ndryshëm të rrjedhjes,
pajisjet e regjistrimit dhe të fermentimit. Testimet eksperimentale janë të thjeshta për
t’u kryer dhe shpesh përdoren në situata praktike në punishte, duke përftuar të dhëna
që janë të dobishme në evoluimin e ekzekutimit gjatë procesit dhe të kontrollit të
cilësisë (pasqyra 5).
Pasqyra 5
Metodat reologjike që përdoren në drithërat dhe miellrat e tyre
Mënyra

Produktet

Cilësitë e matura

Metodat eksperimentale
Mikserët

Brumi

Koha/rrotullimi i përzierjes

Farinografi

Viskozitet i dukshëm

Miksografi

Viskozitet i dukshëm

Reomikseri

Viskozitet i dukshëm

Ekstensografi

Brumi

Zgjatshmëria

TAXT2/Kieffer rig

Brumi, gluteni

Zgjatshmëria

Alveografi

Brumi, gluteni

Zgjatshmëri dyboshtore

Brumërat, ndërprerje

Viskozitet i dukshëm

Amilografi RVA

Temp. e ngrirjes
Konsistometër

Salcat, mbushjet

Viskozitet i dukshëm

Gota e rrjedhjes

Lëngje, salca, gjalpë

Viskozitet i dukshëm

Lëngje

Viskozitet i dukshëm

Sfera rënëse
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Viskometrat e rrjedhjes

Lëngjet, brumërat

Viskozitet i dukshëm

Brumi

Lartësia, vëllimi

Ushqimet gjysmë të ngurtë,
xhelet

Qëndrueshmëri, fortësi

Ushqime të ngurta

Struktura, qëndrueshmëria

Fermentometrat
Penetrometrat
Teksturometrat, TPA

Metoda rrënjësore
Luhatje dinamike
Cilindrat koncentrik

Lëngje, brumëra, gjalp

Modulet e ndarjes
dinamike

Brumërat

Viskozitet dinamik

Pjata dinamike

Viskometrat e tubave
Kapilariteti
Presioni, shtrydhja

Lëngje

Viskozitet

Salca, brumëra, brumi i
bukës

Viskozitet

Rrjedhja e gypit

Viskozitet ne-linjë
Rrjedhje e rastësishme

Cilindrat e përqendrimit

Gjysmë të ngurtë
viskoelastik

Pushim zbutës

Materiale

Moduli dhe koha

Pjata paralele

Zgjatja
Njëboshtor, dyboshtor

Viskozitet i zgjatjes

TAXT2 fryrje e brumit

Ngurtësim i tërheqjes

RVA = Visko-analizuesin e shpejtë.
TPA = Analiza e Profilit të Strukturës.
Testet eksperimentale janë përdorur për të përcaktuar sjelljen e brumërave të
bukës gjatë procesit, si për shembull Farinografi dhe Miksografi. Shumë nga këto
përdoren si teste “të një çështjeje të vetme”, si, për shembull, në zgjedhjen e kulmit të
rrotullimit nga një gjurmë përzierjeje dhe pastaj përdoret kjo për të bërë një lidhje me
ekzekutimin. Shumë materiale ushqimore janë viskoelastike dhe për këtë arsye
cilësitë e tyre varen në shpejtësinë e kryerjes së testit. Kjo është e rëndësishme në
shumë aspekte të përpunimit të brumit: nëse brumi deformohet shpejt, si në përzierje
apo shtrirje, atëherë cilësitë reologjike të brumit do të jenë shumë të ndryshme nëse
maten në masat e ngadalta tipike të deformimit të gjetura në makinat e testimit. Në
mënyrë të kundërt, gjatë përpunimit brumi do të pësojë tërheqje të ndryshme në
madhësi dhe në lloj, të cilat dallohen në testin reologjik.
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4.2 Testet reologjike kryesore
Testet reologjike kryesore matin cilësitë fizike të përcaktuara mirë që varen
në madhësi, formë, dhe në mënyrën se si maten, dhe mund të përdoren për llogaritje
të modelimit të procesit dhe në situatat e ndërlikuara të përpunimit i papërgjegjshëm
ndaj matjeve të drejtpërdrejta. Llojet themelore të testeve reologjike kryesore që janë
përdorur në testimin e drithërave janë: (i) luhatja dinamike, (ii) pushim i tensionit dhe
i lëkundjes, (iii) matjet e zmadhimit, (iv) viskometria e rrjedhjes.
4.2.1. Matjet e luhatjeve dinamike
E adaptuar nga teknikat e zhvilluara për matjen e cilësive visko-elastike e
tretësirave të polimerëve dhe të solucioneve të përqëndruara, është një nga teknikat
reologjike
kryesore
e
përdorur për matjen e brumërave dhe drithërave. Ajo ka avantazhin e të dhënave
teorike të zhvilluar mirë, një instrument të përdorshëm me lehtësi dhe të matjeve të
moduleve elastike dhe viskoze, ndërkohë që natyra jo-shkatërruese e testit mundëson
kryerjen e shumë matjeve ndërkohë që ndryshohen temperatura, tendosja dhe
frekuenca.
Shkalla e frekuencës e testeve reologjike më konvencionale të luhatjes së
ndarjes në brumë është e kufizuar nga një pjesë e shkallës së zonës së sheshtë, në të
cilën polimerët HMW janë të ngatërruara dhe vlera e të cilave është e pandjeshme
ndaj ndryshimeve në MWD.

Fig. 9 – Efekti i rritjes së MW në modulet e ndarjes dinamike
për një seri tretësirash polimere lineare.
Figura 9 tregon efektin e rritjes së MW në një modul të ndarjes dinamike për
një seri tretësirash të ngushta lineare MW polistirene polimere. Me rritjen e MW një
pjesë e sheshtë e modulusit fillon të duket, i cili rrit gjerësinë me rritjen e mëtejshme
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të MW. Pjesa e sheshtë (plateau) përfaqëson efektin e ngatërrimeve, të cilat në një
masë të caktuar polimerësh, bllokojnë strukturën e polimerëve në një rrjetë 3D me
një modul të fiksuar, lartësia e të cilit varet nga MW. Në një fazë të caktuar rrjeta e
polimerëve nis të zgjidhet dhe modulusi nis të bie në zonën e fundit, ku zinxhirët e
polimerëve janë të lirë të lëvizin përreth dhe të veprojnë si një lëng viskoz. Sa më i
madh të jetë polimeri, aq më shumë qëndron i ngatërruar (i lidhur), dhe si rrjedhojë
edhe shkalla e frekuencës mbi të cilën qëndron shtresa sipërfaqësore. Për polimerët e
degëzuara HMW dhe peshën e madhe të shpërndarjes së polimerëve si gluteni,
shtresa e sheshtë (plateau) bëhet më pak e dukshme dhe modulusi i ndarjes është më
pak se ekuivalenti i polimerit linear. Efekti i zinxhirit me degëzime polimerësh dhe
me viskozitet të përhapur, sipas figurës 10, ku vihet re një rritje e numrit të
degëzimeve e cila rrit fortësinë e tërheqjes dhe viskozitetin e zgjeruar dhe ul
viskozitetin e ndarjes. Prandaj, cilësitë reologjike të zgjerimit shfaqen më të
ndjeshme ndaj ndryshimeve në MW, ngatërrimet e polimerëve dhe degëzimet dhe
pastaj cilësitë e ndarjes dinamike. Kjo është mbështetur nga të dhënat e figurës 10, e
cila tregon marrëdhënie të varfra mes cilësive reologjike me deformime të vogla dhe
kryerjes së pjekjes, por marrëdhënie më të mira me deformimit e mëdha të zgjerimit
dhe cilësive të pushimit.
Cilësi reologjike krejtësisht të ndryshme përftohen në ndarje më shumë sesa
në zgjerim, sidomos nëse zinxhirët e polimerëve janë të degëzuara.

Fig. 10 – Modelimi i ndikimit të zinxhirëve të degëzuar të polimerëve në një ndarje
dhe një reologji zmadhuese (q = no. e pikave të degës).
Shtrirja e viskozitetit të tretësirave të politilines me dendësi të ulët (zinxhirë i
degëzuar) rritet bashkë me tërheqjen dhe shkallën e tendosjes (fortësia e tendosjes),
ndërkohë që viskoziteti i ndarjes bie me tërheqjen dhe masën e tendosjes (të holluarit
e ndarjes), duke dhënë vlera shumë të ndryshme në viskozitete përfundimtare mes
zgjatimit dhe ndarjes (fig. 11a). Për brumërat, ndarja dhe viskozitetet e zgjatjes në
tërheqje të ulta janë të ngjashme, por në tërheqje të larta ato ndryshojnë dhe
viskoziteti i zgjatjes ngjitet shkallë-shkallë për t’i dhënë vlerë dy gjendjeve të
lartësisë dhe madhësisë dhe dështimit (fig. 11b). Ky ngurtësim i rritur i tërheqjes i
atribuohet shtypjes së molekulave mes ngatërrimeve të zinxhirëve të gjatë apo të
molekulave të degëzuara gjatë rrjedhjes së zgjeruar, duke shkaktuar rritjen e shkallës
së vëzhguar në viskozitet të tërheqjeve të gjëra.
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Fig. 11 – Viskoziteti i ndarjes dhe i zgjerimit i LDPE (politelonë me dendësi të
ulët)në 125°C në një shkallë ndarjeje konstante.

4.2.2. Matjet e zbutjes dhe të pushimit
Në matjet e tensionit të pushimit, deformimi mbahet konstant dhe matet forca
e reagimit, ndërkohë që në zbutje tensioni mbahet konstant dhe matet deformimi.
Asnjëra nga lakoret nuk jep treguesin e rënies e një kohe të vetme pushimi por
korrespondon me një rënie tipike të spektrit të gjerë të kohëve të pushimit. Kjo tregon
që një përhapje e gjerë e procesit të pushimit është e përgjegjshme për procesin e
pushimit brenda brumit, që është e lidhur me peshën e madhe molekulare të glutenit
të përhapur.
Matjet e tensionit të pushimit në brumë dhe të glutenit në ndarje tregojnë që
sjellja e pushimit të brumit përshkruhet nga dy procese pushimi: një pushim i shpejtë
mbi 0.1 deri në 10 s, dhe një proces më i ngadaltë që ndodh mbi 10-10000 s. Matjet e
zbutjes me deformime të mëdha dhe cilësitë e pushimit të tensionit të ndarjes janë të
nevojshme në diferencimin e llojeve të ndryshme të grurit dhe të cilësive të
ndryshme, dhe janë të lidhura me vëllimin e pjekjes. Në amplituda të vogla të
tërheqjes (0,1%), brumërat me cilësi të ndryshme pjekje nuk kanë ndryshime në
sjelljen gjatë pushimit, por në një pikë të tërheqjeve të mëdha (deri në 29%), sjellja e
tyre gjatë zbutjes dhe pushimit është e lidhur fort me sjelljen e brumit gjatë pjekjes.
Cilësitë e pushimit të brumit lidhen ngushtë me shpërndarjen MW dhe
veçanërisht me ngatërrimet e polimerëve të gluteninës dhe janë të vlefshme si një
mënyrë e shpejtë për të përshkruar ndryshimet në shpërndarjen MW mes kultivarëve
të cilët variojnë në cilësinë e pjekjes.
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5. Kontrolli i zhvillimit të brumit
Procesi i përzierjes është një element kritik i çfarëdo procesi bukëbërjeje, pasi
është në fazën kur kryhet përzierja dhe hidratimi i përbërësve të miellit, struktura e
flluskës që ka nisur të zhvillohet dhe ku zhvillimi i proteinave të glutenit ka filluar.
Zhvillimi i brumit është çelësi që kërkohet për prodhimin e bukës dhe është e
rëndësishme të dihet që kjo kërkesë është e ndarë nga procesi i bashkimit të
elementeve, përfshirja e ajrit dhe fillimit të strukturës së flluskës, të cilat janë
gjithashtu aspekte të rëndësishme të përzierjes së brumit. Ka shumë lloje të ndryshme
të procesit të përzierjes që bashkëveprojnë me fazat në vazhdim të prodhimit të
bukës, koncepti i zhvillimit të brumit që është i lidhur ngushtë me ndryshimin e
cilësive reologjike si rezultat i manipulimeve fizike, është dukuri e njohur.
Brumi nuk është një trup i ngurtë me cilësi të kufizuara deformim, por e ka
mundësinë të rrjedhë. Nëse krahasojmë brumin me përbërësit e tij të lëngshëm, si uji,
është e qartë që forca e kërkuar për të bërë rrjedhjen e brumit është shumë më e
madhe pra, brumi është viskoz. Brumi shfaq rezistencë për të nisur të lëvizë rreth e
rrotull kazanit të përzierjes dhe për të nisur të tendoset brenda tij (fig. 12). Reologjia
e brumit ka një përbërës elastik ose një tendencë për tërheqje nga tendosja. Kjo cilësi
bashkëvepron ngushtë me viskozitetin e brumit sa që deformimi i shkallës së madhe
shkakton një rënie të përgjithshme të rezistencës ndaj deformimit. Sidoqoftë,
përbërësi elastik i reologjisë së brumit është kritik ndaj cilësive të kërkuara për
bukëbërje.
Kur mielli dhe uji bashkohen me njëri-tjetrin, nevoja e parë është që mielli të
hidratohet. Ky është një kusht paraprak për veprimet e mëtejshme ,meqë uji nevojitet
si element brenda të cilit molekulat dhe enzimat bëhen të lëvizshme dhe nëpërmjet të
cilit bëhen bashkëveprimet më komplekse, që përfundimisht rezultojnë në cilësinë e
bukës. Është e qartë që formimi i glutenit dhe zhvillimi i tij kryhen vetëm në praninë
e ujit. Pjesa fillestare e lakores së përzierjes (fig. 12) tregon një rritje të rezistencës që
është e lidhur me ndryshimin nga miell i thatë dhe ujë në brumë visko-elastik. Kjo
rritje në rezistencë vazhdon për një farë periudhe derisa arrin një maksimum. Duke
ndjekur këtë rrugë, rezistenca bie përsëri. Janë dy aspekte çelës të kësaj. E para është
rezistenca e përgjithshme, p.sh lartësia e përgjithshme e lartësisë. E dyta është koha e
marrë në kushte konstante të përzierjes për të arritur majën e rezistencës. Kjo është
një cilësi kryesore e secilës rreze mielli e cila mendohet se lidhet përgjithësisht me
forcën e brumit. Brumërat e prodhuar nga përdorimi i miellrave të fortë përgjithësisht
kërkojnë kohë më të gjatë për të arritur kulmin e rezistencës. Në këtë kontekst, “i
fortë” në përgjithësi përdoret për të përshkuar elasticitetin e brumit të përzier. Sa më
elastik brumi, aq më i fortë mendohet të jetë. Duhet të theksohet që, ndërkohë që
elasticiteti i mirë është shumë i kërkuar për bukëbërje, forca e brumit nuk është një
parashikues absolut i cilësisë së bukës, por është një tregues i regjimit të përzierjes që
kërkohet për të rregulluar cilësinë e bukës që duhet prodhuar. Miellrat e dobët, të
cilët janë të papërshtatshëm për bukëbërje, kanë tendencë të kenë lakore përzierjeje
ku kohëra më të shkurta kërkohen për të arritur rezistencën maksimale.
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Fig. 12 – Lakorja e përgjithësuar e Mixografit.
Mielli me cilësi të mira bukëbërjeje, ku brumi i prodhuar prej tij ka tendencë
të jetë më i përshtatshmi në përzierje dhe bukëbërje dhe se rezistenca e brumit është
në maksimum. Me kalimin e kohës faza e zhvillimit vazhdon akoma deri në një pikë
të caktuar. Përtej kësaj pike, brumi pëson atë që përgjithësisht quhet “shkatërrim”
duke u bërë më i zgjatshëm, më pak elastik dhe më i ngjitshëm, dhe shkakton një
humbje të dukshme në cilësi. Veprimet për të kontrolluar zhvillimin e brumit janë si
më poshtë:
-

Është një pikë në të cilën cilësia e brumit dhe së fundmi e bukës së prodhuar duhet të
përmirësohet.
Ndryshimet në reologjinë e brumit mund të përdoren si tregues të kësaj pike.
Për të kontrolluar zhvillimin e brumit kërkohet efektivisht një mënyrë për të treguar
apo përcaktuar sasinë.
6. Zhvillimi i brumit
Përbërësi çelës në mundësinë e vetme të grurit për të formuar brumëra viskoelastike në proteinat e brumit, është ajo pjesë që formon glutenin kur hidratohet.
Proteinat e grurit përfshijnë të paktën 70 proteina të ndryshme, por për
qëllimin e vlerësimit të këtij funksionaliteti, ato mund të klasifikohen në katër grupe
kryesore në bazë të tretshmërisë së tyre në lëngje të ndryshme. Këto grupe janë
paraqitur të detajuara në pasqyrën 6. ndërkohë që të gjitha këto pjesë janë të
rëndësishme për bimën e grurit si proteina metabolike (albuminat dhe globulinat) ose
proteina për ruajtjeje (gliadinat dhe gluteninat), është ky grupi i fundit (ato që
formojnë glutenin dhe hidratimin) që shfaq cilësitë viskoelastike të brumërave të
miellit të grurit. Gliadinat janë të formuara nga monomerë dhe mendohet se
përcaktojnë zmadhueshmërinë e brumit ndërkohë që glutenina formon pjesën
polimerike dhe përcakton elasticitetin. Gluteninat me pesha të lartë molekulare, ashtu
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edhe me pesha të ulëta molekulare, ekzistojnë me të parin që është më mirë i
karakterizuar dhe më i lidhur drejtpërdrejtë me cilësitë e brumit.
Pasqyra 6
Tretshmëria e proteinave e bimës dhe të proteinave të grurit në veçanti
Tretshmëria
Të tretshme në ujë

Pjesët e proteinës së
bimës
Albumina

Pjesët e proteinës së
grurit
Albumina

Të tretshme në tretësirë
kripërash

Globulina

Globulina

Prolamina

Gliadina

Të tretshme në alkool- ujë

Glutelina

Glutenina

Pjesë që mbeten të
patretshme
Struktura e glutenit është e lidhur kryq gjerësisht për të prodhuar rezistencën
ndaj zmadhimit që është tipik i brumërave të miellit të grurit dhe formimit të lidhjeve
disulfide midis dhe përmes njësive individuale të gluteninës si mënyra nga e cila kjo
ndodhte. Këto lidhje disulfide kanë prejardhjen nga grupet e thiolit të pranishme në
mbetjet e cisteinës në proteinat e glutenit (pasqyra 7), dhe se oksigjeni është një
nevojë çelës për zhvillimin e brumit. Veprimi i përmirësuesve oksidativ si acidi
dehidro-askorbik (përmirësuesi aktiv i formuar kur acidi askorbik i nënshtrohet
oksigjenit në kushte ujore), potasium bromate apo azodikarbonamide gjithashtu
tregon kushtet oksiduese që nevojiten gjatë përzierjes që të kryhet zhvillimi i brumit
(pasqyra 8).
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Pasqyra 7
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Pasqyra 8
Ndikimi i agjentëve redox në reologjinë e miellit
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PJESA EKSPERIMENTALE
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I. MATERIALI DHE METODA

1.1 Përcaktimi i peshës hektolitrike në drithëra
Me termin peshë hektolitrike të drithërave nënkuptohet masa e hektolitrave të
drithërave të shprehura në një kilogram. Kjo metodë është metoda më e njohur për
vlerësimin e shpejtë të drithërave gjatë pranimit dhe një nga komponentët kryesor që
ndikon direkt në çmimin e drithërave. Pesha hektolitrike e drithërave dhe e kulturave
tjera farore varet nga një sërë faktorësh, si: përbërja kimike, lagështia, sasia e
mbështjellësit dhe e papastërtive, etj. Pesha hektolitrike ka vlerë më të vogël atëherë
kur rritet lagështia e grurit mbi 16% (ashtu që me rritjen e lagështisë për 1% pesha
hektolitrike zbret për 0.5 kg), kur mbështjellësi i kokrrës është i trashë, ose gjatë
derdhjes së ngadalësuar të materialit në peshoren matëse, etj. Peshës hektolitrike i
rritet vlera atëherë kur shumica e kokrrave është e fortë, lagështia është e vogël,
mbështjellësi është i hollë, dhe kur derdhim materialin shpejtë në peshoren matëse,
etj.
Në saktësinë e përcaktimit të peshës hektolitrike ndikon edhe shkalla e
ngjeshjes së drithit, e cila varet nga forma dhe lloji i sipërfaqes së kokrrave të drithit,
ato me sipërfaqe të lëmuar ngjishen më mirë.
Përcaktimi i peshës hektolitrike bëhet me peshoren Shoperit e cila përbëhet
prej cilindrit për matje me prerje në pjesën e sipërme për hyrjen e thikës (që shërben
për ndarje të saktë të masës), ndërsa cilindri për mbushje është i hapur nga të dy anët
dhe vendoset në cilindrin për matje, një cilindër për derdhje dhe një trup cilindrik i
cili shtrihet në thikë dhe shërben për mbushje të njëtrajtshme të cilindrit për mbushje
dhe ka edhe peshore me pesha.
Principi i punës:
Në cilindrin për matje vendoset thika në të cilën vendoset trupi cilindrik dhe
cilindri për mbushje. Nga cilindri i tretë i cili mbahet në largësi prej 4 cm nga hyrja e
cilindrit për mbushje derdhet ashtu që cilindri prej ¼ mbushet për 8 sekonda. Pastaj
hiqet thika dhe kokrrat bashkë me trupin e cilindrit bien në cilindrin për matje. Thika
përsëri futet ashtu që masa e tepërt e kokrrave bie jashtë, cilindri për mbushje hiqet
nga cilindri për matje dhe cilindri për matje vendoset në peshore dhe peshohet.
Masa e peshuar është masa e ¼ e litrit ose mundet 1 litër dhe ajo pastaj
shumëzohet me 400 respektivisht 100 që të fitohet rëndësia e 1 hl. Mirëpo si mjete
për punë nuk janë shumë të sakta, ashtu që çdonjëra ka tabelën e vetë nga e cila
korrigjohet masa e peshuar dhe fitohet masa e hektolitrave të korrigjuar. Kështu,që
gjatë përcaktimit të peshës hektolitrike duhet të kemi parasysh kohën e mbushjes së
cilindrit dhe cilindri që peshohet të mos tundet. Si rezultat i saktë merret vlera
mesatare e më së paku dy matjeve, me dallim deri më 1 g.
•
•
•

Pesha hektolitrike e drithërave varjon:
gruri
61 – 88 kg/hl;
tërshëra
35 – 66 kg/hl;
elbi
45 – 81 kg/hl, etj.
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•
•
•
•
•

Por sipas rregullores mbi drithërat pesha hektolitrike e drithërave është:
gruri
76 kg/hl;
thekra
72 kg/hl;
elb
65 kg/hl;
tërshërë
50 kg/hl;
hejdë
55 kg/hl.

1.2 Përcaktimi i peshës së 1000 kokrrave
Masa e 1000 kokrrave paraqet masën e kokrrave të plota të drithit e shprehur
në lëndë te thatë. Shfrytëzohen mjetet në vijim: ndarës i mostrave; aparat për
numërim (numërues me fotollambë), por në rast mungese mundet edhe me dorë;
peshore teknike; piskatore.
Principi i punës:
Nga mostra për analizë, në numëruesin ose me dorë numërojmë dy herë nga 500
kokrra të plota pa papastërti, me saktësi prej 0.1 g dhe vlerat mblidhen.
Llogaritja:
Masa e 1000 kokrrave llogaritet sipas formulës së mëposhtme:

ku: M - masa e lëndës së thatë të 1000 kokrrave;
m – masa e 1000 kokrrave me lagështi natyrale, në gram;
V - përmbajtja e lagështisë në kokërr.
Dallimi në mes të masës së 500 kokrrave me lagështi natyrale mund të jetë
deri në 5% të vlerës mesatare të dy provave por për drithëra, që masa e 1000
kokrrave është deri në 100 g, ndërsa për drithëra që masa e 1000 kokrrave është më e
madhe se 100 g, dallimi mund të jetë 10%. Nëse mostra përmban kokrra të qëruara
dhe të paqëruara, atëherë duhet të ndahen dhe për secilin grup të përcaktohen në
veçanti.
1.3 Përcaktimi i sasisë së hirit
Metoda e përcaktimi të sasisë të hirit bazohet në djegien e materialit (miellit)
në temperaturë prej 900º C dhe peshimin e mbetjes. Hiri ose lëndët minerale që
mbeten pas djegies bëjnë një tregues shumë të rëndësishëm për përcaktimin e vlerës
së tyre ushqimore. Në teknologjinë e përpunimit të drithërave, nëpërmjet përmbajtjes
së hirit përcaktohet tipi i miellit. Sipas shumë autorëve është përcaktuar se përmbajtja
e hirit në grurin e pastruar nga papastërtitë dhe e shprehur në përqindje ndaj lëndës së
thatë, është rreth 1.97%.
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Mjetet e punës:
Mulliri laboratorik, Enë për djegie (porcelani), Pllakë elektrike për nxehje,
Eksikator, Peshore analitike me saktësi prej 0.0001g, Plakë termorezistuese, Furra
mufël me rregullator për temperaturë dhe me qarkullim të ajrit, Etanol 96%.
Përgatitja:
Në mulli bluhet materiali deri sa madhësia e substancave zvogëlohet deri në
nën 1.7 mm, gjatë së cilës më së paku 10% e substancave duhet të jenë më të mëdha
se 1.0 mm ndërsa më tepër se 50% e substancave më të vogla se 0.5 mm.
Principi i punës:
Merret 5-6 g e materialit të përgatitur (bluar) me saktësi 0.0001 g, vendoset në
enë porcelani (kroxholë i cila është i peshuar bosh) dhe peshohet, ndërsa sipërfaqja e
materialit (miellit) rrafshohet. Që të arrihet djegie e njëjtë e materialit përmbajtja në
enën e porcelanit laget me 1-2 ml etanol. Ena me materialin e peshuar , së pari
digjet në pjesën e parme të furrës mufël ose në pllakën elektrike. Me rëndësi është që
gjatë djegies të mos krijohet zjarr deri sa materiali të karbonizohet. Pastaj me kujdes
të madh merret me kapëse dhe vendoset në mesin e furrës mufël tek e cila
temperatura ka arritur 450 - 500º C. Që materiali të digjet krejtësisht rritet
temperatura në 900º C me kohëzgjatje prej 2 orësh. Kur djegia mbaron mbetja
vendoset 1 minutë në pllakë termorezistuese pastaj në eksikator deri në temperaturën
e dhomës dhe pastaj peshohet, ku dhe përcaktohet sasia e hirit. Djegia përfundon
atëherë kur mbeturina e ftohur ka ngjyrë të bardhë. Dallimi në mes dy provave
paralele nuk duhet të jetë më i madh se 0.0002 g (respektivisht 0.02 të vlerës
absolute) kur përmbajtja e hirit është më e vogël se 1%.
Llogaritja:

ku: m0 – masa e materialit të peshuar;
m1 – masa e enës së porcelanit me mbetjen e djegur;
m2 – masa e enës së porcelanit bosh;
v – përmbajtja e lagështisë në material (%).
Me këtë metodë caktohet tipi i miellit. Gabimet më të shpeshta bëhen gjatë
djegies së materialit dhe përdorimit të enëve të papastra të porcelanit. Sipas
rregullores për kualitetin e drithërave, produktet e drithërave kanë këtë përmbajtje të
hirit:






Mielli gruri:
miell T 400
miell T 500
miell T 850
miell T 1100
miell i dedikuar

deri në 0.45%;
0.46 - 0.55%;
0.80 - 0.90%;
1.05 - 1.15%;
0.46 - 1.15%.
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1.4 Përcaktimi i përmbajtjes së celulozës
Kjo metodë bazohet në vlimin e mostrës me acid sulfurik dhe hidroksid
natriumi me përqëndrim të caktuar, filtrimin, tharjen dhe djegien.
Mjetet e punës dhe reagentët e nevojshëm: peshore analitike, tharëse,
elermajer 300 ml, letër filtruese, orë sinjalizuese, pipëz, letër lakmuse, enë për djegie
(porcelani), pllakë elektrike për nxehje, eksikator, pllakë termorezistuese, furrë
mufël, cilindër matës. Tretësirë e H2SO4 1.25% (m/V), tretësira të NaOH 1.25% dhe
10% (m/V), etanol 96%, indikator i kombinuar – 0,1 g metil i kuq tretet në 20 ml
metanol (96%), pastaj i shtohet 0,15 g bromkrezol i gjelbër dhe mbushet me metanol
deri në 200 ml, etj.

Principi i përcaktimit:
Celuloza është polisakarid e cila përbën lëndën themelore të membranave
qelizore dhe është rezistente në tretësira. Përmbajtja e celulozës përcaktohet me
hidrolizën e mostrës në tretësira të zbutura të acideve dhe bazave. Megjithatë, në këto
kushte, pranë celulozës mbeten të patretura dhe lëndë tjera si për shembull lignina.
Në këto kushte gjatë hidrolizës acidike amidoni plotësisht hidrolizohët ndërsa
hemiceluloza pjesërisht. Të gjitha sheqeret, amidet, aminat plotësisht treten, ndërsa
alkaloidet dhe lëndët minerale pjesërisht. Me hidrolizë alkale vijmë deri te
sapunifikimi i yndyrave dhe hidroliza e proteinave nga pjesa e mbetur e
hemicelulozës.
Principi i punës:
Peshohet 1 deri në 3 g mostër me saktësi prej +/- 0,1mg, vendoset në gotë prej
600 ml dhe i shtohet 225 ml 1.25% tretësire të H2SO4. Shënohet niveli i lëngut në
gotë dhe zihet 30 minuta me përzierje të shpeshta dhe mbajtjen e nivelit të njëjtë të
lëngut me anen e shtimit me ujë të distiluar. Gjatë mbushjes me ujë të distiluar nuk
duhet të kemi ndërprerje të vlimit,dhe asnjë pjesë e mostrës të mos mbetet në
muret e gotës.
Pas hidrolizës në mjedisin acidi gota mbulohet me qelq dhe lihet të ftohet .
Pastaj lëngu merret dhe filtrohet me anë të pompes vakum. Pjesa tjetër e lëngut
neutralizohet me NaOH me indikator të kombinuar, pastaj i shtohet 225 ml 1.25%
tretësire të NaOH dhe vlohet 30 minuta. Gjatë vlimit përsëri mbahet niveli i njëjtë me
anë të ujit të distiluar, pas vlimit suspensioni filtrohet përmes letrës filtruese, masa e
të cilës është e njohur, dhe shpërlahet me ujin e nxehtë të distiluar deri në reaksion
neutral, që kontrollohet me letër lakmusi. Fundërrina e mbetur lahet me 5 – 10 ml
metanol, dhe me 20 ml dietil eter.
Letra filtruese me fundërrinën thahet në temperaturë 103 – 1050C deri në
peshë konstante, ftohet në eksikator dhe peshohet. Pastaj digjet dhe vendoset në furrë
mufël në temperaturë 9000C deri në peshë konstante. Vendoset në eksikator dhe
ftohet e më pastaj peshohet.
Paraqitja e rezultateve:
Përmbajtja e celulozës shprehet në përqindje në lëndën e thatë të mostrës dhe
llogaritet në bazë të formulës në vijim:
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ku: a – masa e mostrës së thatë në letrën filtruese në g;
m – masa e mostrës për analizë në g;
v – përmbajtja e lagështisë në mostrën për analizë në %.
Përmbajtja e celulozës pa hi = celuloza (%l.th.) – H
ku H – përmbajtja e hirit në mostrën e djegur të celulozës (% l.th.)
Dallimi mes dy provave paralele nuk duhet të jetë më i madh se 0.05% të
vlerës mesatare së përmbajtjes së celulozës.
Gabimet e mundshme:
1. Nuk është peshuar masa e letrës filtruese të thatë si duhet,
2. Kushte jo të njëjta të hidrolizës,
3. Nuk kujdeset për nivelin e lëngut në gotë,
4. Grimcat e mostrës ngelin në muret e gotës,
5. Vjen deri në humbje gjatë filtrimit,
6. Mostra digjet gabimisht.
Sasia e mostrës për analizë varet nga vetë mostra e cila analizohet. Mostrat të
cilat përmbajnë më pak celulozë peshohen në sasi më të mëdha.
Mostrat të cilat përmbajnë mbi 4% yndyra medoemos më parë që të ç
yndyrohën ,duhet te lahen dy herë me nga 5 ml metanol, e pastaj edhe dy herë me nga
10 ml dietil eter e pastaj fillon mënyra e përshkruar e punës.
Pas hidrolizës në mjedis acidi tretësira neutralizohet me tretësirë të
përqëndruar të NaOH, meqënëse përdoret tretësirë e holluar duhet përsëri të hiqet
lëngu mbi fundërrinën , që niveli i lëngut në kushte të hidrolizës alkale të jetë deri në
nivelin e shënuar.

1.5 Përcaktimi i sasisë së yndyrave
Metoda ekstrateve: Metoda e Soksletit (Soxhlet)
Në industrinë ushqimore me këtë metodë përcaktohet sasia e vajit (lyra) e
miellit, farave vajore, mishit, sallamit etj. Metoda bazohet në ekstraktimin e lëndëve
yndyrore organike në miell. Eteri – petroleik përveç estereve të alkooleve trevalente,
glicerolit me acidet të larta yndyrore ekstraktohen edhe lëndë të ngjashme siç janë
steridet, fosfatidet, dyllëra etj.
Mjetet e punës: peshore analitike ± 0.1 mg, banjë uji ose furnelë elektrike,
aparat Sokslet, tharëse, eksikator, vatë sanitare, eter petroleik.
Principi i punës:
Peshohet 5 – 10 g mostër me saktësi 0.1 mg vendoset në qeskë prej letre ku në
pjesën e poshtme është vendosur vatë, më të cilën mbështjellët edhe materiali. Qeska
vendoset në ekstraktor, të cilin nga poshtë e lidhim me poçin e distilimit, në
temperaturë 1050C për 1 orë, dhe nga lartë me ftohësin. Në grykën e ftohësit hedhim
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me kujdes eter-petroleik ashtu që vëllimi i tij të jetë më së paku 1/5 e ekstraktorit të
Soksletit. Pastaj fillojmë me ngrohjen e poçit me anë të furnelës elektrike.
Si pasojë e rritjes së temperaturës, eteri i avulluar nga pjesa e sipërme e
ekstraktorit bie në ftohëse ku kondensohet dhe tashmë i lëngëzuar (pika - pika) do të
bie mbi qeskën në mostër për të filluar ekstraktimin, i cili përfundon atëherë kur
vëllimi i eterit kapërcen gypin e sifonit dhe derdhet në poç. Për të pasur rezultate më
të sakta të provave është konstatuar se më e përshtatshme është kur eteri nga ftohësi
pikon më shpejtësi 3-5 pika në sekondë. Gjithashtu procesi i ekstraktimit nuk duhet
shpejtuar duke e rritur intensitetin e ngrohjes. Ekstraktimi në aparaturën e Soksletit
duhet të zgjas 4 – 6 orë. Pas mbarimit të ekstraktimit poçin me vaj e thajmë në
termostat (për të larguar nga masa e vajit mbetjet e lagështisë dhe të eterit) në
temperaturë 1000C për 1 orë deri në masë konstante dhe pastaj e ftohim në eksikator
dhe e
peshojmë në peshore analitike. Nga ndryshimet ndërmjet masës së poçit me
vaj dhe masës së poçit bosh përcaktohet sasia e vajit që përmban mostra e analizuar.
Paraqitja e rezultatit:
Përmbajtja e yndyrës shprehet në përqindje llogaritur mbi lëndën e thatë të
mostrës dhe llogaritet në bazë të formulës në vijim:

ku: L – sasia e vajit të mostrës (%);
a – masa e vajit të ekstraktuar në balon (g);
m – masa e mostrës për analizë (g);
v – përmbajtja e lagështisë në mostrën për analizë (%).
Dallimi mes dy provave paralele nuk duhet të jetë më i madh se 0.3% të
vlerës absolute të përmbajtjes së vajit. Përveç kësaj metode si metodë ekstraktive
ekziston edhe ajo e Weibull-Stoldit. Ndërsa metoda më e shpejt dhe e saktë është ajo
me Rezonancë nukleare magnetike e cila zgjat vetëm 16 sekonda dhe është ideale për
laboratorë të cilët punojnë shumë prova, ku e vetmja mangësi është çmimi shumë i
lartë i aparatit. Metoda është e standardizuar me ISO 10565 dhe ISO 5510 : 1990.
1.6 Përcaktimi i përmbajtjes së proteinave në drithëra
Për vlerësimin e përmbajtjes së proteinave, aminoacideve, amideve dhe
kripërave të amonit në drithëra përdoren metoda të ndryshme, siç është metoda e
Kjeldahlit (nëpërmjet sasisë së azotit), e Dumasit (distilim alkal), fotoelektrike
(fotometër) etj.
Metoda e Kjeldahlit:Kjo metodë bazohet në aftësinë e proteinave për t’u
precipituar nga tretësira ujore e hidroksidit të bakrit .Precipitati i përftuar nuk tretet
në ujë të ftohtë e as në ujë të nxehtë dhe ndahet mirë nga pjesa joproteinike, si amide,
aminoacide, kripëra të amonit.Në precipitatin mbi filtër përcaktohet përmbajtja e
azotit me metodën Kjeldahlit.Sasia e azotit te fituar shumezohet me koeficientin
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perkates. Ky përcaktim kalon katër faza që janë: djegie, distilim, kapje të amoniakut
dhe titullimi i tepricës së acidit sulfurik me titull të njohur.
Mjetet dhe tretësirat e nevojshëm: peshore analitike, poç Kjeldahl,
aparaturë për distilimin e azotit, enë erlenmajer, resho për shkatërrim, cilindër i
graduar prej 25 ml dhe 100 ml, buretë prej 25 ml, tretësirë NaOH 0.1 N (mol/l),
tretësirë të H2SO4 0.1mol/l, tretësirë 33% e NaOH, indikator i kombinuar,
katalizator: CuSO4 * 5 *H 2O : K2SO4 = 1 : 10, H2SO4 e përqëndruar etj.
Principi i përcaktimi:
Acidi sulfurik në temperaturë të lartë i shkatërron lëndët organike, kështu që
proteinat zbërthehen deri në amoniak, CO2, SO2 dhe ujë. Amoniaku i liruar
kuantitativisht lidhet për SO2, me dhënien e NaOH të koncentruar përsëri lirohet dhe
me distilim me avujt e ujit në enë në të cilën gjendet vëllim i caktuar i acidit të
koncentruar. Me titullim përfundimtarë tregohet sasia e acidit të mbetur. Me
përdorimin e faktorit korrigjues llogaritet përmbajtja e azotit në proteina.
Principi i punës: Peshohet 1 g mostër me saktësi prej 0.1+/- mg, vendoset në
poçin e Kjeldahlit për shkatërrim, i jepet 7 – 10 g katalizator të përgatitur dhe në
mënyrë të kujdesshme i jepet 20 – 25 ml H2SO4 e koncentruar dhe përzihet. Pastaj
poçi vendoset në resho për shkatërrim, ku shkatërrohet deri te paraqitja e ngjyrës së
kaltër në të gjelbër, e më andej vazhdon edhe 15 minuta nxehja, pasaj ftohet dhe i
shtohet rreth 100 ml ujë i distiluar.
Poçi Kjeldahl me mostrën e shkatërruar lidhet me aparatin për distilim me
avuj të ujit, ku vëzhgohen të gjithë pipat (fig. 1). Pastaj poçit dalëngadalë i shtohen
rreth 80 ml 33% tretësire e NaOH, respektivisht NaOH shtohet derisa mostra nuk
merr ngjyrë të kaltër të errët. Mbyllen të gjithë pipat dhe fillon distilimi, ku amoniaku
i liruar shkon në enën e erlenmajerit në të cilën gjendet 25 ml tretësirë H2SO4.
Distilimi zgjat derisa mblidhet jo më pak se 120 ml distilat. Teprica e H2SO4 titrohet
me tretësirë NaOH 0.1 mol/l me indikator të kombinuar deri te ndryshimi i ngjyrës.
Gjithashtu në të njëjtën mënyrë bëhet edhe prova e bardhë vetëm se në vend të
mostrës përdoret 1ml ujë i distiluar dhe 1g sakarozë.

Figura 1. Aparatura e Kjeldahlit.
Paraqitja e rezultateve:
Përmbajtja e azotit shprehet me përqindje në lëndën të thatë dhe llogaritet
sipas formulës në vijim:
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ku: a – ml të tretësirës së NaOH 0.1 mol/l të harxhuar për provën e verbët;
b - ml të tretësirës së NaOH 0.1 mol/l të harxhuar për titrimin e mostrës;
m – masa e mostrës (g);
0.0014008 faktori për azotin;
v – përmbajtja e lagështisë në mostër.

ku: F – faktori për përcaktimin e përmbajtjes së proteinave.
Faktori për përcaktimin e miellit të grurit është 5.70. Ndërsa faktori për
përcaktimin e miellit të pa situr të elbit, tërshërës, thekrës është 5.83. Dallimi në mes
dy provave paralele nuk duhet të jetë më i madh se 0.2 njësi të vlerës absolute.
Rezultatet e fituara shfrytëzohen për përcaktimin e përmbajtjes së proteinave në
produkte të ndryshme dhe në kontrollin e produkteve të gatshme të prodhuara sipas
specifikacionit prodhues. Në shumë shtete klasifikimi i grurit dhe i miellit është i
bazuar në sasinë e proteinave; përmbajtja e proteinave në grurë është njëri ndër
elementët e kualitetit të grurit.
Tretësirës së përqëndruar të H2SO4 i shtohet katalizator që t’i rritet pika e
vlimit në
345 0C, mirëpo temperatura nuk duhet të kalojë 350ºC. Si katalizator
mund të shfrytëzohen merkuri, seleni,bakri ose titani, edhe pse me rregulloren mbi
analizat fizike dhe kimike të drithërave, prodhimeve të bluarjes dhe bukës,
makaronave dhe produkteve konditore është i parë bakri.
Mostra patjetër duhet të shkatërrohet në digjestor, shkatërrimi i cilës varet nga
trupi ngrohës dhe nga katalizatori i përdorur dhe duhet të mbarojë për 45 deri në 60
minuta. Dhe nëse përmbajtja në poç shumë shkrumbëzohet atëherë mund të jepen 2 –
3 pika vaj parafine. Gjatë neutralizimit të tretësirës NaOH duhet t’i jepet shumë
vëmendje e kujdes se reaksioni është shumë i vrullshëm, prandaj duhet të përdoret
maska mbrojtëse. Gjithashtu shumë me rëndësi është që të gjitha lidhjet në aparaturën
për distilim të jenë mirë të lidhura që mos të humbë amoniaku. Përqëndrimi i
tretësirës së NaOH duhet të kontrollohet shpesh herë. Në qoftë se analizohet mostër
me përmbajtje të rritur të azotit, më shumë se 3.5% atëherë ose zvogëlohet masa e
mostrës ose ritet vëllimi i 0.1 mol/l tretësirë H2SO4.
Përmbajtja e azotit të fituar në këtë mënyrë përfshin të gjitha lëndët që
përmbajnë azot në formë të reduktuar apo bazike siç janë: aminoacidet, aminet,
amidet, peptidet, proteinat, alkaloidet, etj.
1.7 Përcaktimi i sasisë së glutenit
Faktorë kryesorë të kualitetit të miellit të grurit janë proteinat të cilat ndodhen
në kokrrat e tij. Në miellin e grurit 15% të proteinave janë të tretshme në ujë, ndërsa
,rreth 80% nuk janë të tretshme në ujë. Domethënë sa më shumë proteina që ka mielli
aq më kualitativ është,ai. Dy proteinat kryesore në miell janë gliadina dhe glutenina
të cilat së bashku thirren si gluten. Prej glutenit varet poroziteti dhe elasticiteti i
bukës, cilësia e brumit për të përmbajtur masën e tij dioksidin e karbonit që formohet
gjatë tharmimit të tij.
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Gluteni përbën masën elastike, kompakte, që përftohet nga brumi i miellit të
grurit, kur nga masa e tij largohet me anë të shpëlarjes amidoni dhe disa lëndë tjera.
Gluteni plotësisht i thatë përmban rreth 80 – 85% proteina, 10 - 15% karbohidrate
(kryesisht amidon), 2 – 8% yndyrë dhe 0.5 – 2% hi.
Gluteni i njomë
Kjo metodë është bazuar në ICC standard No. 106/2 dhe ISO 21415-1 për
larje me dorë, si dhe ISO 21415-2 për larje automatike
Në industrinë e bukës përcaktohet gluteni i njomë i cili afërsisht përmban
rreth 35% lëndë të thata dhe 65% ujë. Gluteni i thatë përcaktohet nga gluteni i njomë,
kur ai thahet në temperaturë 105 0C derisa nga masa e tij të largohet krejtësisht
lagështia.
Mjetet e punës dhe tretësirat e nevojshme: peshore teknike; tharës; havan
porcelani ose enë elenmajeri; sitë me fije mëndafshi me diametër 0.2 mm; pipëz e
graduar prej 10 ml; eksikator, 2% e tretësirë e kripës së kuzhinës ose tretësirë buferit
të kripës së kuzhinës: në 10ml ujë të distiluar tretet 200 g kripë kuzhine, 4.6 g
KH2PO4 (kalium dihidrogjen fosfat) dhe 5.4 g NaHPO4( disodium hidrogjen fosfat)
pa ujë. pH i tretësirës rregullohet në 6.8 me shtimin e tretësirës së NaOH
cc(NaOH)=10 mol/l.
Principi i punës:
Larja me dorë: në peshore teknike peshohet 10 g miell dhe vendoset në havan
porcelani, me pipetë i shtohen 5 – 6 ml tretësirë. Bëhet brumi, të cilit i jepet forma e
rrumbullakët dhe lahet nën një curril uji, të dobët, rreth 5 minuta. Shpëlarja bëhet
duke e përpunuar brumin në mes gishtave të dorës. Shpëlarja bëhet me ujë që ka
temperaturë 15 – 20 0C, gjithashtu duhet pasur kujdes që të mos shkëputen copa të
vogla të glutenit sepse rezultati mund të dalë më i ulët. Larja duhet të mbarojë atëherë
kurë uji për larje del i pastër nga dora. Kur larja mbaron, gluteni i fituar së pari thahet
mes shuplakëve deri sa nuk fillon të ngjitet edhe pastaj shtypet mes dy duarve.
Peshohet dhe me këtë caktohet sasia e glutenit të njomë. Përveç larjes me dorë
(mekanike) përdoren edhe aparatura të ndryshme që janë të konstruktuara për
përcaktimin e glutenit. Një ndër ato është aparatura GLUKOMATIK (larje
automatike).
Larja automatike: në enën për përzierje vendoset 10 gramë mostër dhe 3 ml
tretësirë për larje. Aparatura ndizet. Në 20 minutat e parë brumi përzihet, dhe pastaj 5
minuta bëhet larja e glutenit në tretësirën për larje e cila në mënyrë automatike
dozohet me shpejtësi 50 – 60 ml /min. Pas larjes, gluteni nxirret nga ena,
përgjysmohet dhe vendoset në centrifugë. Centrifugohet 1 minutë, nxirret dhe
peshohet. Nëse vërehet së gluteni nuk është plotësisht i larë, rekomandohet që para
centrifugimit larja të mbarohet me larje në dorë. Sipas disa autorëve gluteni i njomë
mund të kategorizohet si në tabelën e mëposhtme (Pasqyra 1).
Pasqyra 1
Kategoritë e glutenit të njomë
Kategoria

Gluteni i njomë (%)

Me përmbajtje të ulët luteni
Me përmbajtje mesatare gluteni
Me përmbajtje të lartë gluteni

më pak se 20
20 - 28
më tepër se 28
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Sasia e glutenit të thatë përcaktohet duke marrë 1g gluten të lagur dhe thahet
në 105 °C 10-12 orë ose në 130 0C 4-5 orë, pastaj ftohet në eksikator dhe peshohet.
1.8 Përcaktimi i cilësisë së miellit me Farinograf
Kjo metodë bazohet në përcaktimin e cilësive të brumit në bazë të aftësive
ujëthithëse dhe sjelljes së tij gjatë kohës së përzierjes me shpejtësi konstante.
Domethënë thelbi i matjes bazohet në regjistrimin e rezistencën që pëson brumi ndaj
shtypjeve mekanike konstante, e cila paraqitet me anë të një diagrami (forcë – kohë)
që karakterizon cilësitë e miellit.
Aparati është i ndërtuar ashtu që nëpërmjet dinamometrit matet fuqia e cila
është e nevojshme për të lëvizur dy lopatat në formë Z në brumë, respektivisht
regjistrohet rezistenca që jep brumi gjatë tërheqjes dhe shtrydhjes. Dhoma
farinografike ka një kapacitet prej 300 g (farinografi i Branberderit).
Mjetet e nevojshme: aparatura e farinografit; peshorja; byretë speciale;
lopatë plastike; termometër deri më 500C; letër diagrami; gotë. Mekanizmi regjistrues
gjatë provës, krijon një diagram duke lënë gjurmë mbi një letër rule, e cila quhet
farinogramë, e cila mund të ndryshoj si në formë ashtu edhe në gjatësi. Në letër në
abshisë shënohet koha e shprehur në minuta, ndërsa në ordinatë shënohet konsistenca
e brumit e shprehur në njësi farinografike (U.B.- njësi të Brabenderit, por përveç
farinografit të brabenderit tani përdoren edhe shumë lloje tjera farinografesh), me
vlerë prej 0 deri në 1000 U.B.
Në fillim gjatë lëshimit për punë të përzierësit temperatura është rreth 30ºC,
pena e regjistruesit duhet të regjistroj në letrën diagramike rezistencë më të vogël se
20 U.F., në qoftë se tregon rezistencë më tepër se 20 U.F., atëherë laget me pak ujë të
ngrohtë ashtu që boshtet e përzierësit të lagen, dhe të punojë disa minuta deri sa pena
e regjistruesit të regjistroj rezistencë prej 0 U.F. Lëvizja e letrës së diagramit duhet të
jetë 1 cm/ min.
Principi i punës:
Më së paku një orë para fillimit të punës lëshohen termostati dhe pompa
qarkulluese. Temperatura e ujit rregullohet në 30º C. Brumëgatuesi që është lëshuar
për punë, lihet të punojë një minutë ,, pastaj vendoset 300 g miell i cili së pari
përzihet një minutë e më pastaj i jepet 50 – 60 % ujë varësisht nga mielli. Kur
formohet brumi, muret e brendshme të brumëgatuesit pastrohen me lopatë plastike.
Në qoftë se mesi i lakores arrin maksimumin dhe ai është më pak se 490 U.F. ose më
tepër se 510 U.F., përzierja ndërpritet.
Miellit të ri i jepet sasia e ujit të korrigjuar sipas tabelës së Tiborit, gjatë së
cilës në qoftë se kemi konsistencë nën 490 NJF atëherë duhet që uji të hiqet, ndërsa
mbi 510 U.F. i japim ujë.
Kur arrihet konsistenca 490 – 510 U.F. përzierja vazhdon dhe zgjat gjithsej 15
minuta nga koha e dhënies së ujit në brumëgatues.
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Pasqyra 2
Të dhënat e Tiborit.
Dallimi
(U.F.)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Ujë
(ml)
0.2
0.5
1.0
1.6
2.0
2.6
3.0
3.4
3.9
4.3
4.7
5.1
5.6
6.0
6.4
6.9
7.3
7.7
8.1
8.6
9.0
9.4
9.9
10.3
10.7
11.1

Dallimi
(U.F.)
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
260
-

Ujë
(ml)
11.6
12.0
12.4
12.9
13.2
13.7
14.1
14.6
15.0
15.4
15.9
16.3
16.7
17.1
17.6
18.0
18.4
18.9
19.3
19.7
20.1
20.6
21.0
21.4
22.3
-

Paraqitja e rezultateve:
Aftësia ujëthithëse.- lexohet nga byreta dhe paraqet mililitrat e ujit të
harxhuar në përqindje, që janë të nevojshëm për arritjen e konsistencës së brumit prej
500NJF.

ku: Lm - lagështia e miellit
13 – lagështia, deri më 13%.
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Zhvillimi i brumi - është koha në minuta prej fillimit të përzierjes deri te arritja
e maksimumit të lakores (B).
Stabiliteti i brumit - është gjithashtu koha në minuta nga maksimumi dhe deri
sa pjesa e sipërme e lakores e cila nuk bie për më tepër se 10 njësi farinografike (C).
Rezistenca ( B + C) - domethënë është mbledhja e zhvillimit dhe stabilitet të
brumit (R).
Elasticiteti.- është gjerësia e lakores dhe shprehet në njësi farinografike (U.F.)
(D).
Shkalla e rënies së brumit - është devijimi i pikës së fundit të linjës së mesme
të farinografit AC nga linja e konsistencës AB (E), e shprehur me U.F.

Figura 2. Kurba e farinografit.
Klasa kualitative.- trekëndëshi ABC, i cili e mbyll linjën e mesme të
farinografit AC, (e cila kalon nëpër mesin e lakores, duke filluar nga maksimumi deri
në mbarim të farinografit, në minutën e pesëmbëdhjetë), linja e konsistencës së
brumit AB, (e arritur në intervale 490 -510 U.F.) dhe normalja BC, (e cila e lidh
linjën e mesme me linjën e konsistencës) (fig. 2).
Trekëndëshi i fituar matet me anë të aparatit për matjen e sipërfaqeve me
formë jo të drejtë – PLANIMETËR e cila shprehet me cm². Për vlerën e fituar nga
tabela e HANKOCZY –it lexohet numri kualitativ dhe klasa kualitative. Sipërfaqja e
trekëndëshit është prej “0” deri 50 cm², kurse numri kualitativ prej 100 deri “0”.
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Me anë të rezultateve të fituara me këtë metodë vërtetohet dhe kontrollohet
kualiteti i tipit të miellit gjatë prodhimit dhe në treg. Në bazë të aftësisë ujëthithëse,
bukëpjekësi vërteton sasinë e ujit i cili duhet t’i jepet miellit për brumë, e në bazë të
treguesve tjerë ,nga farinograma mund të supozohet sjellja e brumit gjatë
përpunimit. Mbi këtë metodë bazohet edhe ndikimi i lëndëve tjera dhe ndihmëse në
cilësitë reologjike të brumit (fig. 3).

Figura 3. Format karakteristike të farinogrameve sipas AACC.
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1.9 Përcaktimi i cilësisë së miellit me Estensograf
Me estensograf analizohen cilësitë fizike të brumit, respektivisht brumi i cili
më parë është përpunuar në farinograf, vendoset në estensograf ku matet shtrishmëria
dhe rezistenca e tij. Me përdorimin e fuqisë konstante gjatë shpejtësisë së njëjtë dhe
në kahje të njëjtë, brumi deformohet mbi kufirin e shtrishmërisë (tërheqshmërisë) së
vet dhe këputet. Rezistenca që bën brumi kundrejt fuqisë regjistrohet në formë
diagrame – Estensograma (fig. 4).
Mjetet e nevojshme: Farinograf dhe Estensograf i Brabenderit; peshore; lopatë
plastike; gotë laboratorike prej 250 ml; termometër; planimetër; gërshërë për prerjen
e brumit.
Kontrolli i penës regjistruese:
Pena e regjistruesit duhet të qëndrojë në pikën zero. Temperatura në dhomat e
estensografit është 29-30ºC.
Principi i punës:
Termometri dhe pompa qarkulluese lëshohen një orë para punës me qëllim që
farinografi dhe estensografi të mund të arrijnë temperaturën optimale të punës. Në
përzierësen e farinografit vendosen 300 g miell, 6 g kripë dhe ujë (sasia e duhur e ujit
vendoset në gotë ku është kripa dhe fitohet 2% tretësirë kripe). Mesi i lakores duhet
të jetë në 500 U.F. +/- 10 U.F. ( brenda 5 minutave pas dhënies së tretësirës). Nëse
nuk është arritur konsistenca e duhur përsëritet prova ku bëhet korrigjimi i sasisë së
ujit.
Brumi me konsistencë 500 +/- 10 U.F. nxirret nga përzierësi dhe ndahet në dy
copa me nga 150 g +/- 1g.
Çdo pjesë vendoset në homogjenizator dhe njëzet herë rrotullohet, nxirret dhe
i hidhet pak amidon, vendoset në cilindër dhe i jepet forma. Brumi që i është dhënë
forma vendoset në kallëpe të cilët janë të spërkatur me një sipërfaqe vaj parafine.
Pastaj ,vendoset në dhomën për fermentim që ka temperaturën e aparatit. Ora
sinjalizuese bëhet pas 45 minutash. Pjesa tjetër e brumit formohet në të njëjtën
mënyrë dhe gjithashtu vendoset në dhomën për fermentim. Pas 45 minutash, kallëpi i
parë nxirret dhe vendoset në shtratin e sistemit të shufrave (krahu – varësi i
peshores). Pena rregullohet në linjën zero dhe çengeli për tërheqjen e brumit vendoset
në lëvizje me shpejtësi konstante, ndalet atëherë kur brumi këputet (kjo shënohet më
një ngjyrë p.sh. e kuqe). Kallëpi hiqet me sistemin e shufrave, çengeli përsëri kthehet
në pikën fillestare, dhe letra diagramike gjithashtu kthehet në pikën fillestare. Brumi
nxirret nga kallëpi homogjenizohet dhe formohet.
Mënyra e shtrirjes, homogjenizimit dhe formimit si dhe vendosja në dhomën
për fermentim, përsëritet në rastin e dytë ku kurba shënohet me ngjyrë tjetër p.sh.
kaltër, përsëritet pas 90 minutash të zënies së brumit. E njëjta mënyrë vijon edhe pas
135 minutash, por vetëm ngjyra e kurbës është më ngjyrë ndryshe p.sh e gjelbër.
Paraqitja e rezultateve:
Energjia (E) – është vlera e sipërfaqes që zë kurba me abshisën 135 minuta pas
zënies së brumit. Fitohet me matje me planimetër dhe shprehet me cm2.
Rezistenca e brumit (R) - paraqet lartësinë e kurbës sipas ordinatës së saj e
regjistruar në kurbën pas 135 min. Dhe ndodhet 5 cm nga fillimi i regjistrimit të
rezistencës së brumit. Shënohet me U.E. (njësi të ekstensografit).
Rezistenca maksimale (Rmax) – paraqet lartësinë maksimale të kurbës dhe
shprehet me U.E.

71

Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox në miellrat e prodhuara nga disa kultivarë
gruri të vendit dhe importit për prodhimin e brumërave për bukë dhe ëmbëlsira

Shtrishmëria (E) - është distanca që kalon kurba prej fillimit deri kur brumi
këputet. Shprehet me milimetër (mm).
Raporti mes rezistencës dhe shtrishmërisë - raporti i rezistencës me
zgjerimin.
K=R/E

Figura 4. Kurba e estensogramit.
Përdorimi i rezultateve
Me këtë metodë ndiqen ndryshimet e cilësive fizike të brumit në interval
kohor të caktuar, respektivisht përcaktohet kualiteti i glutenit, aktiviteti i enzimave
proteolitike dhe dëmtimi i glutenit si pasojë e tharjes artificiale joadekuate. Me
estensogram mund të përcaktohet ndikimi i lëndëve oksiduese dhe reduktuese si dhe
përbërësve të ndryshëm. Me treguesit ekstensografik mund të përcaktohen në mënyrë
të qartë disa lloje të miellrave të dedikuar (fig. 5).
Në rezultatet e fituara ndikon shumë mënyra e përgatitjes dhe formimit të
brumit. Në procesin teknologjik të bukëbërjes (prodhimin bukës) është e
dëshirueshme që brumi të ketë energji të madhe dhe që raporti i rezistencës dhe
shtrishmërisë të jetë 1.5 deri 2.5.
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Figura 5. Estensograma e miellit me cilësi të ndryshme.
1.10 Përcaktimi i cilësisë së miellit me Alveograf
Alveografi Shopin është një lloj tjetër aparati i ngjashëm me estensografin, ku
brumi ndahet në copa të vogla në formë disku rrethor, të rrafshëta të cilat vendosen
mbi një pllakë me presion ajri dhe detyrohet të fryhet derisa të plasë.
Pjesët kryesore të një alveografi janë; 1) rezervuari me ujë, i cili kur
zhvendoset në kontenitor krijon presion për të fryrë flluskën; 2) flluska mbledh ujin, i
cili kalon nga rezerva. Kjo flluskë kalibrohet në mm dhe në sasinë e ujit të nevojshëm
për të plasur flluskën mund të matet (shpejtësia e rrjedhjes së ujit drejtë flluskës
mbledhëse rregullohet nëpërmjet një tubi që futet gjatë veprimit); 3) pllaka mbajtëse
që mban brumin kur fryhet flluska. Kjo pllakë ka një kapak të lëvizshëm për t’i dhënë
brumit trashësinë e dëshiruar; 4) një manometër kontrolli, i cili regjistron presionin e
ajrit që nevojitet për të fryrë flluskën.
Principi i punës:
Termostati kyçet para fillimit të punës, dhe temperatura e përzierëses dhe
aparatit është 25 ±0.2 0C. Para fillimit të punës temperatura e miellit rregullohet në
20°C. Nga byreta në enën e erlenmajerit vendoset tretësira e NaCl – së në sasi e cila i
përgjigjet ekuivalentit 50 ml për 100 g miell me përmbajtje të lagështisë prej 15%.
Sasia e nevojshme e tretësirës lexohet nga pasqyra 3.
Pasqyra 3
Sasia e tretësirës kripore për përzierjen e brumit për alveograf
Lagështia
e miellit
(%)
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4

Vëllimi i
tretësirës
kripore
(ml)
156.1
155.2
154.4
153.5
152.6
151.7
150.8
149.9

Vëllimi i
tretësirës
kripore
(ml)
138.3
137.5
136.6
135.7
134.8
133.9
133.0
132.1

Lagështia
e miellit
(%)
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2
13.4
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Lagështia
e miellit
(%)
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4

Vëllimi i
tretësirës
kripore
(ml)
120.6
119.7
118.8
117.9
117.0
116.1
115.2
114.3
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9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8

149.0
148.1
147.2
146.3
145.5
144.6
143.7
142.8
141.9
141.0
140.1
139.2

13.6
13.8
14.0
14.2
14.4
14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8

131.2
130.3
129.4
128.6
127.7
126.8
125.9
125.0
124.1
123.2
122.3
121.4

17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.6
19.8

113.4
112.5
111.7
110.8
109.9
109.0
108.1
107.2
106.3
105.4
104.5
103.7

Në përzierës vendosen 250 ± 0.1 g miell dhe motori i përzierësit lëshohet në
lëvizjen normale. Në të njëjtën kohë aktivizohet matësi i kohës dhe i shtohet tretësirë
e NaCl. Në minutën e parë nga muret e përzierësit hiqen grimcat dhe përzierësi
mbyllet. Përzierja zgjat 6 minuta, pas së cilës përzierësi ndalet, hapet hapësi dhe në
pllakë vendosen disa pika vaj ashtu që copat e brumit të rrëshqasin nëpër pllakë.
Keshtu që formohen gjithsej 5 copa brumi, të cilave u jepet forma prehen dhe
vendosen nga dy copa në dhomën e alveografit, aty brumi pushon 20 minuta.
Brumi pastaj vendoset në mesin e pllakës metalike dhe aty me fryrjen e ajrit
nga pompa prej gome largohet nga sipërfaqja dhe nën presion të ajrit hollohet në
flluskë. Cilindri i regjistruesit i cili në fillim është në pikën zero të letrës së diagramit
shënon kurbën e alveografit. Kur flluska e alveografit do të plasë lexohet niveli i ujit
në byretë. Rezervuari për ujë lëshohet në qarkullim, ndërprerësi i punës në pozitën
një, ndërsa pena e regjistruesit në pozitën fillestare. Mbyllësi i madh lirohet dhe hiqet
brumi (fig. 6).
Mënyra e njëjtë përsëritet edhe te 4 copat tjera të brumit, ku kurbat e
alveogramës shënohen njëra mbi tjetrën.
Paraqitja e rezultateve:
Lartësia e kurbës (P) - është vlera mesatare e lartësisë maksimale të të pesë
kurbave dhe shprehet me mm.
Qëndrueshmëria e brumit (Pq) - fitohet me shumëzimin e lartësisë së kurbës
dhe koeficientit të manometrit, i cili është 1.1 dhe shprehet me mm.
Gjatësia e kurbës (L) - është vlera mesatare e gjatësisë të të 5 kurbave nga
fillimi deri në mbarim shprehet me mm.
Raporti P/L - është vlera numerike mes qëndrueshmërisë dhe gjatësisë së
kurbës.
Hapësira poshtë kurbës (W) - përputhet me hapësirën e alveogramës dhe është
parametri më i rëndësishëm meqë jep ,,vlerën e forcës’’ së një mielli në korrelacion
me sasinë dhe cilësinë e proteinave.
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Figura 6. Kurba e alveogramës.
Përdorimi i rezultateve:
Me alveograf përcaktohen shtritshmëria, forca dhe kualiteti i glutenit. Të
dhënat e Alveografit janë tregues bazik të kualitetit të miellit në Francë dhe në disa
shtete tjera të Evropës. Miellrat me kualitet të mirë kanë vlerë të lartë të W,
respektivisht brumi është më elastik.
Nëse “W” është më e madhe se 250, mielli është i fortë; W 170 – 250, miellra
me cilësi mesatare dhe cilësi bukëgatuese të mira; W 130-170, forcë të mjaftueshme
për brumëgatuarje normale; W 100 – 130, forcë të dobët dhe W më e vogël se 100
përfshirë miellrat e papërshtatshëm për prodhimin e bukës, por i mirë për prodhimin
e biskotave. Në bazë të të dhënave alveografike në mullinj prodhohen miellra për
produkte të ndryshme, respektivisht prodhohen miellra të dedikuar.
1.11 Përcaktimi i aftësive xhelatinizuese të miellit me Amilograf
Metoda bazohet në ndjekjen e vazhdueshme të viskozitetit të suspensionit ujë
– miell, me rritje të përhershme të temperaturës nga vlera e dhënë deri në 960C. Rritja
e viskozitetit është e kushtëzuar me cilësinë e kokrrizave të amidonit që të pranojnë
ujë, gjatë së cilës e rrisin vëllimin e vet dhe shkaktojnë ndryshim në relacion me
pjesët përbërëse të suspensionit. Kokrrizat e amidonit bëhen të ndjeshme ndaj
temperaturës dhe ndikimit të forcave mekanike, ashtu që,në një moment të caktuar
vjen deri te shkëputja e mbështjellësit dhe derdhjen e përmbajtjes, gjatë së cilës vjen
deri të zvogëlimi i viskozitetit, i cili regjistrohet në kurbë. Viskoziteti maksimal gjatë
kohës së analizës tregon aktivitetin e amilazës, dhe në sjelljen e miellit gjatë
xhelatinimit, e me këtë edhe në brumëzimin e tij.
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Figura 7. Amilografi Brabender.
Mjetet e nevojshme: Amilografi i Brabenderit (fig. 7); peshore teknike; enë
prej xhami të trashë vëllimi 1 l; lopatë metalike; byretë automatike prej 450 ml; enë
erlenmajer prej 250 ml; pipetë prej 100 ml.
Principi i punës:
Peshohet 80 g miell i cili vendoset në enën prej xhami. Nga byreta me vëllim
450 ml i shtohet sasia e duhur me ujë të distiluar dhe me lopatën metalike
homogjenizohet suspensioni. Suspensioni vendoset në enën cilindrike (të metalit).
Piruni montohet në enë, lidhet me boshtin dhe lëshohet koka e aparatit. Temperatura
fillestare prej 25OC rregullohet me anë të termorregullatorit. Ndizen motori dhe fillon
rritja e nxehtësisë, ndërsa ora sinjalizuese rregullohet në 45 minuta.
Rritja e viskozitetit regjistrohet deri sa lakorja nuk e kalon maksimumin.
Atëherë ndërpritet puna e motorit, shënohet temperatura dhe ndërpritet edhe
nxehtësia. Ngrihet koka e aparatit, ena cilindrike dhe piruni hiqen, kurse
termorregullatori pastrohet.
Nëse viskoziteti është më i madh se 1000 NJA përdoren mjetet për para
ngarkesë, por nëse aparati atë se ka, përdoret më pak miell. Nëse sasia e miellit është
e ndryshuar edhe në raste tjera ajo duhet të theksohet në rezultat. Ekuivalenti prej 450
ml ujë doemos duhet të përdoret pa marrë parasysh sasinë e miellit të përdorur.
Paraqitja e rezultateve:
Viskoziteti maksimal (ηmax).– është lartësia e kurbës në vlerën maksimale
dhe shprehet me U.A.
Temperatura fillestare e xhelatinimit (tf) - është koha e cila kalon nga fillimi i
analizës dhe deri sa nuk fillon të rritet viskoziteti. Shprehet në 0C dhe llogaritet:

ku: 25 – është temperatura fillestare;
M1 – minutat e kaluara nga fillimi i regjistrimit të kurbës deri në momentin e rritjes
së viskozitetit;
1.5 – rritja e temperaturës në një minutë.
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Temperatura e mbarimit të xhelatinimit (txh) – është temperatura e cila arrihet
prej fillimit të analizës dhe deri sa kurba nuk arrin maksimumin.
Shprehet në 0C dhe llogaritet:

ku: M2 – minutat e kaluara nga fillimi i regjistrimit deri te arritja maksimale i
kurbës.
Stabiliteti i xhelatinimit (S) – është gjerësia e kurbës amilografike 100 U.A.
nën maksimumin dhe shprehet në minuta.
Për nevojat e bukëpjekjes është e nevojshme një lidhje e drejtë në mes
xhelatinimit dhe aftësisë së zbërthimit të amidonit. Vlera optimale e viskozitetit të
miellit për pjekjen e bukës është prej 450-650 NJA. Miellrat të cilët kanë aktivitet të
lartë amilolitik kanë aftësi të madhe të rritjes ndërsa fuqi të vogël të mbajtjes së
gazrave. Buka nga ky miell është e plasaritur dhe e lagësht në gishtërinj, ndërsa koren
e ka të errët. Miellrat me aktivitet amilolitik të ulët japin produkte të bukës me mes të
thatë dhe thërrmueshëm i cili shpejt vjetërohet.
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II. REZULTATET DHE DISKUTIMET
2.1 Qëllimi i studimit
Qëllimi i studimit do të jetë ndikimi i agjentëve redox në përmirësimin e
vetive reologjike në produktet e pjekjes.
2.2 Materiali dhe metoda e punës
Objekt studimi do të jenë miellrat e prodhuar nga kultivarët e grurit Agimi,
Progres, Apache (Francë) dhe Ankor (Rus). Të gjithë miellrat e prodhuar prej këtyre
kultivarëve, do të trajtohen me aditivë oksido–reduktues (agjentë redox) për të
përcaktuar përmirësimet reologjike sipas kërkesave të konsumatorëve në produktet e
pjekjes. Pas përgatitjes së mostrave, në fillim janë përcaktuar parametrat agronomik
të kultivarëve të mbjellur, më pas janë kryer analizat fiziko-kimike të miellrave nga
kultivarët e grurit, pastaj janë bërë analizat reologjike të brumërave, ku janë bërë
provat e bukëbërjes dhe prodhimeve konditore.
Analizat laboratorike, provat eksperimentale dhe ato të prodhimit të mostrave
janë kryer në laboratorin e fabrikës së miellit Phenix dhe në laboratorët e prodhimit të
miellit, në fabrikën Miell Tirana.
Parametrat që do të studiohen:
Parametrat e studiuar ndahen në parametra agronomik , parametra fiziko-kimike, dhe
reologjike:
a. Parametrat Fiziko-Kimike
Përmbajtja e lagështisë: Analiza e lagështirës përsëritet disa herë: që nga blerja dhe
magazinimi i grurit, tek bluarja e tij dhe kontrolli i prodhimit të përfunduar. Është i
domosdoshëm përcaktimi i lagështirës së grurit në hyrje të copëtimit te parë, për të
përftuar një miell me lagështirë të qëndrueshme. Kjo kërkesë e fundit është vendosur
nga standardi dhe nga klientela që dëshiron të ketë një përmbajtje te caktuar
lagështie. Me analizën e shpejtë një kampion i bluar (5 g) vihet në termostat në
temperaturë 140°C për një orë.
Përmbajtja e proteinave (%). Përmbajtja e përgjithshme e proteinave do të
përcaktohet me aparatin NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) në kokërr dhe miell si
dhe përmes metodës së Kjeldahlit që do të shërbejë për korrigjimin e rezultateve të
futura nga NIRS.
Gluteni: Gluteni matet me dy mënyra të ndryshme teknike: e para, me mënyrën
tradicionale, izolon proteinat në formën e një mase plastike për të vlerësuar sasinë
dhe cilësinë; e dyta, vepron në brumë dhe mundëson vlerësim më të saktë të cilësisë
së proteinave, në bazë të shtrirjes (hapjes, zgjerimit), fortësisë, kohës së zhvillimit
dhe përqindjes së absorbimit të ujit.
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b. Parametrat Reologjikë
Farinografi: Kjo aparaturë mat rezistencën e brumit ndaj lëkundjeve e rrahjeve
mekanike. Kurbat e farinografit tregojnë sjelljen e brumit në raport me sasinë dhe
cilësinë e glutenit. Me këtë aparaturë mund të matet edhe shkalla e absorbimit të ujit
në miell për të patur një trashësi të caktuar të brumit. Aparati përshkruan në kohë dhe
gjatë bërjes së brumit proceset që ndodhin gjatë gatimit te bukës, para se të futet në
furrë. Treguesit që jepen nga farinografi janë: absorbimi i ujit (%); zhvillimi i brumit
(min); stabiliteti (min); dhe shkalla e zbutjes në grupet farinografike.
Alveografi “CHOPIN”: Me këtë aparaturë mund të maten këto parametra të
brumit:
P – lartësia maksimale e kthesës; e cila korrespondon me qëndrueshmërinë,
rezistencën, ose shtrirjen e brumit;
L – gjatësia e kthesës e matur në milimetra, përfaqëson shtrirjen e brumit;
W – hapësira poshtë kthesës ose e dhëna e fortësisë së miellit;
P/L – përfaqëson pikën e ekuilibrit të miellit.
Vlera “W” është parametri më i rëndësishëm i dhënë nga alveografi “Chopin”, sepse
jep “vlerën e forcës” së një mielli në korrelacion me sasinë e cilësinë e proteinave.
Nëse “W” është më e madhe se 250, mielli është i fortë; W 170-250 përfshin miellrat
me forcë mesatare dhe cilësi bukë-gatuese të mira; W 130-170, forcë të mjaftueshme
për bukë-gatuarje normale; W 100-130, forcë të dobët, që përdoret vetëm nëse
përpunohet saktësisht; W më e vogël se 100 përfshin miellrat e papërshtatshme për
prodhimin e bukës por të mirë në prodhimin e biskotave.
Amilografi. Amilografi është një instrument i cili përcakton viskozitetin e një
përzierje ujë-miell, në funksion të temperaturës. Në këtë mënyrë është e mundur të
vlerësohet aktiviteti amilolitik i një mielli ose i një preparati me bazë alfa-amilazën.
Viskoziteti i lartë i niseshtesë së xhelatinuar, ekuilibrohet me anë të veprimit të alfaamilazës i cili shkrin grimcat e amidonit gjatë ngrohjes.
Treguesi i sedimentimit. Me anë të përcaktimit të treguesit të sedimentimit (sipas
Zeleny) mund të vlerësojmë sasinë dhe cilësinë e glutenit. Metoda e cila aplikohet në
miellin e grurit varet në kapacitetin që ka gluteni për t’u fryrë nga veprimi me acidin
askorbik, prandaj ndikon në shpejtësinë e sedimentimit të një mase mielli në një
tretësirë acidi laktik. Përmbajtja e lartë e glutenit dhe cilësia e mirë e tij mundëson
një sedimentim më të ngadaltë dhe tregues sedimentimi më të lartë; prandaj nga vlera
e tij mund të masim, edhe pse me përafërsi, cilësinë bukëbërëse të një mielli. Si masë
e kësaj cilësie merret shkalla e sedimentimit të një mielli në një tretësirë standarde
acidi laktik për një kohë të caktuar.
Bluarja: Të gjithë kultivarët e përzgjedhur te grurit do bluhen dhe do analizohen në
gjithë tërësinë e kokrrës po ashtu edhe në rreze të veçanta. Pasi të merren mostrat e
grurërave të analizuara, ato do të bluhen në laboratorin e fabrikës së miellit
M&Sillosi-Xërxe, Kosovë. Bluarja do të bëhet në gjithë masën e drithit dhe bluarje
në dy dhe tre fraksione.
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Për të gjashtë kultivarët e përzgjedhur do bëhen analizat fiziko-kimike të miellrave
dhe provat e bukë pjekjes laboratorike. Nga këto kultivarë, në bazë të treguesve
cilësore do të përzgjidhen edhe kultivarët për prodhimet konditore.
Provat e bukëbërjes
Provat e bukëbërjes janë kryer në fabrikën e bukës Phenix dhe Tirana, dhe
laboratorët e saj. Prova do të kryhen sipas kësaj procedure:
1) Përbërësit): miell 1000-2000 g, maja e presuar 2,5%, kripë 1,5%, ujë sipas
farinografit Brabender (500 U.B.);
2) Përzierja e brumit: brumatriçe me spirale, shpejtësia 60 xh/min, kohëzgjatja 6
minuta, temperatura 28ºC;
3) Fermentimi 1: për 30 minuta në çelë të klimatizuar në temperaturë 30ºC dhe
lagështi relative 70-75%;
4) Modelimi: mekanik (modelator i tipit Brabender), bukë të rrumbullakëta 350
gramëshe;
5) Apretimi: në çelë me temperaturë 30ºC deri në fillimin e prishjes së brumit;
6) Pjekja: në furrë elektrike, të pajisur me evaporator, në temperaturë 220ºC me
kohëzgjatje për rreth 25 minuta.
Nga totali i rezultateve të përftuara nxirret një vlerësim i përgjithshëm i
performancës së miellit për prodhimin e bukës. Ky vlerësim mund të identifikohet me
fjalët optimal, i mirë, i dobët, etj, ose me numra me përshkallëzimin e vlerës nga 1 në
100.
Per secilin varietet gruri dhe rreze mielli (e të njëjtit varietet gruri) pas prodhimit
të bukës do të prodhohen bukë dhe do të analizohen këto parametra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vëllimi;
Rendimenti ne vëllim(mm/100g);
Vëllimi specific (cm3/100g);
Raporti lartësi-diametër (H/D);
Forma;
Poroziteti;
Aciditeti;
Etj.
Provat e produkteve prej mielli e sheqeri (konditore) direkte dhe me
shtesa (agjentë redox).
Në miellrat e prodhuar nga kultivarët e përzgjedhur (nga shtatë kultivarët për
studim përzgjidhen kultivarët dhe rrezja e miellit e përshtatshme për këto prodhime)
do të prodhohen disa produkte konditore. Për prodhimin e këtyre produkteve do të
kryhen provat teknologjike dhe laboratorike si më poshtë:

1. Përgatitja e brumit;
2. Lagështia e brumërave;
3. Shkrifërimi i brumit;
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4. Përpunimi, qëndrimi dhe dhënia e formës;
5. Pjekja e prodhimeve;
6. Analizat laboratorike.

2.3 Parametrat agronomikë të kultivarëve të analizuar
Të dhënat e parametrave agronomikë janë marrë nga certifikata e analizës së
lëndës së parë të shoqëruar nga importi.
Parametrat agronomik
Kultivari

Progres
Progres
Progres
Mesatarja
Ankor
Ankor
Ankor
Mesatarja
Apache
Apache
Apache
Mestarja
Agimi
Agimi
Agimi
Mesatarja
Ukrahinas
Ukrahinas
Ukrahinas
Mesatarja

Përmbajtja

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Lartësia e
kërcellit
(cm)

91.1
91.1
91.1
91.1
80
80
80
80
85
85
85
85
80.2
80.2
80.2
80.2
84.5
84.5
84.5
84.5

Dendësia e
Pesha
Pesha e 1000
bimës
Rendimenti
hektolitrike
kokrrave
(kg/ha)
(kg/hl)

275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
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454.2
372.1
397.2
407.83
504
525.3
357.9
462.4
422.6
394.7
354.7
390.66
363.3
357.6
330.6
350.5
359
367.9
353.2
359.73

36.11
36.37
37.63
36.70
40.17
40.77
38.31
39.75
39.71
37.37
38.6
38.56
36.74
37.32
38.37
37.47
36.19
38.27
37.03
37.16

75.45
75
75.25
75.23
76.85
76.48
75.65
76.32
75.45
74.45
75.65
75.18
70.45
69.85
71.25
70.51
75.65
76
76.5
76.05
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2.4 Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox:
1. Në miellrat për bukë të prodhuara nga disa kultivarë gruri
Për prodhimin e bukëve janë përdorur miellrat e prodhuar nga varieteti
Apache (Francë), Ankor (Rusi) dhe Progres (Shqipëri), në përqindje të caktuar nga
secili kultivar. Në varësi të parametrave cilësore dhe sasiore është studiuar ndikimi
i agjentëve redox në përmirësimin e vetive reologjike në brumërat dhe prodhimin e
bukës.
Studimi u krye në miellrat tip 600-650 të prodhuara në fabrikën e miellit Tirana,
ndërsa prodhimi i bukës u krye në fabrikën BUKA Sh.A. dhe në laboratorin e
fabrikës se miellit Vorë. Provat bukëbërëse u kryen me mostrat e miellrave
Referencë dhe ato me shtimin e shtesave. Për kryerjen e këtyre provave u morën:
1. 8 mostra Referencë - u prodhuan bukë të formave të ndryshme pa shtesa. Mielli
Referencë është i prodhuar nga përzierja 60% (Ankor dhe Progres) dhe 40%
Apache, me rreze 70% dhe përmbajtje hiri 0.58-0.60.
2. 8 mostra – me shtese të acidit askorbik 20 ppm.
3. 8 mostra – me katër aditivë: 20 ppm α-amilazë, 20 ppm cisteinë, 40 ppm
hemicelulozë, dhe 20 ppm acid askorbik.
Vlerësimi i cilësisë së mostrave është bërë sipas standardit ISO, duke
përdorur metodat fizike, kimike, reologjike dhe teknologjike. Për përcaktimin e
farave leguminoze, si papastërtitë madhësitë, erërat e huaja, speciet dhe varietetet
është referuar në S SH 605:2000, për përcaktimin e lagështirës së drithërave është
referuar në S SH 712:2000, vlerësimi i bukës së grurit dhe karakteristikave sipas S
SH 1411:1987, vlerësimi i miellit të grurit dhe karakteristikave sipas S SH
1455:1987, vlerësimi i brumërave dhe karakteristikat e tyre S SH 1460:1987, dhe
marrja e mostrave te bukës sipas S SH 1499:1987(DPS, Katalogu 2005).
Për përcaktimin e karakteristikave reologjike janë përdorur nga 300 gram
miell për secilën analizë me Farinograf Brabender, Alveografi Chopin dhe
Ekstensograf.
Rezultatet dhe analizat
Cilësitë e grurit
Për studimin e faktorëve redox në miellra janë marrë në studim grurëra me
prejardhje nga Franca (Apache) dhe Rusia (Ankor), që furnizojnë fabrika mielli në
vendin tonë dhe gruri i vendit, kultivari Progres. Në këto grurëra janë studiuar
parametrat e mëposhtme (pasqyra 1):
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Pasqyra 1
Treguesit cilësorë të grurërave për studim
Kultivarë
gruri
Apache
Ankor
Progres

Cilësitë e grurit
Pesha
Lagështia Proteina FN
Amilaza
Hektolitrike
(%)
(%)
(s)
(AU)
(kg/hL)
78
12.7
11.8
370
600
80
13.5
14
290
400
76
13.7
13.8
531
700

Gluteni
(%)

W
(P/L)

23
30
28

200
300
210

Sipas të dhënave të pasqyrës 1 përmbajtja më e lartë e proteinave është në
grurin Ankor, po ashtu dhe në W më të lartë. Duke u nisur nga cilësia e grurit
Progres dhe Ankor, të cilat kanë parametra mjaft të mira, do t’i përdorim me këtë
raport përzierje: 30% Progres + 30% Ankor + 40% Apache.
Vlerësimi i cilësive reologjike të kultivarëve të grurit është mjaft i
rëndësishëm për përcaktimin e sasive të përmirësuesve (agjentët redox) në miellra
dhe të brumërave për prodhimin e bukës.
Brumërat që janë të fortë nuk lejojnë zhvillimin e poreve dhe kanë dendësi të
lartë, formojnë bukë me vëllim të vogël, ndërsa brumërat që janë të dobët nuk
mund ti mbajnë flluskat e ajrit brenda brumit, dhe për pasojë formohen pore të
mëdha në bukë.
a. Cilësitë reologjike të kultivarëve të grurit
Vlerësimi i cilësive reologjike të kultivarëve të grurit është mjaft i
rëndësishëm për përcaktimin e sasive të përmirësuesve në miellra dhe në brumërat
për prodhimin e bukës.
Brumërat e fortë nuk lejojnë zhvillimin e poreve dhe kanë dendësi të lartë,
formojnë bukë me vëllim të vogël, ndërsa brumërat që janë të dobët nuk mund ti
mbajnë flluskat e ajrit brenda brumit dhe për pasojë formohen pore të mëdha në
bukë.
Analizat në Farinograf
Farinografi mat konsistencën e brumit duke e përzier atë me shpejtësi konstante
dhe absorbon ujë, i cili mundëson arritjen e kësaj konsistence.
Pasqyra 2
Treguesit cilësorë me Farinograf
Kultivarë
Apache
Ankor
Progres

Absorbimi i ujit
(%)
54.8
53
53

Farinograma
Zhvillimi Stabiliteti
(min)
(min)
1.8
4.8
2.9
10.9
9.6
12

Shkalla e zbutjes
(UF)
97
71
75

Nga të dhënat e pasqyres 2 shihet se kultivari Apache ka një ujëthithje më të
madhe se ai Progres dhe Ankor. Koha e zhvillimit dhe stabiliteti është më i madh
tek kultivari Progres dhe Ankor, krahasuar me atë Apache, ndërsa shkalla e zbutjes
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e kultivarit Ankor është më e vogël se ai Progres dhe Apache. Kjo tregon që
kultivari Apache është një grurë i butë dhe kultivarët Progres dhe Ankor janë
grurëra me qelquritet 35-45%, gjë që vërteton rezultatet përkatëse. Pra, është e
domosdoshme përdorimi i aditivëve redox në këto lloj grurërash.
Analizat në Ekstensograf
Estensografi mat shtritshmërinë e një brumi dhe rezistencën gjatë kohës së
pushimit.
Pasqyra 3
Treguesit cilësorë me Ekstensograf

Kultivarë
Apache
Ankor
Progres

Rezistenca në
tërheqje (UE)
240
460
313

Ekstensograf
Elasticiteti
R/E
(mm)
140
1.8
155
2.95
160
1.95

Energjia
(cm2)
54
130
93

Nga të dhënat e analizave me ekstensograf shihet që ka ndryshime të
theksuara në shtritshmërinë e brumit dhe në rezistencën e tyre të cilat ndikohen, jo
vetëm nga cilësitë vetjake të miellrave (që varen edhe nga kultivarët që
analizojmë, rrezja e tyre), por ndikim të theksuar ka në brumë faktorët redox
sidomos acidi askorbik.
Nga krahasimi i të dhënave të ekstensografit shihet se kemi një rritje të
theksuar të rezistencës së brumit kur atij i shtojmë 20 ppm acid askorbik, që arrin
deri në 600 EU, nga 200-400 EU për rastet me shtesa të tjera. Këto të dhëna të
analizave të kryera na orientojnë për përdorimin e këtyre miellrave, sidomos kur
arrin energjinë 600 EU, për përdorim në industrinë e makaronave me përzierje.
b. Cilësitë reologjike të miellit Reference dhe miellit të trajtuar me agjentë
redox
Nga të dhënat e pasqyrës 4 shihet se mielli Referencë i përdorur për të
prodhuar brumëra me cilësi reologjike të mira ka nevojë për shtimin e aditivëve
me veprime oksido-reduktuese. Nga shtimi i α-amilazës shkalla e zbutjes arrin në
160 FU dhe stabiliteti 2.5 min. (Fig. 1), ndërsa kur përdoren të katër përmirësuesit
të përzier së bashku kemi një rritje të theksuar të shkallës së stabilitetit e cila arrin
deri në 7.5 min.
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Pasqyra 4
Ndikimi krahasues i përmirësuesve të brumërave në Farinograf
Matjet me Farinograf
Trajtimet e miellit
Absorbimi i ujit Zhvillimi Stabiliteti
(%)
(min)
(min)
Miell Reference
58
1.4
3.6
Referencë + α-amilazë
57
1.3
2.5
Reference + Cisteinë
58
1.4
2.5
Reference + Hemicelulozë
55.2
2
6.5
Reference + Acid
57
1.8
5.1
askorbik
Reference + 4
58
2.2
7.5
komponentë

Shkalla e
zbutjes (UF)
113
160
110
101
81
102

Edhe nga të dhënat e Estensografit shihet që nga përdorimi i kombinuar i
katër agjenteve redox rritet reologjia e këtyre miellrave, si në rezistencë,
elasticiteti, dhe sidomos raportin R/E e cila arrin vlerën 3.44 që konsiderohet një
vlerë optimale (pasqyra. 5).
Pasqyra 5
Ndikimi krahasues i përmirësuesve në brumëra në Estensograf

Trajtimet e miellit
Miell Referencë
Referencë + α-amilazë
Referencë + Cisteinë
Referencë + Hemicelulozë
Referencë + Acidi askorbik
Referencë + 4 komponentët

Matjet me Estensograf
Rezistenca
Elasticiteti
R/E
në tërheqje
(mm)
(UE)
360
130
2.74
340
140
2.66
190
140
1.35
255
142
1.79
600
100
6.65
361
138
3.44
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Energjia
(cm2)
70
66
42
60
82
87
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Paraqitja grafike ne Farinograf dhe Ekstensograf
Analizat laboratorike të miellrave me Ekstensograf
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Cilësitë bukëbërëse të miellit Referencë dhe me shtesa në Farinograf, janë
klasifikuar me cilësi mjaftueshëm ,me rëniet e brumit 50-70 FU dhe stabiliteti jo
më pak se 5 minuta, që i përgjigjet shtimit të acidit askorbik në masën 20 ppm
(Fig. 4), ndërsa përdorimi i katër aditivëve së bashku arrin absorbimin e ujit 58%,
zhvillimin e brumit dhe stabilitetin 7.5 min që janë treguesit më optimal reologjik
të brumit (Fig. 5).
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Foto ilustruese të bukëve të pa trajtuara dhe të trajtuara me aditivë

Figura 1. Referencë + 20 ppm α-amilazë

Figura 2. Referencë + 20 ppm Cisteinë

Figura 3. Referencë + 40 ppm Hemicelulozë
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Figura 4. Referencë + 20 ppm acid askorbik

Figura 5. Referencë + 20 ppm α-amilazë;
20 ppm cisteinë;
40 ppm hemicelulozë;
20 ppm acid askorbik.
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2. Në prodhimin e produkteve konditore
Për prodhimin e produkteve konditore janë përdorur miellrat e prodhuar nga
varieteti Apache (Francë), Ankor (Rusi) dhe Progres (Shqipëri), në përqindje të
caktuar nga secili kultivar; gjithashtu është përdorur sheqer, maja, dhe aditivë
ushqimore. Prodhimet e biskotave dhe kekeve të llojeve të ndryshme janë kryer në
laboratorin e fabrikës së miellit Vorë, dhe në laboratorin e fakultetit
Bioteknologjise të universitetit të Tetovës, duke përdorur metodën AACC 2000.
Aditivët janë përdorur në receta me përqëndrime të ndryshme, siç janë përmendur
në pasqyren 1.
Prodhimet për produktet konditore u kryen me mostrat e miellrave referencë
dhe ato me shtesa aditivësh ushqimorë. Për kryerjen e këtyre eksperimenteve u
morën:
8 mostra Referencë - u prodhuan keke e biskota të formave të ndryshme pa
shtesa. Mielli Referencë është i prodhuar nga përzierja 60% (Ankor dhe Progres)
dhe 40% Apache, me rreze 70% dhe përmbajtje hiri 0.58-0.60 (pasqyra 2). Tabela
tregon përbërjen e miellit të përdorur për prodhimin e produkteve konditore.
8 mostra – me shtese të acidit askorbik 20 ppm;
8 mostra – me katër aditivë: 20 ppm α-amilazë, 20 ppm cisteinë, 40 ppm
hemicelulozë, dhe 20 ppm acid askorbik.
Analizat e përdorura janë kryer sipas metodës AACC (2000), ku përfshihen këto
parametra: lagështia (Metoda Nr. 44-15 A), hiri (Metoda Nr. 08-01), yndyra në
krunde (Metoda Nr.
30-10), proteinat në krunde (Metoda Nr. 46-10), dhe
fibrat në krunde (Metoda Nr. 32-10).
2.1 Treguesit cilësorë të grurërave për studim
Pasqyra 1
Përmbajtja cilësore e grurërave për studim
Kultivarë gruri

Apache
Ankor
Progres

Cilësitë e grurit
Pesha
Lagështia Proteina FN Amilaza Gluteni
W
Hektolitrike
(%)
(%)
(s)
(AU)
(%)
(P/L)
(kg/hL)
78
12.7
11.8
370
600
23
200
80
13.5
14
290
400
30
300
76
13.7
13.8
531
700
28
210
Pasqyra 2

Përbërja e miellit të grurit.
(Miell Reference: 60% Ankor dhe Progres, dhe 40% Apache)
Paramtrat
Lagështira
Hiri total
Yndyra në krunde
Proteinat në krunde
Fibrat në krunde
Karbohidratet

Vlera (%)
12.5±0.02
0.52±0.01
0.95±0.02
11.05±0.03
0.42±0.01
85.61±2.34
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2.2 Analizat e reologjisë së brumit
Analizat e reologjise së brumërave janë kryer me Farinograf, Miksograf dhe
Falling Number sipas metodës AACC 54-21 dhe 54-40, përkatësisht (AACC
2000).
Vlerësimi sensorial: Vlerësimi sensorial i produkteve konditore të trajtuara me
aditivë u krye nga një panel testuesish prej 5 vetesh me qëllim përcaktimin e
efektit të agjentëve redoks (aditivë usqimore) mbi karakteristikat e brendshme dhe
të jashtme të produkteve konditore të prodhuara. Për përcaktimin e
karakteristikave reologjike janë përdorur 300 gram miell për secilën analizë me
Farinograf Brabender, Alveografi Chopin dhe Ekstensograf.
2.3 Rezultatet dhe analizat
Studimet Farinografike: Parametrat Farinografike të tilla si absorbimi i ujit,
koha e ardhjes, koha e zhvillimit të brumit, koha e stabilitetit të brumit, dhe
indeksi i tolerancës së përzierjes janë studiuar nën ndikimin e dozave të ndryshme
të aditivëve të përdorur. Pasqyra 3 shpjegon ndikimin e shtesave të përdorura mbi
parametrat farinografike, përveç absorbimit të ujit që nuk tregon ndikim përgjatë
trajtimit me shtesa ushqimore (Pasqyra 4).
Parametri i absorbimit të ujit nuk rritet paralelisht me rritjen e përqëndrimit
të shtesave ushqimore dhe absorbimi maksimal i ujit është 59.6±0.11% në T3 (500
IU/100 g miell) duke pasuar nga 59.1 ± 0.12% në T2 (250 IU/100 g miell), ndërsa
vlera minimale për parametër është llogaritur në bazë të kontrollit, p.sh. 57.9 ±
0.8%. Koha e ardhjes e të gjithë trajtimeve zvogëlohet me rritjen e përqëndrimit të
shtesave. Kontrolli i miellit tregon kohën maksimale të ardhjes 1.9 ± 0.08 min,
ndërsa koha e ardhjes minimale 1.3 ± 0.07 min është llogaritur në T3 (500 IU/100
g miell). Në varësi të kohës së zhvillimit të brumit, ajo zvogëlohet gradualisht me
rritjen e njësive të shtesave ushqimore. Mielli pa shtim të shtesave ushqimore
shfaq kohë maksimale të zhvillimit të brumit (4.7±0.02 min), ndërsa T3 tregon
kohë minimale të zhvillimit të brumit (3.9 ± 0.08 min). Në të njëjtën mënyrë, kur
njësitë e shtesave rriten gradualisht në miell, stabiliteti i brumit zvogëlohet
progresivisht. Kontrolli shfaq maksimumin e stabilitetit të brumit (10±0.13 min),
ndërsa T3 shfaq kohën minimale të stabilitetit (8.1±0.08 min).
Pasqyra 3
Përdorimi i dozave të ndryshme të shtesave ushqimore në prodhimin e bukës.
Trajtimi
Agjentë Redox (IU/100 g miell)
(CMCase - carboxymethyl cellulase)
Kontrolli
110 IU/100 g miell
245 IU/100 g miell
520 IU/100 g miell
IU = njësi ndërkombëtare, për të matur veprimtarinë e shtesave ushqimore
(aditivë).
Shembull: Vitamina C: 1 IU është i barabarte 50 μg L-acid askorbik.

91

Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox në miellrat e prodhuara nga disa kultivarë
gruri të vendit dhe importit për prodhimin e brumërave për bukë dhe ëmbëlsira

Pasqyra 4
Matjet e karakteristikave të Farinografit.
Kontrolli
Mesatare e ponderuar i
trajtimit të 1
Devijimi standard i
trajtimit të 1

WA
57.9
58.3

AT
1.9
1.8

DDT
4.7
4.5

DST
10
9.5

MTI
60
65

0.11

0.04

0.06

0.11

2.2

Pasqyra 5
Vlerat e karakteristikave të Farinografit.
Trajtimet
Kontrolli
100 IU/100 g
250 IU/100 g
500 IU/100 g

WA
(%)
57.9±0.8
58.3±0.11
59.1±0.12
59.6±0.11

AT
(min)
1.9±0.08a
1.8±0.04ab
1.6±0.04b
1.3±0.07 c

DDT
(min)
4.7±0.02a
4.5±0.06ab
4.2±0.07ab
3.9±0.08 b

DST
(min)
10±0.13a
9.5±0.11ab
8.9±0.12ab
8.1±0.08b

MTI
(BU)
60±2.8a
65±2.2a
77±2.8b
85±3.2b

Studimet Miksografike: Pasqyra 6 përshkruan mënyrat e studimit të
Miksografit. Nga kjo shihet që trajtimet shfaqin efekte të ndjeshme mbi kohën e
përzierjes dhe gjatësinë e pikut. Vlerat e matura në pasqyrën 6 pasqyrojnë efektin
e dozave të ndryshme te shtesave mbi parametrat e Miksografit. Eshtë vlerësuar se
shtimi i shtesave zvogëlon kohën e përzierjes së brumit përgjatë eksperimentit.
Mostra e miellit të marrë për eksperiment shfaq kohë përzierje maksimale, si 5.50
± 0.09 min e pasuar nga T1 (5.1 ± 0.11 min), ndërsa T3 (500 IU/100 g miell) shfaq
kohë përzieje minimale (4.25 ± 0.09 min). Nuk janë konstatuar ndryshime të
ndjeshme ndërmjet T1 (5.10 ± 0.11 min) dhe T2 (5.00±0.1 min), ndërsa T0 dhe T3
tregon ndryshime tepër të mëdha. Në ndryshim me kohën e përzierjes, një rritje
graduale në majën e pikut është konstatuar me rritjen e nivelit të shtesave; T3 (500
IU/100 g miell) shfaq vlerat maksimale të pikut (60.2 ± 4.20%) duke u pasuar nga
T2 (60.10 ± 3.80) megjithatë, vlerat minimale të pikut janë përcaktuar në T0, 57.50
± 2.80%. Është përcaktuar nga të dhënat se T1 (60.00 ± 2.50) dhe T2 (60.10±3.80)
tregojnë diferenca jo të rëndësishme me njëri-tjetrin, ndërsa variacionet e
rëndësishme janë përcaktuar ndërmjet T0 (57.50 ± 2.80%) dhe T3 (60.20 ± 4.20%)
për majen e pikut.
Pasqyra 6
Matjet e efektit të trajtimit nga karakteristikat miksografike.
SOV

df

Trajtimet
Gabimi
Totali

3
8
11

Koha e
përzierjes
1.8475**
0.0725
-

*I rëndësishëm; ** Shumë i rëndësishëm.
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Arritja e
pikut
138.00*
21.966
-
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Pasqyra 7
Matja e karakteristikave të miksografit.
Trajtimet
Kontrolli
100 IU/100 g miell
250 IU/100 g miell
500 IU/100 g miell

Koha e miksimit
(min)
5.50±0.09 a
5.10±0.11 b
5.00±0.10 b
4.25±0.09 c

Arritja e pikut
(%)
57.50±2.80 a
60.00±2.50 ab
60.10±3.80 bc
60.20±4.20 c

2.4 Efekti i shtesave ushqimore në cilesinë e produkteve konditore
Produktet konditore janë përgatitur nga mostra mielli me përmbajtje të
ndryshme të shtesave ushqimore dhe janë vlerësuar për vecoritë e ndryshme
cilësore.
Vëllimi dhe densiteti i produkteve konditore: Pas procesit të prodhimit të
produkteve konditore, vëllimi i tulit është matur me anë të metodës së Vëllimit
Specifik Mesatar (cc/g). Vëllimi maksimal është vlerësuar në rastin e T2 (635 ±
25.30 cm3) duke pasuar në T3 (615 ± 25.60 cm3), ndërsa vlera minimale për këtë
parametër është (550 ± 15.50 cm3), siç shihet në figurën 1. Në nivelin më të lartë,
shtesat e përdorura rezultojnë në një vëllim të ulët për shkak të përzierjes së dobët
dhe karakteristikave të mielit. Brumi dobësohet dhe humbet aftësitë për të mbajtur
gazin e prodhuar përgjatë procesit të fermentimit dhe të pjekjes. Brumi i tillë
mund të prishet gjatë kohës së pjekjes, ku si pasojë kemi ulje të vëllimit. Figura 2
përshkruan rritjen e përqindjes së vëllimit të bukës siç krahasohet përgjatë
kontrollit; rritja maksimale është përllogaritur në T2 (15.45 ± 0.35%) duke pasuar
në T3 (11.82 ± 0.30%), ndërsa rritja minimale është përcaktuar në T1 (6.36 ±
0.25%). Në mënyrë të ngjashme, vëllimi specifik i produkteve konditore është
përllogaritur, dhe trajtimi më i mirë në këtë vlerësim është përcaktuar të jetë T2
(3.99 ± 0.14 cm3/g) pasuar nga T3 (3.85 ± 0.12 cm3/g), ndërsa T0 është niveli më i
ulët i vëllimit specifik 3.37 ± 0.10 cm3/g (Fig. 3). Vlerësimi i rezultateve mbi
vëllimin specifik të produkeve konditore të prodhuara tregon se produkti i
prodhuar me densitet të ulët dhe vëllim të lartë është më i pëlqyer për
konsumatorin.

Fig.1 – Vëllimi i bukës së trajtuar me përqëndrime të ndryshme të shtesave ushqimore.
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Fig. 2 - Përqindja e rritjes në vëllim e bukës së trajtuar me përqëndrime të ndryshme të shtesave
ushqimore

Fig.3 - Vëllimi specifik i bukës së trajtuar me përqëndrime të ndryshme të shtesave ushqimore.

Fig.4 - Densiteti i bukës së trajtuar me përqëndrime të ndryshme të shtesave
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Provat e prodhimit të produkteve konditore
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3. Në prodhimin e bukës nga përzierja e miellit të sojës me atë të grurit
Mielli i sojës është përdorur në produktet e pjekura për më shumë se 70 vjet.
Mielli i sojës jo vetëm që përmirëson produktin e cilësisë, por është dhe i
dobishëm për shëndetin. Miell i sojës përmban më shumë se 38 % proteina, kështu
që shtimi i sojës në produktet e grurit të tilla si bukë, rrit sasinë e proteinave në
ushqim. Buka është një ushqim kryesor në shumë vende, prandaj shtimi i sojës në
bukë do të përmirësojë sasinë dhe cilësinë në dietën e popullsisë. Vlera ushqyese e
produktit përfundimtar është rritur dhe plotësuar nga gërshetimi i aminoacideve
(gluten) me ato të sojës.
Proteinat e sojës kanë një përmbajtje relativisht të lartë në lizinë, që është
aminoacidi esencial dhe i mangët në metioninë. Gluteni, si të gjitha proteinat e
drithërave, ka një përmbajtje të ulët në lizinë, por është relativisht i pasur me
cisteinë. Përzierja e dy proteinave është mjaft e preferueshme. Shtimi i sojës në
masën 3 - 12 % rrit thithjen e ujit në brumë dhe përmirëson produktin në
elasticitet, kore dhe ngjyrë, e cila është e pranishme nga beta karoteni që është
lipidi që ndodhet në sojë. Testet, në nivelin e përqendrimit 7 % sojë, kanë treguar
që produkti përfundimtar ka fleksibilitet të lartë, ngjyrë dhe kore të dëshirueshme.
Sojë është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve. Sojë është
quajtur dhe proteinë, për shkak se ajo furnizon me sasi të mjaftueshme të
aminoacideve të nevojshme. Sojë përmban lecitinë në nivelin 3%, që është e
dobishme për zhvillimin e trurit. Ajo është gjithashtu e pasur në Ca, P dhe
Vitaminat A, B, C dhe D. Mielli i sojës përmban nivele të ulta në karbohidrate dhe
nivele të larta në proteina, krahasuar me miellrat e tjerë.

3.1 Materialet dhe metodat
Prodhimet konditore: Për prodhimin e bukëve me miell sojë është
përdorur mielli i prodhuar nga kultivarët e grurit Henry (Ukrainë), Erna (Rusi),
dhe kultivari i vendit Agimi (Lushnje); mielli i sojës është blerë në treg të lirë dhe
më pas është larë tërësisht në ujë teri. Gjithashtu është përdorur kripë, maja, dhe
aditivë ushqimore. Prodhimet e bukëve dhe analizat e lëndëve të para dhe
produktit të gatshëm janë kryer në laboratorin e fabrikës së miellit Vorë, dhe në
laboratorin e fabrikës së Miell Tirana, duke përdorur metodën AACC 2000. Për
kryerjen e këtyre eksperimenteve u morën:
8 mostra miell Referencë - u prodhuan bukë të formave të ndryshme;
8 mostra të bukëve me 7 % miell sojë dhe shtesat me aditivë;
8 mostra të bukëve me 12 % miell sojë dhe aditivët;
8 mostra të bukëve me 16 % miell sojë dhe aditivët;
8 mostra të bukëve me 22 % miell sojë dhe aditivët;
ku përfshihen këto parametra: lagështia (Metoda Nr. 44-15 A), hiri (Metoda Nr.
08-01), proteinat në sojë (Metoda Nr. 46-10).
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Pasqyra 1
Përmbajtja cilësore e grurit për studim
Kultivarë
gruri

Cilësitë e grurit
Pesha
Hektolitrike

(kg/hL)

Henry

78.4
78.2
76

Erna
Agimi

Lagështia Proteina
(%)
(%)

11.1
11.67
13.7

11.8
14
13.8

FN
(s)

Amilaza Gluteni
W
(AU)
(%)
(P/L)

347
406
531

600
400
700

23
29.7
28

200
300
210

Index
(%)

Sedimentimi

97.5
94.5
95.5

3033
3638
3446

Mielli Referencë është përgatitur nga përzierja me miell gruri: 40 % Henry,
30 % Erna, dhe 30 % Agimi. Nga të dhënat e pasqyra 1 shihet se harmonizimi i
grurërave është bërë për të përftuar miellra që i përgjigjen cilësisë dhe kostos.
Miellrat e prodhuara sipas harmonizimeve të përcaktuara u trajtuan me miellra
sojë si më poshtë.
1.
2.
3.
4.
5.

T0 = Miell gruri me 0 % miell sojë;
T1 = Miell gruri me 7 % miell sojë;
T2 = Miell gruri me 12 % miell sojë;
T3 = Miell gruri me 17 % miell sojë;
T4 = Miell gruri me 22 % miell sojë.
Pasqyra 2
Të dhënat cilësore të miellrave me përzierje miell sojë

Lagështia
(%)
To = Miell gruri me
12.6
0 % miell sojë
T1 = Miell gruri me
12.1
7 % miell sojë
T2 = Miell gruri me
11.9
12 % miell sojë
T3 = Miell gruri me
11.7
17 % miell sojë
T4 = Miell gruri me
11.5
22 % miell sojë
Trajtimet

Proteinat
(%)
14.6

Sedimenti

Ujëthithja

Fortësia

106

Hiri
(%)
0.64

63.6

49

17

119

0.76

65.4

50

18.7

129

0.83

66.4

51

20

136

0.89

67.3

52

22.2

147

0.97

68.6

53
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Nga të dhënat e pasqyres 2 shihet se përmbajtjen më të lartë të lagështisë e
ka mielli i grurit pa përzierje 12,6 %, ndërsa më të ultin e ka mielli me përzierje
22% (11.5% lagështi); proteinat kanë një rritje të lartë që arrijnë nga 14.6 në 22.2
%.
Pasqyra 3
Matjet e karakteristikave të Farinografit
Trajtimet
TO
T1
T2
T3
T4

Absorbimi i ujit
(%)
64.5
65.5
68
70.0
72.5

Zhvillimi
(min)
2.2
1.6
1.4
6.5
6.2

Stabiliteti
(min)
4.5
6.3
8.0
9.9
9.9

Butësia
(PE)
128
96
82
103
83

Maksimum
(PE)
493
507
509
530
544

Studimet Farinografike: Parametrat Farinografike të tilla si absorbimi i
ujit, koha e ardhjes, koha e zhvillimit të brumit, koha e stabilitetit të brumit, dhe
indeksi i tolerancës së përzierjes janë studiuar nën ndikimin e përqendrimeve të
ndryshme të miellit të sojes dhe të aditivëve të përdorur. Parametri farinografik i
absorbimit të ujit rritet proporcionalisht me rritjen e përqëndrimit të shtesave
ushqimore dhe miellit të sojës, dhe absorbimi maksimal i ujit është 72.5% në T4
(22 % miell sojë) duke pasuar nga 70.0 % në T3 (17 % miell sojë), ndërsa vlera
minimale për parametër është llogaritur në bazë të kontrollit, p.sh. 64.5 %. Koha
e ardhjes e të gjithë trajtimeve zvogëlohet dhe rritet me rritjen e përqendrimit të
shtesave.
Buka me përqendrim miell sojë 12% tregon kohën minimale të ardhjes së
bukës, ndërsa kohën maksimale e tregon buka me 17 % miell sojë. Në nivelet 12
% ka një përkeqësim në të dhënat e vlerave të farinografit të tilla si: thithja e
ujit, zhvillimi i brumit etj, ndërsa në përqendrimet 16-22% miell sojë kemi një
përkeqësim edhe të treguesve organoleptike.
3.2 Pjesa eksperimentale
Nga analiza e parametrave fiziko-kimike u vlerësua vëllimi i përgjithshëm,
vëllimi specifik, pesha, përmbajtja e lagështisë e të tjera parametra, të cilat kishin
ndryshuar me rritjen e përqendrimit të sojës.
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Mielli Referencë

ku: Absorbimi i ujit: 64.5 %; Koha e zhvillimit: 2.2 %; Stabiliteti: 4.6 %; Butësia: 128
PE; Maksimumi: 493 PE.

Miell me 7% miell sojë

ku: Absorbimi i ujit: 65.5 %; Koha e zhvillimit: 1.6 %; Stabiliteti: 6.3%; Butësia: 96 PE;
Maksimumi: 507 PE.
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Miell me 12% miell sojë

ku: Absorbimi i ujit: 68 %; Koha e zhvillimit: 1.4 %; Stabiliteti: 8.0%; Butësia: 82 PE;
Maksimumi: 509 PE.

Miell me 16% miell sojë

ku: Absorbimi i ujit: 70 %; Koha e zhvillimit: 6.5 %; Stabiliteti: 9.9%; Butësia:
103 PE; Maksimumi: 530 PE.
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Miell me 22% miell sojë

ku: Absorbimi i ujit: 72.5 %; Koha e zhvillimit: 6.2 %; Stabiliteti: 9.9%; Butësia: 83 PE;
Maksimumi: 544 PE.

Pasqyra 4
Paraqitja e produktit të gatshëm
Trajtimet
T0
T1
T2
T3
T4

Ujëthithja
(ml)
580
640
660
710
730

Vëllimi
18
15
12.5
9.7
8.3

Nga të dhënat fizike shihet që me rritjen e sasisë së miellit të sojës ujëthithja rritet
dhe vëllimi ulet.
Pasqyra 5
Trajtimet
T0
T1
T2
T3
T4

Brumosja

Fermentimi

Furra

Poroziteti

Ngjyra

shumë mirë

shumë mirë

shumë e mirë

shumë e mirë

bardhë

shumë mirë

shumë mirë

shumë e mirë

mirë

krem

shumë mirë

shumë mirë

mire

dobët

verdhë

dobët

dobët

dobët

dobët

verdhë

keq

shumë dobët

keq

keq

verdhë e theksuar

Nga parametrat organo-leptike duket qartë se buka me përmbajtje soje
është me e pëlqyera nga konsumatori, në nivelin 7 %. Këtu të gjithë parametrat
fiziko-kimke janë në nivelin e duhur dhe shumë të kënaqshëm. Buka këtu ka
elasticitetin e duhur, dhe stabilitet të dëshirueshëm. Bukët me përmbajtje soje 1622 % janë më të errëta se sa bukët e grurit me një përmbajtje soje prej 7% dhe
12%. Kjo ka të bëjë me rritjen e miellit sojë të pigmenteve karotenoide. Duke
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filluar me nivelin e 7% të miellit të sojës është vërenjtur rënie vëllimi, që është
korrigjuar me shtimin e natriumit 0.5% stearoyl-2-lactylate (SSL). Në nivelet e
12, 16 dhe 22 % e miellit të sojës, SSL nuk ishte efektive në parandalimin e uljes
së vëllimit. Përbërja kimike e bukës tregon rritjen në përmbajtjen e proteinave
nga 14.6, në 22.2 % në bukë miell që përmban 22% soje.
Efikasiteti i proteinave, raporti i bukës përmirësuar nga 1,17 për bukë
gruri, për 2,13 për bukë që përmbajnë miell soje 7 %. Mielli sojës përmban
karbohidrate reduktuese jo të fermentueshëm. Gjatë pjekjes ato kontribuojnë në
ngjyrën kafe të kores së produktit.
1. Ka një kosto të ulët;
2. Shtimi i miell të sojes rrit rendimentin;
3. Rrit jetëgjatësinë duke luftuar sëmundjet kronike;
4. Duke shtuar sasinë e miellit soje, mbi 10 % brumi humbet elasticitetin dhe
vonon kohën e bërjes së brumit, gjithashtu vonon dhe kohën e fermentimit;
5. Brumi humbet sasinë e glutenit dhe e ka strukturën të vështirë për t’u
lidhur dhe për të kryer një reaksion kimik.
Rekomandohet të bëhet në franxholla ose panine, dhe jo në forma tavash sepse e
ka të vështirë për t’u kulluar sepse duke kaluar në tava humbet poroziteti.
Pamjet e bukëve referencë dhe të trajtuara me miell sojë

16% - 12% - 7% - Referencë

Referencë - 7% - 12%

12% - 7%

16% - 12%

7% - 12% - 16% - 22%
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4. Në prodhimin e bukës nga përzierja e miellit të grurit, me hime të pasura
me fibra
Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i cilësisë së bukës së bërë me miell me
përqindje të ndryshme krundesh në prani të agjentëve redox, dhe në mungesë të tyre,
për të parë se si ndikojnë agjentet redox në përmirësimin e cilësisë së bukës me fibra
të larta.
Për studimin e faktorëve redox në miellrat me fibra të larta janë marrë në
studim grurëra nga kultivari Erna (Rus) dhe Henry (Ukrahina), si dhe gruri i vendit, i
kultivarit Agimi, nga të cilët furnizohen disa nga fabrikat në vendin tonë. Në këto
grurëra janë studiuar parametrat e mëposhtëm në pasqyrën 1. Analizat janë kryer në
fabrikën e miellit Tirana dhe në fabrikën Phenix, Vorë.
Pasqyra 1
Përmbajtja cilësore e grurit për studim
Kultivarë
gruri

Erna
Henry
Agimi

Lagështia
(%)
11.6
12.7
13.7

Pesha
Hektolitrike
(kg/hl)
78
79
76

Gluteni
(%)

FN
(s)

Nr
sedimentimit

Index
(%)

30
25
28

420
480
531

43
31
43

98
94
97

Sipas të dhënave të pasqyrës 1, përmbajtje më të lartë të proteinave (gluteni) e
ka gruri i varietetit Erna. Përmbajtje të lartë gluteni ka dhe gruri i vendit Agimi. Duke
u nisur nga cilësia e grurit Erna dhe Agimi, të cilët kanë parametra mjaft të mirë, do ti
përdorim në këto përzierje:
40 % Erna me 30 % Henry dhe 30 % Agimi
4.1 Cilësitë reologjike të kultivarëve të grurit
Vlerësimi i cilësive reologjike të kultivarëve te grurit është mjaft i
rëndësishëm për përcaktimin e sasive të përmirësuesve (agjentët redox) në miellin për
bukë me fibra të larta.
Brumërat që janë të fortë nuk lejojnë zhvillimin e poreve dhe kanë dendësi të lartë,
formojnë bukë me vëllim të vogël, ndërsa brumërat që janë të dobët nuk mund ti
mbajnë flluskat e ajrit brenda brumit dhe për pasoje formohen pore të mëdha në bukë.
Cilësitë reologjike të grurit me Farinograf
Farinografi mat konsistencën e brumit duke e përzier atë me shpejtësi
konstante dhe absorbon ujë, i cili mundëson arritjen e kësaj konsistence.
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Pasqyra 2
Të dhënat nga Farinograma
Trajtimet
Miell referencë
Miell me 7% hime
Miell me 15% hime
Miell me 20% hime

Absorbimi i
ujit
(%)
53%
54.1%
54.9%
54.5%

Zhvillimi
(min)

Stabiliteti
(min)

Shkalla e zbutjes
(UF)

2.9
2.9
2.1
1.8

10.9
7.5
7.2
5.9

71
100
109
117

Siç shihet, me rritjen e masës së përqindjes së krundeve të grurit në bukë,
absorbimi i ujit rritet, ulet koha e zhvillimit, ulet stabiliteti dhe rritet shkalla e zbutjes.
Cilësitë reologjike me Ekstensograf

Pasqyra 3
Të dhënat nga Ekstensograma
Kultivarë
gruri
Erna
Henry
Agimi

Rezistenca në
tërheqje
(UE)
460
240
313

Elasticiteti

R/U

Energjia

155
140
160

2.95
1.7
1.95

130
54
93

Siç shihet nga pasqyra 3 gruri Erna dhe Agimi kanë një elasticitet më të madh,
dhe një energji shumë të lartë.
4.2 Analiza krahasuese e miellit të referencës T-500, me miell me përqindje të
ndryshme krundesh.
Trajtimet e mostrave:
1. T0 = Miell gruri me 0 % krunde;
2. T1 = Miell gruri me 7 % krunde;
3. T2 = Miell gruri me 15% krunde;
4. T3 = Miell gruri me 20% krunde.

Pasqyra 4
Përbërësit e miellit me përqindje të ndryshme të krundeve
Trajtimet
T0
T1
T2
T3

Lagështia
11.9
12.6
12.6
12.5

Sedimentimi
100
101
101
100

104

Fortësia
47
49
50
51

Hiri
0.615
0.85
1
1
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Siç shihet nga të dhënat e pasqyres 4 parametrat si lagështia, sedimentimi,
fortësia dhe hiri vijnë duke u rritur me rritjen e sasisë së krundes në miell. Një rritje të
ndjeshme ka hiri, pasi që lëndët minerale janë të shpërndara në sasi të madha në
fraksionet mbështjellëse të kokrrës. Me shtimin e sasisë së krundeve në miell rritet
shumë dhe sasia e proteinave në miell. Kjo pasi shtesa mbështjellëse e kokrrës së
drithit, midis perikapit dhe aleoronit është shumë e pasur me proteina.
4.3 Provat eksperimentale
Për të bërë krahasimin më të dukshëm mes këtyre miellrave u krye një
eksperiment i cili konsiston në bërjen e bukës me përzierje të miellit me agjentë redox
dhe fibra, në raporte të ndryshme.
Përbërësit e bukës
Tipi A
Miell tip 500 1400 g
Kripë 26 g
Maja 2.5 g
Ujë 600 ml

Tipi B
Miell tip 500 1400 g
Kripë 26 g
Maja 2.5 g
Ujë 600 ml
Agjentë redox
+20 ppm α-amilazë
+ 20 ppm cisteinë
+40 ppm hemicelulozë
+20 ppm acid askorbik

Tipi D
Miell tip 500 1400 g
Kripë 26 g
Maja 2.5 g
Ujë 900 ml
Agjentë redox
+ 20 ppm α-amilazë
+ 20 ppm cisteinë
+ 40 ppm hemicelulozë
+ 20 ppm acid askorbik
+ 10 % Krunde = me 210g

Tipi C
Miell tip 500 1400 g
Kripë 26 g
Maja 2.5 g
Ujë 860 ml
Agjentë redox
+20ppm α-amilazë
+20 ppm cisteinë
+40 ppm hemiceluloza
+20 ppm acid askorbik
+ 7% Krunde = me 98 g

Tipi E
Miell tip 500 1400 g
Kripë 26 g
Maja 2.5 g
Ujë 940 ml
Agjentë redox
+ 20 ppm α-amilazë
+ 20 ppm cisteinë
+ 40 ppm hemicelulozë
+ 20 ppm acid askorbik
+ 15 % Krunde = 280g

Gjatë përgatitjes së brumit u vu re që me shtimin e sasisë së krundeve në miell,
rritet sasia ujëthithëse e brumit, elasticiteti i brumit bie, rritet rezistenca në tërheqje e
brumit, dhe rritet shumë energjia në përzierjen e tij, dhe ngjyra e brumit vjen duke u
errësuar. Por me shtimin e agjentëve redox në miell përmirësohen në kompleks
karakteristikat brumëgatuese të bukës dhe përmirësohen në kompleks karakteristikat
organoleptike të saj.
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Foto ilustruese

Siç shihet dhe nga pamja, buka me përmbajtje krundesh rreth 7% ka një volum më të
madh në krahasim me bukën 15 dhe 20% krunde. Me rritjen e përqindjes së krundeve
në bukë, në sipërfaqe të saj krijohen plasaritje që vijnë dhe thellohet në formën e
bukës me 20% krunde.
Ilustrimi me foto

Përgatitja
Kjo bukë është përgatitur me miell me rreze 70, me 0.5% hi.
Receptura:
- 850 g miell;
- 150 g krunde;
- 25 g maja;
- 20 g kripë;
- 600 ml ujë;
- Pa agjentë redox.
Siç duket dhe nga pamja ,prania e fibrave në bukë ul vëllimin e bukës, ku
përftohet një konsistencë tuli që është i tendosur dhe jo elastik, një kore të bukës me
plasaritje dhe ngjyrë të errët,si dhe një shije dhe aromë të ndryshme nga buka e
zakonshme. Për të përmirësuar karakteristikat e përmendura më sipër përdoren
agjentët redox nëpërmjet të cilëve përftohen bukë me cilësi të pëlqyeshme nga
konsumatori.
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Ilustrimi me foto

Duke bërë krahasimin ndërmjet bukëve të prodhuara arrijmë në përfundimin
se prania e agjentëve redox në bukën me fibra të larta përmirëson vëllimin e bukës,
tuli bëhet elastik me porozitet të kënaqshëm. Përsa i përket kores përftohet një kore e
shkëlqyeshme, e butë, pa plasaritje me ngjyrë të pëlqyeshme. Buka ka shije dhe aromë
natyrale të grurit. Nga parametrat fiziko-kimike dhe ata teologjike, buka me fibra që
plotëson nevojat e konsumatoreve do jetë buka me parametra ndërmjet 7 dhe 15 % që
na jep një bukë me vlera ushqyese dhe dietike, gjithmonë duke u bazuar te parametrat
fiziko- kimike siç e përmendëm me sipër.
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PËRFUNDIMET
1. Përdorimi i agjentëve redox në industrinë e produkteve të pjekjes është i
domosdoshëm, sidomos në rastet kur nuk kemi mundësi harmonizimi me grurëra me
cilësi të ndryshme.
2. Nga rezultatet për cilësitë teknologjike të kultivarëve të të grurit për studim rezulton :
a) Në bazë të përmbajtjes së proteinave kultivarët Progres (13.8%) dhe Ankor (14%)
kanë sasi më të lartë të proteinave, kurse më të ulët e ka kultivari Apache (11.8%);
b) Përmbajtja e glutenit të njomë po ashtu, është më e lartë në kultivarin Progres
(28%) dhe Ankor (30%), ndërsa më e ulët është te kultivari Apache (23%).
3. Kultivari Progres dhe ai Ankor ka elasticitet dhe energji të lartë, por W është 210300 P/L, e cila e bën të domosdoshëm përdorimin e α-amilazës në masën 20 ppm.
4. Nga të dhënat e studimit arrihet në përfundimin se përdorimi i katër
komponentëve redox ndikon në përmirësimin cilësor të bukëbërjes, sidomos në rritjen
e stabilitetit të brumit deri në 7,5 min, krahasuar me atë referencë 3,6 min.
5. Përdorimi i acidit L-askorbik dhe L-cisteinës, kombinuar së bashku, përmirëson
më mirë cilësinë e bukës se sa përdorimi i tyre i vetëm. Raporti optimal i acidit Laskorbik dhe L-cisteinës është 60:40 ppm. Me këtë raport buka ka vëllim specifik
maksimal dhe parametra të tjerë shumë të mirë.
6. Nga të dhënat krahasuese të ekstensografit, të miellit Referencë me ato me shtesa,
kemi një përmirësim të theksuar të rritjes së energjisë (cm2) nga 70 në 87 cm2.
7. Shtesat ushqimore kanë filluar të përdoren në industritë e produkteve të pjekjes
me qëllim përmirësimin e karakteristikave të brum-gatimit dhe rritjen e cilësisë së
tyre. Përmirësimet në nivele optimale nga shtesat ushqimore kanë qenë atribute për
efekte specifike dhe ato jo-specifike. Efektet formuese vlerësohen se kanë lidhje me
përmirësimin e karakteristikave të brumit (butësia), përmirësimin e elasticitetit dhe
thërmëzimit, të lidhura ngushtë me lidhjet hidrolitike të ujit.
8. Si perfundim, me perzierjen 60% me 40% (varietetet e grurërave;, qe eshte
optimalja,) vëllimi I prodhimit konditor (kek) ka vlerën më të lartë me shtesën 220250 ppm). Densiteti më i lartë dhe optimal u arrit me përdorimin e shtesave në masën
120 ppm.
9. Efekte të tjera i atribuohen ndërveprimeve ndërmjet reaksionit hidrolitik të
enzimave specifike të produktit dhe përbërësve të tjerë të brumit ose produktit, duke
rezultuar në përpunim dhe karakteristika më të mira të produktit
10. Përdorimi i shtesave ushqimore në produktet konditore mund të rezultojë në
përmirësimin e kekeve dhe biskotave, siç është konstatuar nga studimi i kryer. Në
rastin e vëllimit të tulit të kekëve është shumë e rëndësishme të përcaktohet
pranueshmëria e produktit final.Shtesat ushqimore të marra në studim shkaktojnë
rritjen e vëllimit të tulit në produktet konditore që përkrah përshtatshmërinë e
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përdorimit të tyre në prodhimin e produkteve konditor, duke zëvendësuar kështu
përdorimin e kimikateve.
11. Për të marrë bukë të cilësive të larta ushqyese dhe organoleptike, mielli i grurit
duhet të zëvendësohet deri në masën 7% me miell sojë.
12. Në miellrat me përzierje krunde deri në masën 20% vlera e sedimentimit qëndron
pothuajse e pandryshuar (100), kurse përmbajtja e hirit nga 0.615 % arrin deri në 1%
gjë tregon rritjen e fibrave në miell.
13. Nga përzierja e miellit tip 500 me 7 – 20 % krunde dhe pa shtim të agjentëve
redox, buka me cilësi më të mira u arrit me 7% krunde.
14. Nga shtimi i agjentëve redox, përzierja optimale u arrit në nivelin 10 % krunde
me 20 ppm α-amilazë, 20 ppm cisteinë, 40 ppm hemicelulozë dhe 20 ppm acid
askorbik.
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