
Streszczenie 

Wpływ dodatku preparatów błonnikowych o różnym stopniu mikronizacji  

i nowoczesnych metod suszenia makaronów na ich wybrane cechy jakościowe 

Niniejsza rozprawa oparta jest na cyklu publikacji dotyczących wpływu dodatku 

wysokobłonnikowych preparatów owsianych o różnym stopniu mikronizacji, a także 

nowoczesnych metod suszenia makaronów na ich wybrane cechy jakościowe. W badaniach 

do wzbogacenia makaronu wykorzystano dwa wysokobłonnikowe preparaty owsiane 

różniące się zawartością błonnika pokarmowego oraz udziałem frakcji nierozpuszczalnych  

i rozpuszczalnych, w tym β-glukanu. Wykazano, że dodatek wysokobłonnikowych 

preparatów owsianych w procesie produkcji makaronu wpłynął na wzrost zawartości  

β-glukanu i błonnika ogółem, a także na poprawę jego właściwości hydratacyjnych, 

jednocześnie zaś spowodował pociemnienie barwy oraz zmniejszenie twardości makaronu. 

Zastosowanie preparatu błonnikowego o różnym stopniu mikronizacji, pozwoliło na 

wyznaczenie optymalnej wielkości cząstek preparatu, umożliwiając tym samym poprawę 

jakości makaronu. Stwierdzono również, że wykorzystanie suszenia próżniowego w procesie 

produkcji makaronu wpłynęło korzystnie na jego właściwości fizyczne. 

 

 

Summary 

The effect of the addition of dietary fiber preparations with varying degrees  

of micronization level and modern drying methods on selected quality characteristics  

of pasta 

The present thesis is based on series of publications concerning the effect of the addition  

of oat fiber preparations with varying degrees of micronization level and modern drying 

methods on selected quality characteristics of pasta. Two high-fiber oat powders with varying 

dietary fiber content and proportion of insoluble and soluble fractions were used. The study 

has shown that incorporation of high-fiber oat powder caused an increase in the content  

of β-glucan and total dietary fiber and improved the hydration properties of pasta, however 

also resulted in a decrease in pasta lightness and firmness. The use of high-fiber oat powder 

with varying degrees of micronization enabled to determine the optimal particle size of the 

dietary fiber preparation. Reduction in oat powder particle size resulted in greater overall 

quality of pasta. Furthermore, the results revealed that vacuum-drying of pasta had beneficial 

effect on its physical properties. 


