
 
 

Streszczenie  

Wpływ dodatku i stopnia mikronizacji preparatów błonnikowych 

na kształtowanie wybranych cech jakościowych pieczywa 

 

Współczesny model konsumpcji jest odpowiedzialny za rozwój nadwagi i związanych  

z nią chorób. Zmiany cywilizacyjne spowodowały wzrost spożycia żywności wysoko 

przetworzonej, czego skutkiem jest zmniejszenie spożycia błonnika pokarmowego. Obecnie 

obserwuje się coraz większe zainteresowanie konsumentów rynkiem żywności 

funkcjonalnej, w tym funkcjonalnych produktów piekarskich.  

Wiele badań naukowych potwierdza prozdrowotną rolę błonnika pokarmowego. 

Uzasadnione jest więc prowadzenie w tym kierunku dalszych prac badawczych, będących 

tematem niniejszej rozprawy doktorskiej.  

Celem pracy jest ocena wpływu dodatku i stopnia mikronizacji preparatu błonnikowego 

na właściwości fizykochemiczne pieczywa. Do zrealizowania tego zadania wykonano 

badania przy wykorzystaniu wysokobłonnikowego preparatu owsianego oraz preparatu 

błonnika owsianego z wysoką koncentracją β-glukanu w produkcji chleba oraz bułek 

pszennych. Zakres metodyczny objął pomiary reologiczne ciasta, pomiar barwy, tekstury, 

całkowitej zawartości błonnika, β-glukanu oraz pomiary technologiczne.  

Praca składa się z cyklu trzech artykułów. Artykuł nr 1 skupia się na zastosowaniu 

różnych typów mąki pszennej wykorzystywanych w produkcji pieczywa o wysokiej 

zawartości β-glukanu. W tekście omówiono wpływ typu mąki pszennej na jakość chleba 

pszennego wzbogacanego w β-glukan pochodzący z owsa. Zastosowanie mąk o wysokim 

typie w produkcji chleba pszennego z dodatkiem preparatu błonnika owsianego z wysoką 

koncentracją β-glukanu zapewnia lepsze efekty dotyczące cech jakościowych, w tym 

parametrów fizycznych, niż zastosowanie mąk o niskim typie. 

Artykuł nr 2 dotyczy zastosowania metody optymalizacji za pomocą metodologii 

powierzchni odpowiedzi w produkcji pieczywa pszennego z dodatkiem błonnika owsianego. 

Celem badania była analiza wpływu dodatku oraz stopnia mikronizacji 

wysokobłonnikowego preparatu owsianego na cechy jakościowe pieczywa pszennego przy 

wykorzystaniu metodologii powierzchni odpowiedzi, a w dalszym etapie optymalizacji tą 

metodą stopnia mikronizacji oraz wielkości dodatku wysokobłonnikowego preparatu 

owsianego. Aplikacja preparatu wysokobłonnikowego o różnym stopniu mikronizacji 

(w określonym zakresie) do produkcji bułek pszennych poprawia ich jakość, a jednocześnie 



otrzymywany jest produkt o wysokiej zawartości błonnika i wysokiej akceptowalności 

konsumenckiej.  

W artykule nr 3 analizowano wpływ wielkości cząstki preparatu błonnikowego 

z wysoką koncentracją β-glukanu na jakość bułek pszennych. Celem badania było 

wykazanie wpływu stopnia zastąpienia mąki błonnikiem oraz poziomu mikronizacji 

preparatu błonnikowego z wysoką koncentracją β-glukanu na właściwości fizykochemiczne 

bułek pszennych. Zastosowanie różnych stopni mikronizacji preparatu błonnikowego  

z wysoką koncentracją β-glukanu wpływa pozytywnie na jakość końcową bułek pszennych, 

pomimo zaliczania tej substancji do frakcji rozpuszczalnych błonnika pokarmowego.  

Opracowano konkretne zalecenia mające aplikacyjne zastosowanie w praktyce 

przemysłowej, które dotyczą użycia odpowiedniego typu mąki, dodatku i wielkości cząstek 

owsianego preparatu błonnikowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości 

produktów piekarskich, do których są przyzwyczajeni konsumenci.  
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Summary 

The effect of addition and micronization level of dietary fiber preparations on the 

creating selected bread quality traits 

The modern model of consumption is responsible for the development of obesity and 

related diseases. Societal changes have resulted in an increase in the consumption of highly 

processed foods, resulting in a decrease in dietary fibre intake. Today, there is growing 

interest in the consumer market for functional food, including functional bakery products. 

Many research studies confirm the health enhancing role of dietary fibre.  

It is therefore the main direction for further research. 

The subject presented in this dissertation is evaluation of effects from the addition 

and degree of preparation of cellulose in relation to the micronisation of physicochemical 

properties in bread. To accomplish this task a study was performed using a high oat cellulose 

preparation and a cellulose preparation that contained a high concentration of oat β-glucan 

that was processed into bread and wheat rolls. A range of technological methods were used 

to measure dough rheology, colour, texture, total cellulose and β-glucan content. 

This work consists of a series of three articles. Article 1 focuses on the use of various 

types of wheat flour used in the production of bread with high β-glucan content. The text 

discusses the impact of the type of flour on the quality of wheat bread enriched with β-glucan 

derived from oats. The use of a higher type of flour in the production of wheat bread along 

with a high concentration of β-glucan produces better results regarding quality 

characteristics and physical parameters compared to the use of flour with a lower type. 

Article 2 relates to the optimization of methods in the production of wheat bread with 

added oat fibre by using response surface methodology. The aim of this study was to analyse 

the effects of the addition and the degree of micronisation in high fibre oat preparations on 

the quality of wheat bread using response surface methodology. This method is considered 

as a further step in optimizing the percentage of completion method in relation to the amount 

of micronised high fibre oatmeal preparation additives used. High fibre preparations with 

varying degrees of micronisation (in a specified range) were used in the production of wheat 

rolls to improve bread quality and at the same time obtain a high fibre product that was 

accepted highly by the consumer. 

In article 3, the influence of β-glucan particle size in relation to the quality of wheat 

rolls made from high fibre preparations is examined. The aim of this study was  

to demonstrate the level of impact caused by the replacement of fibre in meals and the 



amount of micronisation of fibre in preparations with a high concentration of β-glucan in 

relation to the physicochemical properties of wheat rolls. The use of different degrees of 

fibre micronisation in preparations with a high concentration of β-glucan has a positive effect 

in the quality of final wheat roll product, even though through examination the substance 

used has a fraction of the soluble dietary fibre. 

Specific recommendations have been developed for applications used in the baking 

industry that include the appropriate type of flour, additives and particle size of oat fibre 

products to be used to maintain high quality bakery products that are enjoyed by consumers. 
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