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АПСТРАКТ 

Здравствени придобивки од консумирањето јачмен и неговите преработки ја 

зголемува потребата за користење на јачменот во нови формулации на кекси. Со цел 

да се утврди соодветен сооднос на пченично и на јачменово брашно при 

производството на кекси, кој ќе даде кекси со подобрени карактеристики, 

произведени се пет вида на кекси: основни контролни кекси (0% јачменово брашно) 

и кекси во кои е направена делумна и/или целосна замена на пченично со јачменово 

брашно (30%, 50%, 70% и 100% јачменово брашно). 

Како суровини за добивање кекси, употребени се: бело пченично брашно, 

јачменово брашно, маргарин, шеќер, сол, сода бикарбона, раствор на глукоза и на 

вода. Производството на кекси ги опфати следните операции: мерење на суровините 

според рецептура, мешање на суровините, отстојување на тестото во ладилник (до 

8°С; 30 минути), расукување на тестото и формирање на парчињата тесто, печење 

(10 минути; ≈ 205°С), ладење на собна температура, 30 минути и пакување. На 

произведените кекси анализирани се следните параметри: маса, дијаметар, дебелина 

и фактор на ширење на кексите, загуби при печење, цврстина и кршливост на 

кексите, содржина на влага, минерални материи (пепел) и β-глукани на кексите, 

вкупна содржина на полифеноли и анктиоксидантна активност на кексите и промена 

на бојата при печење (од 5 до 10 минути, на секоја минута). Исто така, кексите се 

сензорно анализирани  со примена на методот на бодување. За да се утврди колку 

потрошувачите се запознаени со бенифитите што ги поседуваат јачменот и 

јачменовото брашно, и колку тие се застапени во нивната исхраната, се спроведе 

анкета. 

Спроведената анализа покажа дека произведените кекси со јачменово брашно 

(30%; 50%; 70%; 100%), се сензорно прифатливи со подобрени нутритивни, 

функционални карактеристики. Кексите подготвени со 50% јачменово брашно се 

сензорно најприфатливи и најблиски до контролните кекси. Поголем број од 

анкетираните би консумирале кекси збогатени со јачменово брашно, земајќи 

предвид дека тоа изобилува со голем број на хранливи материи. 

Клучни зборови: кекси, пченично брашно, јачменово брашно, квалитетни 

карактеристики. 
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ABSTRACT 

The health benefits of consuming barley and barley by-products increase the need 

to use barley in new biscuit formulations. In order to determine an appropriate ratio of 

wheat and barley flour in the manufacture of biscuits, whereby biscuits with improved 

quality characteristics will be produced, five types of biscuits have been prepared: control 

biscuits (0% barley flour) and biscuits where wheat is partially or completely replaced with 

barley flour (biscuits with 30%, 50%, 70% and 100% barley flour). 

Raw materials used to make the biscuits include the following: white wheat flour, 

barley flour, margarine, sugar, salt, baking soda, glucose solution and water. In order to 

make biscuits the following operations are performed: weighing portions in accordance 

with the recipe, mixing raw materials, leaving the dough in the refrigerator overnight (up 

to 8°С; 30 minutes), rolling out of the dough and forming the individual pieces, baking (10 

min; ≈ 205°С), cooling at room temperature ≈ 30 minutes and packing. The following 

biscuit parameters were analysed: mass, length, thickness and expansion factor, baking 

loss, firmness and breakability, moisture content, mineral matter (ash) and β - glucan, total 

polyphenol content and antioxidant activity, color change during baking (from 5 to 10 

minutes, at each minute). A sensory analysis of the biscuits was also performed using the 

scoring method. A survey was conducted in order to determine how aware consumers are 

of the benefits of barley and barley flour, and to what extent these are represented in their 

diet. 

The analysis conducted showed that the produced barley flower biscuits (30%; 

50%; 70%; 100%) are sensory acceptable and have improved nutritional functional 

characteristics. Biscuits made with 50% barley flour are the most sensory acceptable and 

closest to the control biscuits. Most of the respondents would consume barley-rich fortified 

biscuits, given that it is rich in many nutrients. 

Key words: biscuits, wheat flour, barley flour, quality characteristics.   
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ВОВЕД 

 

Кондиторската индустрија (производство на  чоколада, бонбони, кекси и 

производи сродни на кексите итн.) е значаен дел од прехранбената индустрија. 

Технологијата на изработка на кекси и производи сродни на кексите се базира на 

својствата и на технолошкиот квалитет на брашното, кое заедно со мастите, 

шеќерите, водата и на другите додатоци, во услови на механичка обработка, 

создаваат тесто со различна конзистенција (Gavrilović, 2003). 

Кексите се вид на колачи со житна основа, што содржат големо количество на 

шеќери и на масти (Lourencetti et. al., 2013). Tие се тенки, обично потенки од 10 mm, 

со тркалезна форма и тежина од околу 15-16 g. Ниската содржина на вода и 

тенкоста, резултира со кршливост и со цврстина. Поради ниската содржина на вода, 

кексите имаат долг рок на траење (Cauvain & Young, 2006).  

Во составот на кексите влегуваат голем број на суровини, различни 

подобрувачи и други додатоци, па затоа тие се разликуваат по вид, состав, маса, 

конзистенција, структура и технологија на производство (Чонова & Караджов, 2014). 

Основните и дополнителните суровини што се користат при производство на кекси 

ги даваат: вкусот, бојата и изгледот на кексите (Dabija. & Păiuş, 2015).  

Брашното е една од основните суровини за производство на кекси и најчесто 

се користи бело пченично брашно. ,,Послабите” пченични брашна, традиционално се 

сметаат за најсоодветени за произведство на кекси (Canalis et al., 2017). За кекси е 

најдобро брашно, со содржина на протеини помала од 9%, бидејќи поголема 

содржина од 9,5% може да предизвика проблеми при производството (Manley, 2000). 

Ако брашното содржи поголемо количество на глутен, крајниот производ ќе се 

деформира при печењето, површината ќе биде груба и покриена со пукнатини. За 

намалување на глутенот, може да се користат други алтернативни брашна, што ќе ја 

намалат еластичноста и ќе ја зголемат пластичноста на тестото (Dabija & Păiuş, 

2015). 

Поради високиот процент на шеќер и на маснотии, нутриционистите обично 

не ги сметаат кексите за целосно здрави, но нивната хранлива вредност може да се 

подобри преку вклучување разни состојки што имаат нутритивни придобивки. 

Модификациите на основните рецепти и инкорпорирањето нови состојки, како што 

се влакна, замени за маснотии, житарки, освен пченица, итн., доведоа до 
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формулирање нови кекси со подобрена функционалност и хранлива вредност 

(Filipčev et al., 2014). 

Во последните години, пекарско-кондиторската индустријата се фокусира на 

развој на иновативни производи со користење различни житарки и семиња, бидејќи 

присутните биоактивни компоненти, во нив и во нивните преработки, покажале 

многубројни позитивни ефекти врз здравјето на луѓето (Behera & Srivastav, 2018). 

Miškić (2017) истакнува дека сѐ повеќе во формулацијата за производство на 

пекарски тестени и кондиторски производи се користат брашна добиени со мелење 

различни житни култури, или на некој друг растителен материјал, со цел да се 

произведат алтернативни суровини што ќе се користат во добивање биолошки 

збогатен производ (се користи: овесно брашно, `ржано брашно, пченкарно брашно, 

брашно од елда, јачменово брашно и др.). Лебот, тестенините или кексите направени 

од јачменово брашно не се вообичаени, но истите започнувааат да заземаат значајно 

место во пекарско-кондиторската индустријата  

Јачменот (Hordeum vulgare L.) е една од најстарите култивирани житарки во 

светот, а по важност е четврта, веднаш по пченицата, пченката и по оризот. Помеѓу 

житарките, јачменот е единствен што успева да расте и на места на кои другите 

житни култури не можат да опстанат (Jurišić, 2010). Најмногу се преработува во слад 

за пиво, а се користи и за производство на виски, квасец, сурогат за кафе, јачменова 

каша (герша) и др. (Митевска & Јанкуловска, 2013). 

Јачменот и јачменовото брашно имаат повеќе интерес како храна на човекот 

во текот на последните неколку години, поради тоа што претставуваат добар извор 

на протеини, минерали, а се одликуваат и со високата содржина на диетални влакна, 

особено β-глукани (Belcredi et al., 2009; Baik & Ullrich, 2008 цитирани од Arshad et 

al., 2014). Податоците говорат дека внесот на диетални влакна има корисни ефекти 

врз здравјето на луѓето: намалување на гликемискиот индекс и на холестеролот во 

крвта, помал ризик од појава на дијабетес 2 и на кардиоваскуларни болести (Vujić, 

2013; Arshad et al., 2014; Djurle, 2017; Bashir & Choi, 2017). 

Здравствени придобивки од консумирањето на јачменот и неговите 

преработки (Malik, 2009; Ullrich, 2011; Aldughpassi, 2013; Arshad et al., 2014; Vasan et 

al., 2014; Pushpa & Varadacharyulu, 2017), ја зголемила потребата за употреба на 

јачменот во нови формулации на кекси. Од страна на повеќе автори, презентирани се 

позитивни квалитетни карактеристики на кекси добиени со употреба на јачменово 



Баже Брендов - Производство на кекси од пченично и јачменово брашно и нивна карактеризација 

11 

 

брашно (Frost et al, 2011; Gupta et al., 2011; Sharma & Gujral, 2014; Sharma &, Kotari, 

2017). 

Земајќи ги предвид претходно изнесените сознанија, сметавме дека од 

посебен интерес ќе биде да утврдиме како јачменовото брашно додадено (делумно и 

целосно), при производството на кекси, ќе влијае на крајниот квалитет на добиените 

кекси. 
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1. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА 

 

Кексите се популарен производ прифатен од сите возрасни групи низ целиот 

свет. Се карактеризираат со долг рок на траење, релативно ниската цена на чинење, 

добар вкус (Man et al., 2014; Hussain et al., 2017). Тие обично се дефинираат како 

производи со ниска влажност, подготвени од пченично брашно и од значителни 

количества на шеќер и на масти. Рецептите за кексите се многубројни и базирани на 

разни пропорции на главните состојки: брашно, шеќер и масти (Filipčev et al., 2014). 

Manley (2000), така што разликува 10 различни категории на кекси во зависност од 

нивото на збогатување со шеќер и со масти. 

Кексите претставуваат производ добиен со печење на тесто и содржат 

најмалку 6% масти, врз основа на финалниот производ со максимум 5% вода. На 

пазарот можат да се сретнат во различни форми (квадратна, многуаголна, триаголна, 

тркалезна, елипсовидна и друга форма), со мазна, рапава или со шуплива површина, 

со или без натписи итн. Кексите можат да бидат десерт, закуска, храна за бебиња, 

може да бидат полнети со крем, полиени со чоколадо и слично (Čukelj, 2013; Чонова. 

& Караджов, 2014). Различни видови кекси се одликуваат со поголема содржина на 

масти, шеќери и на калории, но со мала содржина на влакна, витамини и на 

минерали што не одговара на правилата за здрава исхрана (Kârkliòa et al., 2012). 

Конкуренцијата на пазарот се зголемува, а со тоа и побарувачката на здрави, 

природни и на функционални производи. Поради ниската хранлива вредност, 

потребата за производство на кекси, со повисока хранлива вредност, е неопходна 

(Obeidat et al., 2013). 

Прехранбената индустрија пронаоѓа нови методи и користи различни видови 

на суровини за добивање кекси со зголемена биолошка вредност (Čukelj, 2013; Man 

et al., 2014). Хранливата вредност на кексите може да се зголеми со употреба на 

различни суровини со одредени биолошки карактеристики (инулин, брашно од 

житни култури како елда, ’рж, соја, јачмен, амарант итн.). Внесувањето на збогатени 

житни производи може да резултира со зголемен внес на хранливи состојки, без 

промена на навиките во исхраната  (Čukelj, 2013). Имено, јачменот и неговите 

преработки, кои од нутритивана гледна точка не содржат многу масти, богати се со 

диеталните влакна и содржат есенцијални аминокиселини во количина еднаква или 

поголема од другите житни култури и нивни преработки, можат да ја зголемат 
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хранливата вредност на кексите и позитивно да влијаат на здравјето на 

консументите. Конкретно, се покажало дека јачменовите β-глукани го намалуваат 

холестеролот во крвта и гликемиското оптоварување (AbuMweis  et al., 2010; Behall 

et al., 2004). 

 

1.1. Суровини што се користат при производство на кекси 

Широкиот асортиман на кекси е поради фактот што постојат различни видови 

на брашно кое е основна суровина во производството на кекси, различни помошни 

суровини кои влегуваат во рецептурата и различни технолошки процеси што се 

применуваат (Dabija & Păiuş, 2015). Кексите се составени од три главни состојки: 

брашно, шеќер и масти. Водата се додава во ограничени количини како растворувач, 

заедно со други помали состојки (сол, емулгатори и др.). Мастите можат да содржат 

течни масла и кристали од цврсти масти. Во зависност од односот на брашното, 

шеќерот и на мастите, кексите се групираат во различни категории (van der Sman & 

Renzetti, 2018). 

Постојат три главни вида кекси кои се разликуваат според содржината на 

брашното, шеќерот и на мастите: 1) слатки и полуслатки кекси од тврдо тесто, 2) 

кекси од тврдо тесто и 3) кекси од меко тесто (Manley (2011) цитиран од Van Der 

Sman & Renzetti, 2018). Тврдите слатки кекси содржат шеќер и масти помалку од 

20% од количеството на брашно. Во кексите од тврдо тесто, содржината на шеќер и 

на масти е поголема од 20%. Кексите од меко тесто се богати со масти (65-75% од 

тежината на брашното), а во рецептурата може да се вклучат и јајца. Кексите може 

да се класифицираат и врз основа на текстурата и на тврдината и врз основа на 

методот на формирање на тестото (на пр. ферментирани, ламинирани, исечени, 

лиени, екструдирани, депонирани итн.) (Khatkar, PGDBST- 06). Davidson (2016), ги 

класифицира во четири категории: крекери, тврди слатки и полуслатки кекси, кекси 

од тврдо тесто и колачиња (вклучувајќи ги и колачите со полнење). Секоја 

категорија и секој тип на производи бара одреден процес на мешање, формирање и 

печење. 

За разновидноста во вкусот и во квалитетот, како и зголемување на 

хранливоста во производството на различните видови кекси, се користат и млеко, 

јајца, чоколадао мед, јаткасти плодови. Во зависност од суровините што учествуваат 

во производството на кексите постојат: обични, млечни, со јајца, со масло, 
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чоколадни, полнети, збогатени со јаткасти плодови, сушени плодови, семки и др. 

(Kârkliòa et al., 2012; Чонова. & Караджов, 2014). 

Брашното претставува производ добиен со дробење на зрната на житарките, 

мелење и сеење (Василевски, 2011). Најчесто се произведува од пченица, но исто 

така може да се добие од кој било вид на житарка (‘рж, јачмен, пченка и др.) (Resiga, 

2013). 

Општиот изглед и квалитет на брашното зависи од видот, сортата и од 

квалитетот на житарката, почвено-климатските услови и агротехничките мерки 

вклучени во производството, како и од степенот на искористување на зрното и 

степенот на чистота на житарката пред мелењето (Василевски, 1999). 

Брашното од пченица претставува основна состојка за производство на кекси, 

што придонесува пред сѐ за текстурата и за обликот на кексите (Ahmad & Ahmed, 

2014).   

Пченицата се смета за најважна од житарките и првенствено се користи во                         

производството на леб, печива и на колачи, а релативно мали количества за 

производство на скроб, глутен и на алкохол. Во исхраната се користи околу 5.000 

години. Прататковина на пченицата е Етиопија, од каде што е пренесена во Европа, 

Азија и од Африка. Денес се одгледува на сите пет континенти. Постојат повеќе 

видoви пченица со голем број на подвидови, но сепак најпознати се: обичната 

пченица (Triticum aestivum L. subsp. vulgare) и тврда пченица (Triticum durum L.) 

(Ангелеска и сор., 2011; Ташков & Кузелов, 2012). Класите кои припаѓаат на видот 

Triticum aestivum L. се: тврда зимска црвена, тврда пролеттна црвена, мека зимска 

црвена, бела мека и тврда (Finnie & Atwell, 2016). 

Mекатa пченица е најраспространетата пченица во светот. Што се однесува до 

структурата на зрното, во него има помала содржина на протеини. Тврдата пченица 

се наоѓа на второ место по распространетост и има поголема содржина на протеини  

(Митевска & Јанкуловска, 2013). Општо земено, меката пченица се одгледува за да 

се добие брашно што содржи помалку протеини (8% - 11%) отколку тврдата пченица 

(10% - 14%) (Pauly et al., 2013). 

Mекaта пченица со слаб глутен и ниска содржина на протеини се препорачува 

за правење кекси (Barak et al., 2013; Sharma & Gujral, 2014). Брашното од мека 

пченица е најпосакувано поради неговите слаби хидратациски својства, помалото 

количество на протеини 8-10%, оштетен скроб и арабиноксилани и слабата 
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глутенска мрежа (Barak et al., 2013). Според Maurya (2015), процентот на содржина 

на протеини што е потребен, кај пченичното брашно за кекси, се движи од 9-11%. 

Мекото пченично брашно со ниска содржина на протеини и слаба апсорпција 

на вода дава квалитетни кекси кои се карактеризираат со добар степен на експанзија 

во текот на печењето и голем дијаметар, намалена дебелина и нежна текстура 

(Canalis et al., 2017).   

Како основна суровина при производството на кекси, неопходно е познавање 

на квалитетните карактеристики на пченичното брашко, а тоа практично е 

невозможно без познавање на анатомската градба на пченичното зрно (Слика 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Анатомска градба на пченично зрно (Василевски, 2011). 

 

Пченичното зрно се состои од три главни целини: обвивка, ендосперм и 

‘ртулец, кои се разликуваат по градба, состав, структура, функција, механички и 

други особини. Обвивката го затвора целото зрно и го штити од влага и од разни 

микроорганизми. Таа се состои од изумрени дрвенести ќелии со здебелени ѕидови, 

чија основа ја сочинуваат целулоза, хемицелулоза, лигнин и други материи, кои на 

обвивката ѝ даваат голема цврстина. Покрај овие материи, обвивката содржи и 

пентозани, протеини, масти и витамини (Figoni, 2008; Klarić, 2010; Klarić, 2012). 

Обвивката е составена од два дела: надворешен дел или обвивка на плодот 

(pericarp) и внатрешен дел или обвивка на семето (perisperm) (Василевски, 2011). На 
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површината на ендоспермот, веднаш под обвивката, се наоѓа алеуронскиот слој, во 

кој се наоѓаат протеини (белковини). Покрај протеините во алеуронскиот слој се 

наоѓаат и липиди (во вид на капки), витамини, ензими и неоргански материи. По 

хистолошките карактеристики алеуронскиот слој припаѓа на ендоспермот, а по 

технолошките на обвивката. Иако е биолошки корисен, во текот на мелењето се 

одделува заедно со лушпата и ‘ртулецот (Митревска & Јанкуловска, 2013; Janković, 

2016). 

Ендоспермот го зазема средишниот дел од зрното. Тој е изграден од крупни 

клетки со тенки ѕидови што содржат скробни зрнца, меѓусебно слепени со протеини. 

Покрај скроб и протеини во мал дел застапени се масти, витамини и минерални 

материи. Количеството на скроб во ендоспермот на зрното се зголемува од 

периферниот дел кон внатрешноста, додека количеството на другите состојки се 

зголемува од средината на зрното кон надворешниот дел. Таквиот распоред на 

одделните состојки има големо влијание врз составот на брашното и неговата 

хранлива вредност (Митевска & Јанкуловска, 2013). Во брашнестиот дел на зрното 

се наоѓаат протеини (глијадин и глутенин) кои се поквалитетни од протеините во 

периферниот дел на зрното (Jonjić, 2013).  

Никулецот - ‘ртулецот (embryo) е најмалиот (≈ 3% од зрното), но биолошки 

најважниот дел од зрното. Тој се наоѓа во основата на зрното, поставен накосо кон 

грбната страна (Василевски, 2011). Повеќето од липидите и многу од основните 

нутритиенти се концентрирани во него (Finnie & Atwell, 2016). 

Според Klarić (2010) зрното на пченицата содржи: 13,5% вода, 69,5% 

јаглехидрати, 12,8% протеини, околу 2% масти, 1,7% минерали, витамини (B, E, D, 

K) и провитаминот A (кој го има единствено кај пченицата).  

Според морфолошката структура на зрното, пченичните протеини спаѓаат во 

три категории: протеини на алеуронскиот слој, протеини на ендоспермот и протеини 

на никулецот. Концентрацијата на протеини е најголема во никулецот, потоа во 

алеуронскиот слој, додека најниска во ендоспермот. Протеините од алеуронскиот 

слој и никулецот припаѓаат главно на групата на метаболички активни протеини 

(албумини и глобулини), додека протеините од ендоспермот претставуваат резервни 

протеини (глутенски, глијадини и глутенини) (Horvat et al., 2007). 

Во процесот на мелење, сите составни делови на зрното се издвојуваат 

одделно или се комбинираат во зависност од типот на брашното. Ефикасноста на 
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раздвојувањето на зрната зависи од сомелените карактеристики на пченицата 

(меливост) и начинот на водење на технолошкиот процес, припремата и на 

мелењето. Во зависност од особините на пченицата и начинот на мелење, се 

добиваат брашна со различен хемиски состав и технолошки особини. Основните 

состојки на пченичното зрно се преминуваат во одреден процент и во брашното. 

Варирањата во поглед на количините на материите во брашното не зависат само од 

особините и од составот на сомелената пченица, туку и од степенот на мелење. 

Белото брашно се добива од ендоспермот на зрното и главно е составено од скроб и 

од протеини (Žeželj, 2005; Митревска & Јанкуловска, 2013; Василевски, 2011). 

Главните протеини во пченичното брашно кои се значајни при печењето се двете 

фракции, познати како глијадин и глутенин. И двете придонесуваат за квалитетот на 

брашното и реолошките својства на тестото преку формирањето на глутенот 

(Cauvain & Young, 2006).  

Бидејќи состојките што влегуваат во составот на кексите се одликуваат со 

ниски хранливи и биолошки вредности, особено брашното од мека пченица, кое е 

дефицитарно со хранливи материи (некои витамини, минерални елементи, протеини, 

липиди и диетални влакна) и е со висок гликемиски индекс на јаглехидрати (Abu-

Salem & Abou-Arab, 2011; Obeidat et al., 2013), се смета дека јачменовото брашно 

успешно може да се инкорпорира во житните производи, вклучувајќи го лебот, 

кексите, тортите, тестенините и обликуваните закуски (Alka et al., 2017).  

Треба да се истакне дека соодносот помеѓу протеините глијадин и глутенин, 

кои го создаваат глутенот (одговорен за волуменот на пекарските производи) во 

пченичното брашно е 3:1. За разлика од него, јачменовото брашно иако содржи 

глутен, глијадинот и глутенинот го немаат истиот сооднос, па затоа вообичаено ова 

брашно се користи во комбинација со пченичното брашно. Се препорачува 

јачменово брашно добиено од цело зрно на јачмен, од излупен (eng. hulled) или без 

обвивка (eng. hull-less; hulless) јачмен, а не од бисерен, полиран (eng pearl) јачмен 

(Lahouar et al., 2016). Добиените производи со јачменово брашно се одликуваат со 

подобрени нутритивни карактеристики (Ullrich, 2011; Miškić, 2017; Pushpa & 

Varadacharyulu, 2017). 

Јачменот (Hordeum vulgare L.) претставува една од најстарите култивирани 

житни култури и има најголемо подрачје на распространетост што е објаснето со 

големата разновидност внатре во видот, високата отпорност на неповолни услови на 
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одгледување и можноста за растење на високи надморски височини. Денешните 

сорти на јачмен потекнуваат од дивиот јачмен (Hordeum spontaneum). Се 

претпоставува дека прв пат е одгледуван на Блискиот Исток, од каде што е пренесен 

во Европа, Западна Азија и во долината на Нил (Ister, 2010). 

Јачменот (Слика 2) е едногодишно растение кое припаѓа на семејството треви 

Poaceae (Graminae) и род Hordeum. Сите култивирани облици на јачмен се 

класифицирани во еден вид Hordeum vulgare (Newman & Newman, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Jачмен и јачменови зрна  

Јачменот обично се класифицира како пролетен и зимски, двореден или 

шестореден и излупен (eng. hulled) или без обвивка - ,,гол” (eng. hull-less; hulless; 

"naked"). Излупениот јачмен е покриен со обвивка - лушпа (палеа и лема), која треба 

да се отстрани, со што би се отстраниле нејадливите делови. Јачменот без обвивка, 

всушност, има обвивка која лесно се одделува за време на бербата (Gangopadhyay et 

al., 2015; Lahouar et al., 2016; Das & Kaur, 2016). Овој вид на јачмен е супериорен 

според нутритивните карактеристики како што се: протеини, скроб, β-глукани, 

вкупни диетални влакна и ограничувачки во аминокиселините во споредба со 

излупениот јачмен (Mangan et al., 2015; Noaman, 2017).  

Градбата на зрно јачмен е претставена на сликата 3. Зрното од јачмен се 

состои од лушпа - формирана од грбна лушпа и стомачна лушпа, перикарп, 

семеница, алеуронски слој, ендосперм и ембрионален дел (Arendt & Zannini, 2013; 

Lahouar et al., 2016). 
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Слика 3. Градба на зрно јачмен (Lahouar et al., 2016). 

 

Во ембрионалниот дел се наоѓа ембрион (’ртулец; никулец) кој претставува 

жив дел од житното зрно од кое се формира ново растение со ’ртење. 

Ембрионалниот дел е одвоен од ендоспермот со тенок слој на заштитно ткиво 

(scutellum) и епителен слој. Ендоспермот се состои од мноштво клетки исполнети со 

скробни гранули и протеини. За време на ’ртење, ендоспермот служи како извор на 

хранливи материи неопходни за развој на ембрионот. Ендоспермот е опкружен со 

алеуронски слој, кој се состои од клетки богати со протеини кои содржат ензими кои 

се вклучени во мобилизацијата на резервите на ендоспермот. Другите супстанции, 

како што се масти, полифеноли и пигменти се депонирани во стабилните протеински 

структури на овој слој. Обвивката се состои од три основни слоеви: семеница 

(внатрешната обвивка), перикарп (оплодник) и лушпа (палеа и лема). Семеницата е 

внатрешната обвивка лоцирана директно над алеуронскиот слој. Составена е од 

неколку слоеви на мртви клетки кои содржат висока содржина на восок, (восочен 

клеточен слој). Семеницата го покрива целото зрно и пропушта само чиста вода, но 

не и солите растворени во неа, што ја прави полупропустлива. Следниот слој на 

надворешниот дел на зрното е перикарп (оплодникот) кој е сраснат со семеницата. 

Потоа следува епидермисот, кој е заштитен однадвор со лушпа. Основната улога на 

лушпата е пред сè механичка заштита на житното зрно. Овие составни делови на 
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јачменовото зрно не содржат исти количини на хранливи материи (Ullrich, 2011; 

Izydorczyk & Dexter (2004) цитирани од Aborus, 2017). 

Ембрионот е богат со протеини (34%), липиди (14-17%) и пепел (5-10%), како 

и шеќери (сахароза 15%, рафиноза 5% и фруктозани 10%). Клеточните ѕидови на 

ембрионот, главно, се составени од хемицелулоза и протеини (17-20%), а исто така 

содржат и некои феноли, минерали, фитини и шеќери (вклучувајќи сахароза, 

рафиноза и фруктани). Лушпата и перикарпот се состојат примарно од целулоза, 

хемицелулоза, лигнин и лигнан - главни состојки на нерастворливи влакна. Во 

лушпата се присутни и мали количества на полифеноли и горчливи материи. Исто 

така содржи и најголемо количество на минерали (Izydorczyk & Dexter (2004) 

цитирани од Arendt & Zannini, 2013). 

Во ендоспермот присутни се шеќери и олигосахариди во многу мали 

количества. Глукозата и фруктозата (моносахариди) се јавуваат во многу ниски 

нивоа (<0,2%), а исто така и мали количини на малтоза (0,1 до 0,2%) понекогаш се 

наоѓа во ткивото на ендоспермот во близина на ембрионот (Newman & Newman, 

2008). 

Јачменот е нутритивно многу значаен: 100 g зготвено јачменово зрно содржи 

123 kcal, додека 100 g целосено зрно на јачмен содржи 207 kcal. Jачменот има малку 

помала енергетска вредност и помала сварливост на органска материја (83%) од 

пченката и пченицата, поради малку поголема количина на целулоза во обвивката, 

што опфаќа околу 15% од целото зрно (Anđelić, 2014).  

Главните хемиски (нутритивни) компоненти на зрелото јачменово зрно се: 

јаглехидрати (скроб, шеќери и влакна), протеини (аминокиселини), липиди (масни 

киселини) и пепел (минерали), а нивната застапеност може да се разликува во голема 

мерка (Ullrich, 2011) и зависи од: сортата, климата, областа на одгледување и од 

типот на почвата (Ister, 2010).  

Според податоците презентирани од повеќе автори (Arendt & Zannini, 2013; 

Das & Kaur, 2016; Czerwonka et al., 2017; Noaman, 2017), целото јачменово зрно се 

состои од 65-68% скроб, 11-34% вкупни диететски влакна, 8-17% протеин, 3,6-9% β-

глукани, 2-3% слободни липиди и 1,5-3% минерали.  

Скробот е составен од амилоза и амилопектин. Од страна на Box et al., (2007) 

идентификувани се три главни групи видови јачмен во однос на нивната содржина 

на амилоза: јачмен со ниска содржина на амилоза (0-10%), јачмен со нормална 
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содржина на амилоза (~ 25%) и јачмен со висока содржина на амилоза (> 35%). 

Mcallister & Meale (2015) според односот на амилоза со амилопектин јачменот го 

класифицираат како: ,,восочен” (eng. ,,waxy”) и ,,обичен” (eng. ,,regular”). Обичниот 

јачмен вообичаено има сооднос на амилоза/амилопектин од 1:3, додека јачменот со 

повисоки нивоа на амилопектин (до 100%) се нарекува ,,восочен” јачмен. 

Значаен е и придонесот на јачменот во исхраната како извор на протеини. 

Јачменот содржи од 8 до 15% протеини, концентрирани во ендоспермот (особено на 

периферијата) и алеуронскиот слој на семето (Dua, 2007; Krušelj, 2016). Содржината 

на протеини во житото варира во голема мерка со еколошките и со почвените услови 

на одгледување (Grando & Macpherson, 2005). 

Сите четири главни групи на протеини (албумини, глобулини, проламини и 

глутенини) се присутни во јачменовите зрна, каде што проламините го сочинуваат 

најголемиот дел. Јачменовите проламини наречени хордеини (Dua, 2007) 

претставуваат 40-50% од вкупните протеии (Fox et al., 2003). Аминокиселината 

лизин е застапена во незначително количество, но глутенините, особено албумините 

и глобулините, содржат високи удели на лизин (Krušelj, 2016). 

Уделот на липидите во јачменот изнесува од 2 до 3% и се наоѓаат во 

алеуронскиот слој и во ’ртулецот од јачеменот. Овие липиди, главно, се 

триглицериди составени од тровалентентниот алкохолол глицерол естерифициран со 

високи масни киселини. Јачменот содржи помеѓу 2 до 3% минерални материи, а како 

најважни се истакнуваат фосфатите (35%), силикатите (25%) и солите на калиум 

(20%) (Krušelj, 2016). 

Во јачменот се присутни и витамини, кои во најголем процент се присутни во 

никулецот и во алеуронскиот слој. Најмногу се застапени витамините од B-

комплекс: тиамин, рибофлавин, пиридоксин и помало количество никотинска 

киселина. Освен витамините од B-комплекс може да се сретнат и биотин, 

пантотенска киселина, фолна киселина и α-аминобензоева киселина (Krušelj, 2016). 

Витаминот B-1 (тиамин) е застапен главно во алеуронскиот слој (32%) и скутелумот 

(62%) од житото, додека витаминот B-2 (рибофламин) главно се наоѓа во 

алеуронскиот слој (37%) и ендоспермот (32%). Јачменот содржи најголемо 

количество на никотинска киселина од сите житни култури (Newman and Newman, 

2008). 
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Исто така, јачменот e значаен извор на витамин E (токоферол), еден од 

најважните антиоксиданти во природата. Toj е единственото житно зрно во кое 

витаминот E е присутен во сите негови изомерни форми (Prýma et al., 2007). 

Токоферолите и токотриенолите како антиоксиданти растворливи во липиди се 

витамински Е-активни супстанции. Вкупно се присутни на 3,27 до 10,40 mg/100 g во 

јачменовото зрно, што е повеќе отколку кај пченицата или кај овесот (Mcallister  & 

Meale, 2015). 

Јачменот е препознат како функционалнo зрно, бидејќи содржи високо ниво 

на фитохемикалии (Sharma & Kotari, 2017), за кои се смета дека имаат здравствени 

придобивки. Сепак, повеќето од нив се концентрирани во надворешните слоеви и во 

ембрионот, со мало присуство во скробниот ендосперм. Фенолните соединенија се 

сметаат за најголема и најсложена група на секундарни производи присутни во 

јачменовото зрно, вклучувајќи три групи со значителни количини. Во нив спаѓаат 

фенолните киселини, флавоноидите (флаваноли, антоцијани и проантоцијанидини-

полимери на флавоноидите) и алкилрезорциноли (Ullrich, 2011). 

Диететските влакна се една од главните фитохемикалии присутни во 

житарките. Терминот диететски влакна се користи за колективно опишување на 

група на соединенија присутни во растенијата кои се спротивставуваат на хуманите 

дигестивни ензими. Официјалните дефиниции за диетални влакна се направени од 

Техничкиот комитет на Американската асоцијација за хемија на житни култури - 

AACC (AACC 2000, 2001, 2003) и Одборот за исхрана (FNB) при Институтот за 

медицина на националните академици (Brennan, 2004). 

Во човечкиот дигестивен систем, диететските влакна не се хидролизираат, не 

се сварливи и не се апсорбираат во тенкото црево. Тие влијаат на зголемување на 

волуменот на столицата, ја стимулираат ферментацијата во дебелото црево, ги 

намалуваат нивоата на глукоза во крвта (намалување на инсулинскиот одговор) и 

нивото на холестерол во крвта. Диететските влакна, исто така, можат да послужат 

како функционални состојки за подобрување на нутритивниот квалитет на храната, 

како и подобрување на физичките и структурните својства (вискозност, врзување на 

вода, капацитет на врзување со мастите, текстура), сензорните својства и 

продолжување на рокот на траење (Elleuch et al., 2011). 

Диететските влакна може да се поделат во две категории според нивната 

водорастворливост: водорастворлива фракција - растворливи влакна, која се состои 
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главно од нескробни полисахариди, како што се β-глукани и пентозани 

(арабиноксилани) и фракција нерастворлива во вода - нерастворливи влакна, која е 

составена од лигнин, целулоза и од хемицелулоза (Aborus, 2017). 

β-глуканите се природно присутни состојки на клеточните ѕидови на житни 

култури и одредени бактерии и габи. Структурно, тие се хетерогена група на 

глукозни полимери, кои се состојат од синџирна β-(1,3)-поврзани D-

глукопиранозилни единици на кои со различна распределба и должина се поврзани 

или β-(1,4) или β-(1,6) странични врски. Житните и бактериските β-глукани се 

првенствено линеарни со големи делови на β-(1,4) врски одвоени си пократките 

синџири на β-(1,3) структури (Слика 4) (Abujah et al., 2013). 

 

Слика 4. Основна структура на β-глукани во житарки со комбинирани врски 

β-(1→3) и β-(1→4) (Havrlentová et al., 2011). 

 

Добиените резултати од големиот број на истражувања за застапеноста на β-

глукани во јачменот укажуваат на различна содржина на β-глукани во зрното јачмен, 

што зависи од сортата на јачмен, локацијата, начинот на одгледување, како и од 

различните климатски услови при раст и развој (Havrlentová & Kraic, 2006; Ister, 

2010; Popović, 2012; Anđelić, 2014; Mcallister  & Meale, 2015; Das & Kaur, 2016; 

Marković et al., 2017; Menkovska et al., 2017). Генерално содржината на β-глукани во 

јачменот може да се движи од 2-11%, што е повеќе во однос на овесот (2,2-7,8%) и 

пченицата (0,4-1,4%) (Charalampopoulos et al., 2002; Lahouar et al., 2016). 

Испитувањата покажале дека и јачменовото брашно добиено од јачменовото зрно се 

одликува со висока содржина на диететски влакна и висок процент на растворливи 

влакна, особено β-глукани (Gupta et al., 2011).  

Позитивниот здраствен ефект на β-глуканите присутни во јачменот е научно 

потврден и документиран во голем број студии (Behall et al., 2004; Behall et al., 2006; 
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Keenan et al., 2007; Chan et al., 2009; Belcredi et al., 2009; AbuMweis et al., 2010; 

Ahmed  et al., 2011; Khoury et al., 2012; Aldughpassi, 2013; Abujah et al., 2013; Tosh, 

2013; Bashir & Choi, 2017; Czerwonka et al., 2017; Schlörmann & Glei, 2017; 

Zhilinskaya et al., 2018). Истражувањата покажувааат дека тие помагаат во 

регулирање на крвниот холестерол, шеќерот во крвта, липидниот метаболизам, 

имуномодулаторниот ефект, телесната тежина др.  

Врз основа на овие студии, Европската комисија има поставено референтна 

вредност на хранливи материи за β-глукани од овес и јачмен: 3 g дневно на β-

глукани за намалување на концентрацијата на LDL-холестерол во крвта и 4 g на β-

глукани за секој 30 g јаглехидрати за намалување на концентрацијата на глукоза во 

крвта по оброк (Commission Regulation (EU), 2012). Зголемената употребата на β-

глуканите во системите за храна произлегува од нивната употреба како 

функционални диететски влакна (Brennan, 2004). 

При производство на кекси и производи сродни на кексите во основни 

состојки спаѓаат и засладувачите и мастите. Засладувачите се додаваат за сладок 

вкус, за подобрена структура, боја и продолжување на рокот на траење (Manley, 

2000). 

Шеќерите што се присутни во тестото вклучуваат шеќери првично присутни 

во брашното, шеќери добиени по ензимски пат од олигосахариди или полисахариди 

присутни во брашното (после хидратацијата и за време на мешањето) и додаток на 

шеќер (засладувач) како состојка на тестото (Hamed, 2013). За технологијата на 

кондиторски производи важни се моносахаридите: глукоза и фруктоза и 

дисахаридите: сахароза, лактоза и малтоза (Gavrilović, 2003), но примена наоѓаат и 

други засладувачи како што се: екстракт од слад, инвертен сируп и мед. 

Редуктивните шеќери како фруктоза и глукоза ја даваат посакуваната златно-кафена 

боја на бисквити (Bhattacharya, 2015). Заедничка карактеристика на природните 

шеќери се: оптичката активност, слаткиот вкус и склоноста кон разлагање под 

влијание на топлина (Gavrilović, 2003). Изборот на засладувач зависи од самиот 

производ, иако најчесто се користи сахарозата (Manley, 2000). 

За потребите на кондиторската индустрија вообичаено се користи консумен 

рафиниран шеќер. Тој содржи најмалку 99,7% чиста сахароза и дополнителни 

состојки: вода, редуцирачки шеќери и минерални материи (Gavrilović, 2003). Исто 

како и брашното, така и сахарозата е хигроскопна материја што ја врзува водата. 
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Доколку се додаде повеќе сахароза, таа ќе ја врзе целата вода, така што нема да 

постои слободна вода. Сахарозата дејствува како конзерванс, што ја врзува водата 

која им е потребна на микроорганизмите, па тие немаат можност за раст и развој 

(Klarić, 2010).  

Најважно својство на сахарозата е нејзината слаткост, но покрај тоа има и 

други својства кои се значајни за пекарската и за кондиторската индустрија (Klarić, 

2010). За тортите, колачите, бисквитите, кексите и за лебот, сахарозата е потребена 

за вкус, боја, нежна текстура, рамномерност, задржување на влага, подолг рок на 

траење и квасна ферментација (Coultate, 2009).  

Во завршните фази на печење со намалувањето на содржината на влага, 

особено на површината, доаѓа до одвивање на две физичко-хемиски трансформации: 

делумна рекристализација на шеќерите, која е поврзана со појава на пукнатини на 

површината на производот (Pareyt et al., 2009) и хидролиза на сахарозата до глукоза 

и фруктоза (инвертен шеќер) (Manley (2011) цитиран од van der Sman & Renzetti, 

2018). 

Поради релативно високата концентрација на шеќер и ниската содржина на 

вода, шеќерот кристализира на површината. Како што шеќерот кристализира, тој 

ослободува топлина што доведува до испарување на водата што се апсорбирала при 

мешањето и печењето. Во исто време, доаѓа до ширење на гасовите што 

предизвикуваат пукање на сувата површина (The Sugar Association).  

Хидролизата на сахароза обезбедува редуцирачки шеќери за Maillard-ови 

реакции, а со тоа и потемнување на површината. Maillard-овите реакции се 

случуваат помеѓу шеќерите и аминокиселините, пептидите или протеините од 

другите присутни состојки создавајќи кафеава или златно-жолта боја. Овие реакции 

исто така се одговорни и за аромата. Колку што е повисока содржината на сахароза 

во печените производи, толку повеќе се добива златно-кафеава боја на површината 

(Coultate, 2009; The Sugar Association).  

Во оваа фаза, карамелизацијата која се одвива под влијание на топлината, 

исто така, може да придонесе за потемнување. Сахарозата кога се загрева над 

нејзината точка на топење карамелизира, дава вкус и ја прави површината кафеава, 

што пак го подобрува задржувањето на влажноста во печените производи. На околу 

175 °C, растопената сува сахароза добива килибарна боја и создава привлечен вкус и 

арома (Coultate, 2009; The Sugar Association). 
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Освен тоа, големото количество на сахароза и ниското ниво на водата ја 

намалуваат желатинизацијата на скробот за време на печењето со зголемување на 

температурата за желатинирање на целиот скроб. Како резултат на тоа, мала 

количина на скроб се желатинизира (Hamed, 2013). 

Некои автори известуваат дека во последните фази на печење може да се 

случи хидролиза на скробот (Chevallier et al. (2002) цитирани од van der Sman & 

Renzetti, 2018), но сепак треба да се заме предвид дека при температури на околу 120 

°C, содржината на влага во кексите е ниска, што би ја ограничило хидролизата. 

Ниската содржина на влага го зголемува температурниот грандиент, што кинетички 

ја попречува хидролитичката реакција (van der Sman & Renzetti, 2018). 

Освен сахароза, широка примена во технологијата на храна наоѓаат D-

фруктозата, D-глукозата и лактозата. Важноста на D-фруктозата произлегува од 

метаболизмот на независен инсулин, непромовирање на формирање шуплини и 

хигроскопија, кои често се користат за зачувување на влага во прехранбените 

производи. Нејзината слаткост е повисока од сахарозата што претставува 

дополнителна предност на овој моносахарид. D-глукозата најчесто се користи како 

извор на ,,брза’’ енергија во фазата на закрепнување по различни медицински 

третмани или напорна активност. Лактозата често се користи како носител на други 

засладувачи и како додаток за подобрување на вкусот на млечните производи 

(Tomasik, 2004).  

Глукозата комерцијално се произведува со хидролиза на скроб (ензимска, 

кисела и киселинско-ензимска). Со хидролиза на скробoт и негова понатамошна 

обработка, освен глукозата, се произведуваат цела палета на производи кои содржат 

повисока или пониска содржина на глукоза (на пример, глукозни сирупи со најмалку 

20% од тежината на сувата материја изразена како глукоза). Глукозата се користи во 

прехранбената индустрија во производството на различни кондиторски производи, 

гуми за џвакање, овошни преработки итн. (Hobbs, 2009; Yunianta et al., 2014; 

Lončarić, 2014). 

Мастите се широко распространети во растителниот и во животинскиот свет. 

Се добиваат со одвојување на масни материи од претходно подготвените плодови на 

маслодајни билки или од масно ткиво на цицачи или на риби. Тие служат како 

суровини за производство на технички променети масти со помош на постапките на 

хидрогенација, фракциона кристализација и интерестерификација. Според физичката 
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состојба, мастите може да бидат во цврста и во течна фаза. Во производство на 

кондиторски производи се користат: путер, маргарин, природни растителни масла, 

хидрогенизирани масла поединечно или во смеса со останатите масти со променет 

состав. Мастите влијаат на површината на кексите кои се без сјај (Gavrilović, 2003). 

Поради мастите, кексите треба да се топат во устата при џвакање и нивната текстура 

треба да е трошлива, всушност, тоа се посакуваните карактеристики на кексите 

(Manley, 2000).  

Маргаринот (Klarić, 2010; Gavrilović, 2003) претставува стабилна емулзија со 

пластична конзистенција, добиена со емулгирање растителни масти во вода или 

млеко, во која се додадени и други состојки како: емулгатори (лецитин) кои 

овозможуваат лесно да се раздвои, давајќи му на тестото добри својства, провитамин 

А за негово обојување, сол за подобрување на вкусот, витамин Е кој го штити од 

оксидациски промени. Маргаринот содржи 16% вода. За кондиторските потреби се 

произведува маргарин со повисоки температури на топење, што овозможува во 

кондиторските производи да се задржат соковите и аромата. Со формирањето на 

тенка и мека кожичка, што се создава при печењето, се оневозможува загубата на 

соковите и сушењето на тестото. Тоа го прави маргаринот незаменлива суровина во 

производството на слатки и на разни други печива. 

Во тестото од брашно, вода и маст, маста е распоредена во тенки слоеви. 

Природните поларни липиди на брашното стапуваат во интеракција со природни 

поларни липиди на маста и градат липопротеини. Липопротеините се одговорни за 

пластично-еластичните и еластично-пластичните својства. Маста го регулира 

однесувањето на тестото преку своите својства на пластичност и способноста за 

апсорпција на воздушните меури. Неполарните триглицериди на маста дејствуваат 

како омекнувач и влијаат врз конзистентноста на тестото (Sušac, 2016). 

Мастите ,,го скратуваат” тестото. Притоа, кохезијата на глутен не се 

манифестира и тестото станува ,,кратко”. ,,Кратко” тесто е она што не се собира по 

неговото формирање, а за време на печењето се шири, за разлика од тестото со 

растеглив и кохезивен глутен, што се собира по обликувањето и за време на 

печењето, што го намалува квалитетот на производите како што се кексите (Čukelj, 

2013). Мастите дејствуваат како средство за подмачкување при мешање на тестото. 

Видот и количината на маснотии што се користат имаат големо влијание врз ефектот 

на скратување, а со тоа и врз квалитетот на кексите. Набабрувањето на скробот и 
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желатинизација исто така се намалуваат при високи нивоа на масти, давајќи им 

тенка текстура на кексите (Bhattacharya, 2015). 

При мешање, мастите имаат две главни функции во развојот на структурата 

на тестото за кекси: се натпреваруваат со водата за површината на брашно, со што се 

попречува развојот на глутенска мрежа во тестото и го подобруваат вклучувањето на 

воздухот во тестото, со што се менува густината (Bhattacharya, 2015; Renzetti, de 

Harder & Jurgens (2016), Renzetti & Jurgen (2016) цитирани од van der Sman & 

Renzetti, 2018). 

За време на замесувањето, водата и мастите истовремено се во контакт со 

состојките на брашно. Маста се распоредува, при што ѝ овозможува на водата 

пристап и хидратација на протеините и на скробот. Со зголемување на топлината за 

време на мешањето, дел од мастите (земајќи ги предвид пластичните својства) 

полека преминуваат во течната фаза, што поволно влијае на процесот на 

хидратација. Меѓутоа, ако мастите не се доволно пластични, со пораст на топлината 

за време на замесувањето, тие се растопуваат. Масната фаза се распоредува по 

површината на честичките на брашното, при што ја спречуваат водата да дојде во 

контакт со брашното и тоа резултира со бавно бабрење на глутенските протеини 

(Sušac, 2016). 

Содржина на шеќер и на масти влијае на ширењето на кексите, кои се 

претставени преку дијаметарот и висината (Miškić, 2017). Мастите придонесуваат во 

зголемување на карактеристиките на ширење и намалување на дебелината и 

тежината на кексите и на производите слични на нив (Bhattacharya, 2015). 

Мастите што се користат за производство на кексите треба да бидат во цврста 

или во полуцврста состојба на собна температура, за да го олеснат ракувањето со 

тестото во текот на производството, што подразбира зголемување на содржината на 

заситените масни киселини (SFA) (Tarancón et al. (2013) цитирани од Rios et al., 

2014). Ако точката на топење на масти е премногу висока, во комбинација со висока 

SFC, мастите и  кристалите остануваат заедно, со што тестото ќе стане тврдо (van der 

Sman & Renzetti, 2018). 

Во тестото мастите се наоѓаат во контакт со различни ензими, со слабо 

активни средства за нараснување, киселини и други суровини, со помало или 

поголемо количество на вода, како и со воздушните меури што се внесуваат во 

тестото за време на месењето. Поради ова тестото претставува средина, која може да 
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предизвика хемиски промени во мастите во процесот на хидролиза, сапунификација 

и оксидација, при што би дошло до расипување на мастите и истовремено 

расипување на производот (Sušac, 2016).  

За да се спречи расипувањето на кексите и на производите слични на нив, 

мастите треба да ја имаат потребната стабилност и одржливост во текот на целиот 

процес на производство и нивно складирање. Хемиските својства на мастите за 

време на преработката и на печењето  не смеат да се менуваат (Gavrilović, 2003).  

Во технолошките процеси на добивање на кондиторски производи, водата 

има важна улога при замесување на тестата. Водата е составен дел на разни 

полупроизводи и во текот на производството се задржува во мал дел во 

кондиторските производи  (Gavrilović, 2003). 

Водата е важна состојка која се додава за време на подготовката на тестото, 

но испарува за време на фазата на печењето. Таа ги хидрира честичките од брашното 

и помага во формирањето на тестото. Влијае на природата на интеракциите помеѓу 

различните состојки и придонесува за структурата на тестото. Исто така, помага да 

се растворат прашестите суровини (сол, шеќер и др.) и помага тие да се распределат 

рамномерно во тестото. Водата помага при аерација до одреден степен со 

формирање пареа (Bhattacharya, 2015). 

Во производството на кекси и на производите слични на нив, се употребуваат 

хемиски и биохемиски средства за нараснување. Од хемиските средства се користат 

неорганските соли: амониум хидроген карбонат (амониум-бикарбонат), натриум 

хидрогенкарбонат (сода бикарбона) и прашокот за печиво. Под влијание на овие 

средства, создадените гасови при печење, влијаат на структурата на производите. Од 

биохемиските средства за нараснување се користи пекарскиот квасец (Gavrilović, 

2003). 

Натриум хидрогенкарбонат (NaHCO3) претставува кристален прав со бела 

боја, со слаб мирис и слабо алкалено солен вкус. На температура од 90 ºС се разлага 

во натриум карбонат, јаглероден диоксид и вода. Toj се додава во тестото за кекси во 

количина од 2-6 g на 1 kg брашно. Има повеќекратна улога како средство за 

нараснување за време на замесувањето на тестото за кекси, ја менува рН-средината 

на тестото, го спречува лепењето на тестото и поради тоа тестото полесно се меси. 

Тестото за кекси има рН од 7 до 9. За време на печењето, под дејство на топлина 
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создадените гасови влијаат врз формирање на обликот, волуменот и структурата на 

производот (Bošnjaković, 2014; Kotarski, 2015). 

Готварската сол, по водата е најважниот производ од неорганско потекло, со 

точно дефиниран состав, својства и со висок степен на хемиска и прехранбена 

чистота, без кој исхраната на современиот човек не може да се замисли. Се продава 

пакувана во облик на бел кристален прав, кој содржи 95 - 98% NaCl, 0,5% вода, а 

остатокот отпаѓа на MgCl2 и CaCl2, калциум, магнезиум и натриум сулфат и други 

(Николовска & Слабејковска, 2013). Нема мирис и се одликува со голема 

хигроскопност. Во технологијата на кондиторски производи се употребува како 

додаток за корекција на вкусот и како зачин. Готварската сол го дава вкусот (го 

засилува и подобрува), влијае на зацврстување на глутенот, ја намалува лепливоста, 

па според тоа влијае и на физичките својства на тестото (Gavrilović, 2003; 

Bhattacharya, 2015).  

 

1.2. Технологија на производство на кекси и на производи сродни со кексите 

Американската асоцијација за хемија на житни култури (AACC- American 

Association of Cereal Chemists) ја дала рецептата (формулација) за 

кекси/бисквити/колачиња како стандард за истражување, а исто така во литературата 

можат да се најдат други рецепти и технологии на производство (Gavrilović, 2003; 

van der Sman & Renzetti, 2018; AACC Method 10-50D, 2000; Omachi & Yusufu, 2017; 

Davidson, 2016; Nakov et al., 2015; Chavan, 2013).  

По утврдувањето на рецептата најпрво суровините се подготвуваат (слика 5), 

што подразбира проверка на нивната исправност и нивно мерење (Gavrilović, 2003), 

а потоа следуваат главните чекори на производство на кекси и на производите 

сродни на кексите (Bhattacharya, 2015; Pareyt & Delcour (2008), Misra & Tiwari (2014) 

цитирани од van der Sman & Renzetti, 2018):  

ü мешање и обликување 

ü печење  

ü ладење  

ü пакување. 

Постојат две главни методи на мешање на состојките: метод ,,сѐ во едно” и 

метод на кремување (Gavrilović, 2003; Bhattacharya, 2015). Методот ,,сѐ во едно” 

претставува директен метод, при што сите состојки се ставаат во миксер и 
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истовремено се мешаат. Поради подолгото време на мешање, развојот на глутенот се 

одвива кога водата е достапна за брашното. Формираното тесто е густо и тврдо со 

температура од 20 до 24 °C. Кексите од тврдо тесто се подготвуваат со овој метод. 

 

 

 

 

Слика 5. Шема на технолошки процес на производство на кекси и на 

производи сродни на кексите, (Gavrilović, 2003). 

 

Во некои случаи, најпрво се мешаат шеќерот и маста (кремување), се додава 

водата, при што се создава емулзија и на крај се додаваат сувите состојки 

(Gavrilović, 2003). Целта на кремувањето е да се фатат и стабилизираат воздушни 

меури. Поради отсуството на глутен за време на кремувањето, може да се користи 
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високо интензивно мешање за емулгирање на кремот. Потоа, се додава вода и 

конечно се додава брашното и средството за нараснување. Кремувањето дава помало 

формирање глутен отколку методот ,,сѐ во едно”.  

Според Bhattacharya (2015), методот на кремување може да се состои од две 

или три фази. Ширењето на кексите е поголемо кај овој методот поради помалиот 

развој на глутен, што влијае на текстурата на кексите. Мекото тесто (слатки кекси) 

се подготвува со овој метод. Во двостепениот метод на кремување, времето на 

мешање е 10-15 мин. Ова се прави со користење на мала брзина на миксерот со 

растворање на колку што е можно повеќе шеќер во достапната вода, проследено со 

додавање на цврсти материи, хемикалии и ароми во садот за мешање. Ова резултира 

со полутврд, бел крем. Потоа се додава брашното и се меша сѐ додека не се изедначи 

смесата. Во методот од три фази, мешањето се прави за 10-15 мин. Со првично 

додавање на масти, шеќерен сируп, емулгатори и дел од водата. Потоа, солта, 

средството за нараснување и аромите се раствораат во преостанатата вода и добро се 

мешаат за да се добие мазeн крем. Посакуваната конзистенција на тестото се добива 

со додавање на брашното. Овој тип на мешање го поттикнува формирањето на 

емулзираните масти, шеќерите и на водата, што доведува до развој на помалку 

глутен. 

Истражувањето на горенаведените методи на мешање укажало дека со 

методот со кремување обично се добиваат кекси со подобар кавалитет отколку кога 

сите суровини се мешаат истовремено (Manohar & Rao, 1999). 

Мешањето (хомогенизирањето) е еден од критичните чекори во изработка на 

кексите (van der Sman & Renzetti, 2018). Целта е да се направи тесто кое може да се 

обликува и да се формира. Глутенот треба да формира минимална мрежа, доволна за 

ракување со тестото и формирањето. Всушност, голем развој на глутен обично е 

непосакуван, па затоа, често се користи меко пченично брашно, бидејќи содржи 

помалку глутен отколку нормалното брашно. Тестото се добива при хомогенизирање 

на состојките во еднолична смеса, дисперзија на воздухот во масната фаза на 

тестото, дисперзија на масната фаза во водената фаза на тестото, растворање 

(делумно) на кристалите од шеќер во водената фаза, спречување на развојот на 

глутенската матрица и спречување на целосно топење на масните кристали (Manley, 

(2011) цитиран од van der Sman & Renzetti, 2018).  
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По мешањето, дозволено е тестото да се одмори, со цел да стане поцврсто и 

помалку лепливо (Pareyt & Delcour (2008) цитирани од van der Sman & Renzetti, 

2018). Одморањето на тестото е неопходно поради рамномерно распределување на 

влагата во замесеното тесто. Минимален одмор од 30 минути обично е потребен за 

глутенска хидратација (Manley (2011) цитиран од van der Sman & Renzetti, 2018).  

Потоа, тестото се обликува. Според начинот на обработка, карактеристиките 

на суровините, составот на кексите и на производите сродни на кексите и 

конструкцијата на машините за обликување, разликуваме различни начини на 

обликување на кекси: со сечење, со истиснување, со формирање во калапи и др. 

(Gavrilović, 2003; Čukelj, 2013). Полуслатките кекси се обликуваат најпрво во 

листови, при што со помош на валјак се применува нормална сила на компресија да 

се направи лист-тесто со еднаква дебелина. Потоа, специфичните форми на кекси се 

сечат од листот преку ролни за сечење. Задржувањето на обликот зависи од 

големината на формирањето на глутенската мрежа и еластичноста на тестото. За 

меки кекси се користи калап. По формирањето, следниот чекор во производство е 

печењето (van der Sman & Renzetti, 2018). 

Обликуваните кекси потоа паѓаат на перфорирана лента и одат на печење. Во 

процесот на печење доаѓа до размена на топлина, при што формираното тесто се 

загрева постепено и се менува температурата во неговите слоеви. Во процесот на 

печењето се менува изгледот, димензијата, се формира структурата, бојата, вкусот и 

ароматичните својства на тестото (Gavrilović, 2003; Čukelj, 2013). 

Печењето е комплексна операција на технолошкиот процес за производство 

на кекси и на производите сродни со кексите, бидејќи при тоа се случуваат физичко-

хемиски, биохемиски и колоидни промени на тестото и се добива производот со 

предвидениот квалитет. Три големи промени се одвиваат при печење на кекси и 

производите сродни со кексите: значително помала густина на тестото поврзана со 

формирање отворена порозна структура, намалување на влажноста и промени во 

површинската обоеност на кексите. Иако се смета дека овие промени се појавуваат 

независно една од друга и во фази, тие се преклопуваат и се совпаѓаат. За време на 

печењето доаѓа до ширење на формираните производи и формирање на посакуваната 

структура. Во многуте кратки теста, нараснувањето на обликуваните парчиња од 

тесто е повеќе од забележително. Меѓутоа до излегувањето на кексите од печката, 

висината на тестените парчиња се намалува на просечната висина. Намалување на 
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висината (дебелината) доаѓа поради тоа што топлите тестени парчиња,кои се богати 

со шеќер и масти, се доволно вискозни за да ја задржат водената пареа, но недоволно 

вискозни за да ја задржат структурата кога влагата испарува внатре во печката. 

Времето за печење зависи од дебелината на тестените парчиња и се движи од 5 

минути до 20 минути (Sušac, 2016). 

Биохемиските и физико-хемиските реакции во тестото за време на печењето 

вклучуваат денатурација на протеините, губење на грануларната структура на 

скробот, топење на мастите, реакции на Maillard и карамелизација, кои што 

доведуваат до потемнување на кексите, како и ширење на тестото што произлегува 

од испарување на водата, како и производство и термичка експанзија на гасовите 

(Rao & Bhargavi, 2017). 

Реакциите на Maillard се одвиваат помеѓу протеините и редуцирачките 

шеќери на површината. Бидејќи внатрешноста на производите се загрева со 

спроводливост, оваа реакција се одвива и во внатрешноста. Ако кексите се премногу 

алкални од поголемото количество на додадено средство за нараснување, ќе дојде до 

појава на жолта боја (Edwards, 2007). 

Развојот на структурата зависи од контролираното и континуирано ширење 

на воздушните меури,додека скроб-матрицата и протеинскиот гел се зацврстуваат. 

Постојат многубројни фактори кои ја ограничуваат експанзијата, од кои едната е 

спојувањето на воздушни меури (соединувањето). Ако температурата на тестото се 

намали, ќе дојде до иреверзибилно (неповратно) намалување на воздушните меури 

што ќе се одрази врз текстурата (Manley, 2000). 

Индустриските печки обично се поделени во различни температурни зони со 

цел подобро да се контролираат хемиските реакции и/или физичките трансформации 

кои се случуваат. Добрата контрола на температурата и влагата, исто така се важни. 

Ако површината се исуши премногу, станува премногу крута, со што се спречува 

натамошното нараснување на кексите (Misra & Tiwari 2014, Cauvain & Young (2009) 

цитирани од van der Sman & Renzetti, 2018). Температурата на печките при печењето 

на кексите од тврдо и еластично тесто обично е од 220 до 240 °C, додека од ронливо 

тесто 250 до 280 °C (Чонова & Караджов, 2014). 

Непосредно по излегувањето на кексите од печката, започнува нивно ладење, 

при што на површината се формира микрослој од кондензирана пареа. Еден дел од 

овој слој, поради високата температура на кексите се суши, а еден дел дифундира во 
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нивните централни слоеви поради нискиот притисок на пареата. Температурата се 

намалува, а цврстината се зголемува. Ладењето на површинските слоеви е побрзо од 

ладењето на внатрешните слоеви и оваа разлика полека се намалува со текот на 

времето. При преносот на топлина и миграција на влага во двете насоки се јавуваат 

напрегања (стресови) помеѓу слоевите. Тие во почетокот на ладењето се многу 

силни. Некои видови на кекси се склони кон пукање по одредено време (обично 24 

часа) по ладењето и пакувањето. Овие пукнатини се резултат на стресот што се 

создава кога кексите се ладат и се последица на димензионални промени поврзани со 

изедначување на влагата во кексите (Manley, 2000). Ладењето се одвива сѐ додека не 

се изедначи температурата на кексите со температурата на производната просторија 

и да се постигне својствена цврстина на производот. Во текот на ладењето се 

воспоставува рамнотежа на содржината на влагата и се добиваат својствените 

физички особини (Gavrilović, 2003; Čukelj, 2013). Тие треба да се изладат до 30-40 °C 

(Чонова & Караджов, 2014). 

По печењето кексите влегуваат во тунел за ладење, каде што многу малку 

продолжува развивање на структурата. Поради намалувањето на температурата, 

кексите ќе влезат во т.н. стаклена состојба - што ќе ги направи стабилни. Ладењето 

мора да се направи внимателно. Ако ладењето е премногу брзо, ќе се појават 

топлински напрегања што доведува до кршење на кексите (Saleem et al., 2005). 

Вообичаениот метод за индустриско ладење е што на излезот на печката, кексите се 

префрлаат на отворен транспортер и се пренесуваат низ фабриката за да се изладат 

природно на температура на средината. Во некои случаи, се врши принудно 

воздушно ладење во ладени тунели за да се постигне поголема контрола над 

температурата на кексите на крајот на процесот на ладење (Rao & Bhargavi, 2017). 

Пукнатините на површината на кексите се јавуваат како последица на 

притисок помеѓу слоевите на кексите за време на ладењето на истите, и обично се 

јавуваат по средината на горната површината. Кексите со нерамномерна структура 

на површината се многу чувствителни на дејството на механичките сили и лесно се 

кршат. Скршените кекси пред пакување ја намалуваат искористената суровина 

(Gavrilović, 2003). 

Кексите треба да бидат заштитени од кршење и апсорпција на вода. Самата 

свежина ги прави подложни на оштетување при транспорт (Edwards, 2007), па затоа 

по ладењето, кексите треба правилно да се спакуваат и складираат. Пакувањето 
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може да се врши машински и рачно, во заштитна амбалажа во зависност од 

производот, а потоа во картонски кутии (Gavrilović, 2003; Čukelj, 2013). Материјалот 

за пакување мора да формира бариера за влага и да се спротивстави на механички 

оштетувања, да го забавува ефектот на хемиски промени со намалување на 

интензитетот на светлината и со исклучување на кислородот. Флексибилни 

материјали за пакување се користат за единечно пакување на кекси. Некои од 

конвенционалните материјали за пакување кои се користат за пакување на кекси се 

восочна хартија, целофан, полипропиленски филмови и ламинати од метализиран 

полиестер (Bhattacharya, 2015). На амбалажата мора да бидат дадени информации за 

производителот, видот на производот, тежината, датумот на производство, 

всушност, информациите што се бараат според законите од производителот. 

Заштитата што амбалажата треба да ја даде е заштита од влага, отпорност на 

механички оштетувања, светлина и хигиенска бариера (Sušac, 2016). 

Складиштата за да одговараат на својата намена треба да бидат снабдени со 

уреди за ладење, вентилација и климатизација, а исто така треба да ги исполнуваат и 

барањата и условите пропишани со законот за безбедно хигиенско работење. 

Особено внимание треба да се посвети на температурата и на релативната влажност 

на воздухот, со тоа што овие параметри треба постојано да се контролираат 

(Gavrilović, 2003; Čukelj, 2013). За време на складирањето може да продолжи 

рекристализацијата на шеќерите, што доведува до зголемена тврдост на кесите 

(Labuza et al., 2004; Belcourt & Labuza, 2007).  

При технолошкиот процес може да се појават т.н. технолошки грешки кои се 

дефинираат за време на сензорната анализа. Најчесто тоа се деформација на обликот 

на кексите, пукнатини на површината, скршени и препечени кекси. Технолошките 

грешки се последица на влијанието на несоодветниот квалитет на користеното 

брашно, направените грешки при изборот на суровините, несоодветно замесување, 

несоодветна коензистениција на тестото за одредена механичка обработка и 

погрешни услови при печење и ладење на кексите (Gavrilović, 2003). 

Треба да се напомене дека претходно изнесените сознанија и податоци се 

генерализирани за кекси и производите сродни на кексите врз основа на 

истражувањата направени од автори од различни земји, каде што дефинирањето на 

поимите кекси/бисквити/колачиња помалку или повеќе се разликуваат помеѓу себе. 

Условите за замесување на тестото и начинот на обработка и обликување на тестото 



Баже Брендов - Производство на кекси од пченично и јачменово брашно и нивна карактеризација 

37 

 

се специфични за секоја група, како и условите при печење и ладење се во зависност 

од карактеристиките на употребените суровини и на производната опрема. 

 

1.3.  Карактеризација на функционални пекарско-кондиторски производи 

Не постои официјална дефиниција за ,,функционална храна”, која е заедничка 

за сите држави. Shahidi (2007), тврди дека функционалната храна е слична по изглед 

на конвенционалната храна, се консумира како дел од вообичаената исхрана, а при 

тоа ја подобрува здравствената состојба и има физиолошки ефекти кои се надвор од 

основните прехранбени функции кои се очекуваат од конвенционалната храна. 

ЕУ-проектот ,,Functional Food Science in Europe” (FUFOSE) ја дефинира 

,,функционалната храна” со соодветна работна дефиниција: ,,Храната може да се 

смета за функционална ако се докаже дека покрај основната нутритивна улога, 

позитивно влијае на една или повеќе целни функции во телото, на начин кој го 

подобрува здравјето и/или го намалува ризикот од болест”. Оваа дефиниција 

сугерира дека функционалната храна мора да остане храна и мора да ги покаже 

своите ефекти во количини кои вообичаено се консумираат во исхраната. Тука не се 

вбројуваат таблетите, капсулите или која било форма на диететски додаток во 

исхраната. Врз основа на ова, функционална храна може да биде: природна храна, 

храна на која ѝ е додадена здрава компонента или ѝ е отстранета штетна компонента 

и храна кај која една или повеќе компоненти се модифицирани (Aborus, 2017). 

Функционалната храна не треба да се гледа како на фактор кој ќе ги реши 

здравствените проблеми, туку како фактор за балансирање на исхраната и на 

животните активност (Čalić et al., 2011). 

Функционалните производи, поради нивниот специфичен и модифициран 

состав во однос на класичната храна од ист вид, најчесто се користат за зачувување 

на оптималните гастроинтестинални функции, покачување на нивото на 

антиоксидативна активност на телото, намалување на факторите на ризик од 

хронични, незаразни заболувања кои се вклучени во етиологијата на 

кардиоваскуларните болести и на ракот. Наведените функционални ефекти на 

прехранбените производи често се должат на присуството на една или повеќе 

биоактивни компоненти во нивниот состав, за кои научните истражувања покажале 

дека во количините присутни во храната, имаат позитивни ефекти врз одредени 

физиолошки или биохемиски процеси во телото. Се откриваат функционалните 
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карактеристики на традиционалната храна, но исто така се дизајнираат и нови 

функционални намирници (Miletić et al., 2008). 

Различните пекарско-кондиторски производи (леб, кекси/бисквити, колачи, 

тестенини) добиени од суровини со потенцијални функционални состојки заедно со 

оптимизацијата на процесните параметри и формулации, како и квалитативните 

карактеристики на крајните производи (сензорни и физичко-хемиски својства) 

станаа приоритет за прехранбената индустрија и за истражувачите, (Behera & 

Srivastav, 2018). Секоја промена на суровинскиот состав влијае врз квалитетот на 

готовиот производ, а бидејќи една од главните причини за застапеноста и 

популарноста на кексите и на сродните производи е пријатен вкус, додавањето на 

функционалната компонента не смее да ги наруши оргиналните органолептички 

карактеристики и трајноста на овие производи (Petrović, 2018). 

Пекарско-кондиторските производи се идеални намирници преку кои 

функционалните состојки можат да дојдат до потрошувачите. Причина за тоа е што 

производите од житарки се често консумирана и многу привлечна храна за 

потрошувачите. Предност на житарките е тоа што во природен (нативен) облик ги 

содржат биолошко активните состојки со потенцијално функционално дејство. Со 

комбинирање на житарките, во новиот производ доаѓа до функционално 

надополнување, кое може да резултира со привлечен производ во смисла на 

текстура, боја, арома и вкус, што е исклучително важно за успех на новиот производ 

на пазарот (Siro et al., 2008). 

Големиот број на потенцијално активни хранливи материи и нивните 

мултифункционални својства прават јачменот (Hordeum vulgare) и неговите 

преработки да претставуваат функционални компоненти при подготовката на 

различни прехранбени производи (Lahouar  et al., 2016). Врз основа на ова, многу 

истражувачи додавањето на јачменот и неговите преработки во пекарско-

кондиторските производи го карактеризираат како начин за добивање функционални 

производи со зголемена нутритивна вредност. Во овие производи на житна основа се 

вклучени: колачите (Gupta et al., 2009; Kalinga, 2010; Sangeeta & Chopra, 2013), 

кексите/бисквитите (Gupta et al., 2011; Frost et al., 2011; Kaur et al., 2012; Chavan, 

2013; Arshad et al., 2014; Hrušková & Švec, 2015; Kumar et al., 2015; Ikuomola et al., 

2017; Alka et.al., 2017), мафините (Lathia, 2011; Onacik-Gür et al., 2016), тестенините 

(Marconi et al., 2000; Brennan, 2004; Dua, 2007; Kalnina et al., 2015; Кrušelj, 2016; 



Баже Брендов - Производство на кекси од пченично и јачменово брашно и нивна карактеризација 

39 

 

Kosović, 2017; Shehry, 2017) и лебот (Jurišić, 2010; Hamed, 2013; Halland et al, 2016; 

Roshid et al., 2016; Pejcz et al., 2017). 

 

1.3.1. Квалитативни карактеристики на кекси збогатени со јачмен 

Откако производите се произведени, важно е да се анализираат нивните 

својства за да се обезбеди широк спектар на информации за различни 

карактеристики, вклучувајќи го нивниот состав, структура, физичко-хемиските 

својства и нивните сензорни карактеристики (Гулабоски, 2010). 

Miškić (2017) презентира литературни податоци за примената на јачменот при 

производството на кекси. Berglund et al. (1992), тестирале различни производи 

(мафини, кекс и житни барови) со употреба на јачменово брашно од 26 до 100%. 

Анализата вклучувала определување волумен, специфичен волумен, боја, ширење на 

кексите и сензорна евалуација. Волуменот на производот со јачмен бил нешто 

понизок од контролните производи со пченично брашно, а бојата била потемна. Во 

однос на сензорната евалуација, сите производи со јачмен се покажале 

поприфатливи во однос на контролните. Пченичното брашно било заменето со 30% 

интегрално брашно од јачмен во подготовката на колачи и кекси (Ragaee & Abdel-

Aal, 2006). Утврдено е дека постојат минимални разлики во мерките на волуменот и 

сензорните оцени помеѓу производите од јачмен и контролните пченични 

производи. 

Од страна на Vujić (2013) истражувана е можноста за развој на кекси како 

функционален производ базиран на жито со понизок гликемиски индекс. 

Истражувањата (хемиски и сензорни) биле спроведени на шеснаесет видови 

лабораториски подготвени кекси, во кои одреден дел од бело пченично брашно е 

заменето со различни интегрални житни култури, меѓу кои и јачменово брашно. 

Резултатите од хемиските анализи покажале дека замена на интегрални житни 

култури овозможува да се добијат кекси со подобар нутритивен квалитет. Добиените 

кекси се одликувале со зголемената содржина на протеини, минерални материи, 

вкупни диетални влакна, а намалена содржина на липиди во однос на референтните. 

Воведувањето на јачменовото брашно резултирало со подобрени органолептички 

карактеристики. Анализата на резултатите покажала дека испитуваните кекси имаат 

низок гликемиски индекс. Како резултат на оваа студија може да се заклучи дека со 

воведување избрани суровини можно е да се подобри нутритивниот состав, да се 

намали калориската вредност и гликемискиот индекс на кексите, односно да се 
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подобрат нивните функционални својства, истовремено одржувајќи ја сензорната 

прифатливост.  

Подоцна, Vujić et al. (2015) произвеле кекси заменувајќи 30% пченично 

брашно со брашно од јачмен, елда, овес, амарант или соја или 15% од пченично 

брашно било заменето со јаболкови или овесни влакна. Во спровдената студија било 

оценето влијанието на заменетите брашна врз нутритивните, функционалните и врз 

сензорните особини на крајните производи. Тие утврдиле дека збогатувањето ја 

зголемило содржината на макронутриенти, содржината на влакна и содржината на 

протеини во финалниот производ. Сите формулации значително ја зголемиле 

сензорната прифатливост во споредба со контролните бисквити од пченица. 

Sharma & Gujral (2014) произвеле пченично-јачменови кекси во сооднос 

100:0, 75:25, 25:75, и 0:100, соодветно, а потоа ги утврдиле нивните нутритивни и 

функционални карактеристики, како и квалитетот на производите. Од добиените 

резултати констатирале дека зголемувањето на процентот на јачмен во кексите 

значително влијаело на подобрување на  испитуваните параметри. 

Од страна на Sharma & Chopra (2015) е испитуван ефектот на делумна замена 

на рафинирано пченично брашно со сладно јачменово брашно (25%, 30%, 40%, 50% 

и 55%) при подготовка на кекси. Произведените кекси биле анализирани во однос на 

нивните сензорни атрибути, нутритивни и текстурни карактеристики. Сензорната 

евалуација покажала дека инкорпорирање на 50%, брашното од јачмен е 

најприфатливо. Содржината на минерални материи и влакна постепено се 

зголемувала со зголемување на уделот сладно јачменово брашно. Содржината на 

протеини, железо и на калциум во кексите со 50% сладно брашно од јачмен се 

зголемила во споредба со контролните кекси (кекси со 100% рафинирано пченично 

брашно). Текстурните карактеристики се зголемиле со зголемување на процентот на 

сладно јачменово брашно. Дека сладно јачменово брашно може да се користи како 

соодветна состојка за модификација и подобрување на физичките својства на 

кексите, го потврдиле и Jukić et al. (2018b), кои подготвиле кекси со два вида на 

сладно јачменово брашно (BLACK и CARA 50).  

Со цел да ги испитаат можностите за подобрување на нутритивната вредност 

на кексите, Džafić et al. (2017) произвеле кекси од пет различни мешавини на јачмен 

и пченица (0/100; 25/75; 50/50; 75/25 и 100/0), при температури на печење од 150 °C 

и 205 °C за време од 11 и 15 минути, соодветно. Физичките, хемиските и сензорните 
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карактеристики на кексите биле определени во однос на уделот на додаденото 

јачменово брашно и температурата на печење. Добиените резултати покажале дека 

уделот на јачменото брашно во примероците значително влијаело на физичките, 

хемиските и на сензорните карактеристики. Добиените вредности на испитуваните 

параметри потврдиле дека употребата на јачменовото брашно во формулацијата за 

кекси ја подобрува нутритивната вредност на кексите обезбедувајќи при тоа 

прифатлив сензорен квалитет. Со подобри физички својства и сензорен квалитет се 

одликувале кексите печени на температура од 205 °C. 

Влијанието на  јачменовото брашно на промената на бојата на кекси 

подготвени од пченично и јачменово брашно (0%, 30%, 50%, 70% и 100% јачменово 

брашно) ја следеле Nakov et al.,(2017а). Зголемувањето на уделот на јачмен во 

кексите корелирала со намалување на промената на бојата на бисквитите за време на 

печењето. Nakov (2017), исто така ги испитувал и физичките карактеристики на 16 

различни видови функционални бисквити, произведени од бело брашно, брашно од 

јачмен, брашно и снегулки од дива пченица (Tritium monococcum L.) во различен 

сооднос. Врз основа на добиените резултати утврдено е дека со зголемување на 

уделот на јачменото брашно во формулацијата, загубата при печење, волуменот и 

дебелината на кексите се намалуваат. Nakov et al. (2018a), сензорно анализирале 

различни видови на кекси (48 вида) од пченично брашно, брашно од јачмен, брашно 

и снегулки од дива пченица (Tritium monococcum L.) во различен сооднос (0:100, 

30:70, 50:50, 70:30 и 100:0). Произведените кекси биле категоризирани во 

категориите со добар и многу добар квалитет. 

Незначителни разлики во сензорните карактеристики на кекси и колачиња 

произведени од пченично брашно и јачменова фракција (50:50) се констатирани од 

Newman et al. (1998). Јачменовите кекси се одликувале се помали вредности за 

дебелината во однос на пченичните бисквити (Hamaker, 2008; Baik, 2016). 

Во две студии спроведени од Hussain & Kaul (2018) и Hussain et al. (2018) за 

кекси добиени со мешање пченично брашно и брашно од јачмен и елда во различен 

сооднос, утврдено е дека сите мешани примероци покажуваат поголема содржина на 

влакна, масти, пепел, јаглехидрати и минерали во споредба со оние подготвени само 

од 100% пченично брашно. 

Јачменовото брашно учествува во подготовката на различни миксови (смеси) 

кои се додаваат при произвоството на кекси, со цел да се подобри нивниот 
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нутритивен  и сензорен квалитет. Имено, Kumar et al. (2015) подготвиле смеса (MGP) 

од јачменово брашно, брашно од сирак (genus: Sorghum), брашно од наут, брашно од 

грашок и обезмастено соино брашно, која ја додале во формулацијата за подготовка 

на кекси. Експериментот е дизајниран за да го оптимизира уделот на MGP и 

пченично брашно за добивање кекси со висока концентрација на протеини и 

диететски влакна. Со нумеричка оптимизација, утврдиле дека 40% од MGP и 60% од 

пченично брашно ќе дадат најдобри резултати. Кексите подготвени од овој сооднос 

на смеса и пченично брашно се одликувале со значително поголемa содржина на 

протеини, растворливи влакна и нерастворливи влакна, во споредба со контролните 

кекси.  

Ефектот на мултизрнест прав (МЗП) кој се состоел од јачмен, овес, ленено 

семе и од соја врз физичките, сензорните и нутритивните квалитети на кекси е 

испитуван од Rajiv & Soumya (2015). Вредностите на пепел и протеини се 

зголемувале со зголемување на уделот на додаден мултизрнест прав. Процентот на 

ширење на кексите се намалил со зголемување на уделот на МЗП во мешавината 

поради поголемата содржина на протеини и на влакна.  

Kaur et al. (2017) подготвиле кекси од 10 различни мешавини со користење 

овес, јачмен, соја и наут, инкорпорирани во различни пропорции во рафинирано 

пченично брашно. Од резултатите, добиени од хемиската анализа на кексите се 

утврдило дека кексите со брашно од јачмен, овес и од соја се одликуваат со 

поголема содржината на пепел, влакна и протеини, а помала содржината на 

јаглехидрати во споредба со контролните (100% пченично брашно) кекси. 

Генерално, новопроизведените кекси во споредба со контролните имале подобра 

сензорна прифатливост. Зголемувањето на протеините и на суровите влакна и 

намалување на јаглехидратите биле одговорни за намалување на гликемиската 

вредност на добиените производи. 

Кексите од цело пченично зрно, 'рж, овес и од јачмен, измешани со ленено 

семе (10%) биле подготвени од Čukelj et al. (2017). Мешавините на пченица, овес, 

јачмен и на  'рж со ленено семе претставувале добра основа за развој на сензорни 

прифатливи функционални кекси, богати со биоактивни компоненти.  

Слатки кекси биле произведени со користење пченично брашно, брашно од 

јачмен и брашно од семе од „fenugreek”. Кај збогатените слатки бисквити се 

констатирало зголемување на содржината на протеините, влакната и на 
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полифенолите, а намалување на енергетската вредност. Содржината на фитинска 

киселина, исто така, била значително намалена (Lalit & Kochhar,  2018). 

Јачменовите трици, исто така можат да се инкорпорираат во тестото за кекси. 

Sudha et al. (2007) создале кекси со додавање трици од пченица, ориз, овес и од 

јачмен во тесто од пченично брашно добиено од цело пченично зрно. Тие објавиле 

дека капацитетот на апсорпција на водата во мешаните теста се зголемува со 

зголемување на нивото на супституција (0-40%), заедно со намувањето на 

проширување на тестото. Покрај тоа, утврдиле дека може да се произведат многу 

квалитетни кекси кога целото пченично брашно е заменето со 30% овесни трици или 

20% јачменови трици. Слично на тоа, Villemejane et al. (2013) произвеле кекси 

богати со функционални влакна од различни извори (овесни трици, јачменови трици 

и гуар-гума) и ги проучувале нивните ефекти врз хидратацијата на тестото, како и 

сензорни атрибути. Тие утврдиле дека конзистентноста на тестото се зголемува со 

зголемување на вкупните диететски влакна и намалената содржина на шеќер. 

Во литературата можат да се сретнат уште многу податоци за јачменот и 

неговите карактеристики, за неговата примена при производсвото на кекси и при 

производите сродни на кексите, како и неговата примена за производството на други 

пекарско-кондиторски производи. Претходно презентираните, претставуваат само 

мал дел од нив. 
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2. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Целта на оваа магистерска работа е изнаоѓање соодветен сооднос на машање  

пченично со јачменово брашно при производството на кекси, кој ќе даде кекси со 

подобрени квалитативни карактеристики. 

За реализирање на основната цел се поставени следнива задачи: 

ü утврдување на технолошкиот процес на производство на пет вида на кекси од 

пченично и од јачменово брашно во различен сооднос (100:0, 30:70, 50:50, 

70:30 и 0:100, соодветно) 

ü определување маса 

ü определување загуби при печење 

ü определување должина 

ü определување дебелина 

ü определување фактор на ширење 

ü определување цврстина и кршливост (текстура) 

ü определување содржина на влага  

ü определување содржина на минерални материи (пепел)  

ü определување содржина на β-глукани 

ü определување вкупна содржина на полифеноли и на анктиоксидантна 

активност 

ü определување промена на бојата при печење (од 5 до 10 минути, на секоја 

минута) 

ü определување сензорни карактеристики 

ü истражување за ставовите и навиките на потрошувачите 

ü примена на статистички методи за обработка на резултатите, од кои ќе може 

да се изведат соодветни заклучоци и сознанија. 
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 

3.1.  Материјали  

Во оваа магистерска работа како материјали за производство на 5 вида кекси 

се користени пченично и јачменово брашно во различен сооднос (100:0, 30:70, 50:50, 

70:30 и 0:100, соодветно). Суровините што се употребени за производство на кексите 

се комерцијално достапни на домашниот пазар и потекнуваат од компании со 

имплементиран НАССР-систем.  

3.2. Методи на истражување 

3.2.1.  Производство на кекси  

Производството на кексите се изведе во слаткарската работилница „Слатки 

задоволства“ во Велес, каде што производството се реализира во согласност со 

НАССР-системот. Кексите се произведни според основната формулација и постапка 

дадена во AACC Method 10-50D (AACC 10-50D, 2000), адаптирана за различен 

соодносот на пченично и на јачменово брашно, (табела 1, слика 6). Произведени се 

пет вида на кекси: основни контролни кекси (0% јачменово брашно) и кекси во кои е 

направена делумна и/или целосна замена на пченично со јачменово брашно (30%, 

50%, 70% и 100% јачменово брашно). 

 

Основна формулација според AACC Method 10-50D (AACC Method 10-50D, 2000): 

Ø маргарин - 64,0 g 

Ø шеќер (сахароза) - 130,0 g 

Ø сол (NaCl) - 2,1 g 

Ø сода бикарбона (NaHCO3) - 2,5 g 

Ø раствор на глукоза - 33,0 g (8,9 g глукоза се раствора во 150 cm3 дестилирана 

вода) 

Ø вода - 16,0 g 

Ø брашно 225 g. 
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Слика 6. Шема на производство на кекси. 

Мерење на суровините 

Хомогенизирање маргарин, шеќер, сол и NaHCO3 (3 min) 

Додавање раствор на глукоза  

Хомогенизирање (2 min) 

Одморање на тесто во ладилник (30 min) 

Расукување на тесто и формирање на кекси 

Редење на кекси во тава за печење, обложена со 
хартија за печење 

Печење ≈ 205 ºС (10 min) 

Хомогенизирање (2 min) 

Додавање брашно 

Ладење на собна температура (30 min) 

Пакување 
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Табела 1. Употребени суровини за производство на кекси. 

Кекси 0% 

јачменово 

брашно 

(0% Ј) 

30% 

јачменово 

брашно 

(30% Ј) 

50% 

јачменово 

брашно  

(50% Ј) 

70% 

јачменово 

брашно 

(70% Ј) 

100% 

јачменово 

брашно 

(100% Ј) Суровини (g) 

Маргарин 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 

Шеќер 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 

Сол 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Сода бикарбона 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Раствор на глукоза 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 

Вода 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Бело пченично брашно 450,0 315,0 225,0 135,0 / 

Јачменово брашно / 135,0 225,0 315,0 450,0 

 

Постапка: 

Во согласност со претставената рецептура, (табела 1) се мери потребното 

количество на секоја од суровините. Најпрво маргаринот, шеќерот, солта и NaHCO3 

се хомогенизираат со помош на миксер 3 минути на минимална брзина на миксерот. 

Потоа се додава претходно подготвениот раствор на глукоза и се хомогенизира уште 

1 минута на минимална брзина на миксерот, а потоа уште 1 минута на средна брзина 

на миксерот. На крај се додава целото количество на брашно и се хомогенизира 2 

минути на минимална брзина на миксерот. Тестото се собира рачно, се обликува во 

топка, се става во PVC-кесе и се остава во ладилник (до 8 °С) за време од 30 минути. 

Потоа тестото се расукува со помош на валјак (сукало) (во два потега, напред-назад) 

и со помош на калап се формираат парчиња тесто. Од формираните парчиња тесто, 6 

парчиња тесто се издвојуваат, се мери нивната маса и потоа сите парчиња се носат 

на печење.  

Формираните парчиња тесто се печат 10 минути на температура од 205 °С. 

Печените кекси се ладат на собна температура 30 минути. 

Дополнително за определување на бојата на кексите испечени се кекси (по 2) 

за секоја минута на печење (од 5 до 10 минута). 
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3.2.2. Анализа на кекси 

 

Испитувањата се изведени на Универзитетот ,,Јосип Ј. Штросмајер” во Осиек, 

во лабораторите на ,,Прехранбено-технолошки факултет”, ,,Завод за прехранбена 

технологија”, Катедра за преработка на житарки.  

 

3.2.2.1. Определување маса  

Масата на кексите e определена во согласност со методот претставен од 

страна на Šarić (2016). На вага се мери масата на 6 примероци од сите видови на 

кекси по печење. 

Просечната маса се пресметува како средната вредност од две мерења 

поделена со 6 и се изразува во g. 

 

3.2.2.2. Определување загуби при печење  

 Определувањето на загубите при печење е направено во согласност со 

метод претставен од страна на Šarić (2016). За определување на загубите при печење 

се земаат по 6 примероци од сите видови на кекси на кои е определена масата пред и 

по печење.  

 

Пресметка: 

 Загубите при печење (%) се пресметани по формулата (1): 

Загуби при печење (%) = (mt – mk) / mk × 100                                    (1) 

каде што: 

mt - маса на кекси пред печење (g) 

mk - маса на кекси по печење (g). 

 

3.2.2.3. Определување дијаметар  

 Дијаметарот на кексите е определен во согласност со методот AACC 10-

50D (AACC 10-50D, 2000). Откако кексите ќе се оладат, се замаат по 6 примероци. 

Се редат еден до друг и со помош на линијар се мери вкупната должина. Потоа, 

секоj примерок се завртува за 90° и повторно се мери вкупната должина. Просечниот 

дијаметар се пресметува како средната вредност од двете мерења поделена со 6 и се 

изразува во cm. 
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3.2.2.4. Определување дебелина  

 Дебелината на кексите е определена според методот AACC 10-50D (AACC 

10-50D, 2000). Се замаат истите шест примероци на кои е определен дијаметарот и 

се редат еден врз друг. Со помош на линијар се мери вкупната висина. Потоа, 

менувајќи го нивниот редослед на поставеност, примероците од кекси повторно се 

редат еден врз друг и повторно се мери вкупната висина. Просечната дебелина се 

пресметува како средната вредност од двете мерења поделена со 6 и се изразува во 

cm. 

 

3.2.2.5. Определување фактор на ширење (eng. Spread factor) 

Соодносот помеѓу дијаметарот и дебелината помножен со 10 го дава 

факторот на ширење на кексите кој е определен според метод претставен од страна 

на Jukić et al. (2018a), со помош на следната формула:  

 

Фактор на ширење = di/de   × CF   × 10                                    (2) 

каде што: 

di - дијаметар на кекси (cm) 

de - дебелинана кекси (cm) 

CF - фактор на корекција при константен атмосферски притисок (CF = 1,0 во овој 

случај). 

 

3.2.2.6. Определување текстурни карактеристики  

Текстурата на производите зависи од хемиските врски во самите производи, 

односно од промените во овие врски, како што се механичките деформации. 

Основните карактеристики на текстурата на кексите се: цврстина, кршливост и 

отпор при џвакање. Отпорот при џвакање е енергијата што треба да се потроши за 

џвакање на производот, додека кршливоста се однесува на степенот до кој 

производот може да се деформира пред да се скрши и на потребната сила под која 

производот пука или се иситнува. Цврстина е силата потребна за да се постигне 

деформација на производот (Kotarski, 2015). 

Текстурните карактеристики на кексите се определени со помош на 

инструментот за анализа на текстура TA.XT Plus, Stable Micro Systems, UK, (слика 

7), а податоците се анализирани со користење TextureExponent 32 софтвер, кој ја 
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евидентира кривата на промена на силата потребна за компресија на примерокот во 

дадено време. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Анализатор на текстура TA.XT2 Plus, Stable Micro Systems. 

 

Примероците од кекси се фиксирани на основата на пресекот и се сечат со 

сечилото кое служи за свиткување/кршење на примероците според следниве 

параметри: 

· 1 mm/s: брзина пред мерење 

· 3 mm/s: брзина на мерење 

· 10 mm/s: брзина по мерење 

· 5 mm: длабочина на пенетрација 

· 50 g: сила потребна за почетен сигнал 

· 50 mm: растојание помеѓу два потпирача. 

Од добиените податоци се добиваат информации за: 

ü Цврстина - како максимална висина на првиот пик изразена во грамови (g) и 

ü кршливост - како растојание до кое се изведува компресијата сѐ до моментот 

на пукање на примерокот изразена во милиметри (mm) (Jonjić, 2016). 

 

3.2.2.7. Определување промена на бојата на кексите при печење 

Човечкото око има извонредно квалитативна дискриминација за боја, но тоа 

не е квантитативен инструмент. Поради тоа, точното мерење на бојата бара 

современи инструменти. Во истражувачките проекти поврзани со храна, мерењето 

на бојата е од посебно значење, бидејќи честопати треба да се квантифицираат 

промените на бојата, кои се во корелација со параметрите на процесот или со 
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сензорните параметри. Бидејќи бојата варира со количеството или интензитетот на 

мешавина од примарни бои, кои даваат голем број на нијанси на бои, мерењето на 

боите е сложено  (Titova  et al., 2015). 

Анализата на бојата на кексите е извршено во CIE L*a*b*-системот со помош 

на Chroma Meter CR-400 колориметар (Konica Minolta, Јапонија). Примената на 

колориметарот во текот на мерењето на бојата на кексите се заснова на мерење на 

рефлектираната светлина од површината на осветлениот примерок. Непосредно пред 

секое мерење инструментот се калибрира на стандардна бела плочка (CRA43). При 

мерењето потребно е да се опфати што е можно поголема површина од кексите, што 

е постигнато со мерење на бојата на 5 различни места на површината на кексите. 

Мерењата се направени на секоја минута од печењето, во временски интервал од 5 

до 10 минути. 

Резултатите се презентирани според CIE L*a*b*-системот на бои (слика 8), 

каде што координатите се дефинирани како: 

Ø L * координата на светлина (каде што 0 

означува темно, а 100 светло)  

Ø а* координата на обоеност со позитивна и 

негативна насока т.е. вектор на црвена боја (+ а*) и 

вектор на комплетна зелена боја (- а* ) 

Ø  b* координата на обоеност со позитивна и 

негативна насока т.е. вектор на жолта боја (+ b*) и 

вектор на сина боја (- b* ),  (Šarić, 2016; Jonjić, 2016). 

                                                        

                                                                            Слика 8. CIE L*a*b*-систем на боја. 

 

3.2.2.8. Определување содржина на влага  

Содржината на влага во кексите е определена според ISO 6540 опишан од 

страна Jozinović (2015).  

 Содржината на влага се определува со сушење на примерокот на 

атмосферски притисок до константна маса. Оваа методата се применува за 

определување на содржината на влага во кекси, чајни колачи и вафли. 

 Кексите фино се ситнат во порцелански аван. Во претходно измерен вегеглас 

се мерат 5 g од подготвената проба. Вегегласот со проба и косо поставеното капаче, 
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се ставаат во претходно загреана сушара и се сушат на температура од 130 °С во 

траење од 90 минути. По завршеното сушење, садот со пробата се затвора и се 

остава еден час да се лади во ексикатор. Потоа, садот се мери на аналитичка вага и се 

запишува отчитаната вредност. 

 Повторно се става во сушница, се суши уште еден час, се лади и се мери. 

Постапката се повторува сѐ додека не се постигне разлика помеѓу последните две 

мерења од 0,1%. 

 Како резултат, се зема средната вредност од три паралелно изработени проби. 

 

Пресметка:      

             

Содржината на  влага се пресметува по следната формула (3): 

 

                                    W = (m1 – m2) / m × 100                                                            (3) 

 

 каде што: 

 

W – содржина на влага (%) 

ms– маса на празен сад (g) 

m1 – маса на сад со проба пред сушење (g) 

m2 – маса на садот со проба по сушење (g) 

m – маса на проба (m = m1 - ms) (g). 

 

3.2.2.9. Определување содржина на пепел (минерални материи)  

Определувањето на минералните материи (пепел) во кексите е изведено 

според ISO 5984:2002 опишан од Jozinović (2015).  

Кексите фино се ситнат во порцелански аван. Во претходно изжарени, 

изладени и измерени садови за жарење, на аналитичка вага се мерат 5 g од кексите. 

Најпрво се врши претспалување. Садовите со проби се ставаат на електрична грејна 

плоча (во дигестор) и се загреваат сѐ додека примерокот целосно не јаглениса (нема 

појава на димни гасови/ бел чад). Потоа, садовите внимателно се пренесуваат во 

печка за жарење (претходно загреана на 550±20 °C), се жарат 3 часа, се ладат една 

минута на термоотпорна плоча и се ставаат во ексикатор за да се оладат до собна 

температура. Оладените садови се мерат на аналитичка вага.  

 Како резултат, се зема средната вредност од три паралелно изработени проби. 
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Пресметка:               

 

Содржината на пепел се пресметува по следната формула (4): 

 

P = (m2 - m0)/(m1- m0) × 100                                                            (4) 

                                                                                                        

каде што:  

P – содржина на пепел (%) 

m0 – маса на празен порцелански сад (g)  

m1 – маса на порцелански сад со проба (g)  

m2 – маса на порцелански сад со пепелта (g).  

 

3.2.2.10. Определување содржина на β-глукани  

Определувањето на β-глуканите е извршено спектрофотометриски според 

ААСС метод 32-23.01 (AACC Method 32-23.01, 2000). За нивното определување е 

користен кит на фирмата Megazyme, а потребните реагенси се подготвени според 

препораките од произведителот, согласно ААСС метод 32-23.01. Мерењата се 

извршени со UV-Vis спектрофотометар 1700 PharmaSpec, а пресметките на 

количеството β-глукани во пробите се направени со помош на автоматски 

калкулатор, достапен на интернет-страницата на производителот (Megazyme, 

https://secure.megazyme.com/Beta-Glucan-Assay-Kit).  

Сите примероци претходно се дополнително сомелени во машина за кафе 

(Braun) за да се добијат честички со големина од < 0,5 mm.  

Од подготвениот примерок се зема 80 – 120 mg и се става во епрувета за 

центрифугирање. Потребно е целото количество примерок да се наоѓа на дното на 

епруветата. Се додава 0,2 mL разреден етанол (50 % v/v),  Na-фосфатен пуфер (4,0 

mL; 20 mM; pH 6,5) и смесата во епруветата се хомогенизира со помош на вортекс 

хомогенизатор.  

Откако ќе се хомогенизира, смесата во епруветата наизменично се заграва во 

водена бања и се хомогенизира, загревање (100 °С, 1 минута), хомогенизирање, 

загревање (100 °С, 2 минути), хомогнизирање, загревање (50 °С, 5 минути). Се додава 

раствор на ензим лихеназа (0,2 mL; 10 U) и смесата повторно се хомогенизира.  

Епруветата се затвора со помош на парафин и се остава 1 час (50 °С) во 

водена бања. На секои 15-20 минути енергично се хомогенизира со помош на 

вортекс (хомогенизатор). Потоа во епруветата се додава Na-ацетатен пуфер (5,0 ml; 
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200 mM, pH 4,0), се хомогенизира и се остава на собна температура (5 минути). По 

истекот на времето, смесата во епруветата се центрифугира (1000 min-1), а потоа 

многу внимателно се одделува течната фаза (аликвот).  

Во 3 различни епрувети се става по 0,1 mL од течната фаза (аликвот). Во две 

од епруветите се додава претходно подготвена β-глукозидаза (0,1 ml; 0,2 U), a во 

третата, која ќе се користи како слепа проба (реакциона слепа проба), се додава 50 

mM Na-ацетатен пуфер (0,1 ml; рН 4,0). Епруветите се оставаат во водена бања (50 

°С; 10 минути), потоа во секоја од епруветите се додава реагенс на GOPOD - глукоза 

оксидаза/пероксидаза (3 ml) и повторно се оставаат во водена бања (50 °С; 20 

минути). 

 

Слика 9. Проби подготвени за спектрофотометриско определување на β-глукани. 

Со помош на спектрофотометар се мери апсорпцијата на растворите при 510 

nm (слика 9). Количеството на β-глукани е изразено во грам за 100 грама сува 

матетрија (g/100 g SM).  

 

3.2.2.11. Определување вкупна содржина на полифеноли и антиоксидантна 

активност  

 

3.2.2.11.1. Подготовка на пробата за определување на полифеноли и 

анктиоксидантна активност 

Со цел да се определи содржината на вкупни полифеноли и 

анктиоксидантната активност на кексите, најнапред се прави екстракција според 

методот на Wang & Ryu (2013). За екстракција на биолошко активните материи во 

примероците за анализа се користи раствор на метанол и вода (метанол:вода, 80:20 

v/v).  
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На аналитичка вага во зависност од очекуваното количество на биолошко 

активни материи се мери 1 или 2 g од примерокот. Измереното количество се става 

во стаклена чаша и се додаваат 10 ml од растворот на метанол. Чашата се покрива со 

парафин. Смесата се поставува на електромагнетна мешалка на собна температура (2 

часа), а потоа се центрифугира (10 минути; брзина на вртење на центрифугата 4.300 

min-1). Добиениот екстракт понатаму се користи за определување на вкупни 

полифеноли и антиоксидантна активност на примероците. 

 

3.2.2.11.1.1. Определување содржината на вкупни полифеноли (метод на Folin- 

Ciocalteu) 

Методот е базиран на колориметриска реакција на Folin-Ciocalteu-ов реагенс 

со одредени редуцирачки соединенија (полифенолни соединенија). Folin-Ciocalteu-ов 

реагенс реагира со фенолната група од примерокот, каде што фенолните групи 

оксидираат во хинон, а Folin-Ciocalteu-ов реагенс се редуцира на сини обоени 

волфрам и молибден оксиди (Jozinović, 2015). 

За определување на содржината на вкупни полифеноли во кексите се користи 

разреден Folin-Ciocalteu-ов реагенс (1:10) и раствор од Na2CO3 (6%).  

Во епрувета се пипетира 0,3 ml од екстрактот (подточка 3.2.2.11.1) и 1,5 ml 

свежо приготвен Folin-Ciocalteu-ов раствор. Добиениот раствор се остава да отстои 5 

минути. Потоа се додава 1,5 ml р-р на Na2CO3.  Смесата се хомогенизира и се остава 

да отстои (90 минути на темно, на собна температура). Апсорпцијата на растворот се 

определува спекрофотометриски (бранова должина 725 nm). Истовремено се 

подготвува и слепа проба со дестилирана вода. Слепата проба се подготвува на ист 

начин како работната проба, при што наместо екстракт се користи дестилирана вода 

(0,3 ml).  

Како резултат, се зема средната вредност од три паралелно изработени проби. 

Количеството на вкупни полифеноли се изразува како mg гална киселина, 

еквивалент на 100 g сува материја од примерокот (µg GAE/g SM).  

 

3.2.2.11.1.2. Определување антиоксидантна активност (DPPH метод) 

Главениот механизам на антиоксидантите во храната е отстранувањето на 

слободните радикали, (слика 10). Врз основа на ова се развиваат методи за 

определување антиоксидантна активност врз основа на отстранување на слободните 

радикали во поларен органски растворувач (метанол, етанол, итн.) на собна 
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температура. Еден од најчесто користените радикали е 2,2-дифенил-1-

пикрилхидразил (DPPH радикал). DPPH-методот е базиран на редукција на слободен 

DPPH антиоксидантен радикал кој служи како донор на атом на водород или 

електрони (Kosović, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Слика 10.  Механизам на реакција на антиоксиданти со радикал на DPPH 

(Brand-Williams et al., 1995). 

 

Определувањето на антиоксидантната активност со слободниот радикал 

DPPH е според методот на Wang & Ryu (2013). За определување на 

антиоксидантната активност се користи: метанол (98%) и приготвен раствор на 

DPPH (2,2-дифенил-пикрилхидразил) радикал во метанол (0,1mM). 

Во епрувата се пипетира 0,2 ml од екстрактот (подточка 3.2.2.11.1) и се 

додава 3,9 ml свежо приготвен раствор на DPPH во метанол. Пробата интензивно се 

промешува и се остава на собна температура (15 минути). Потоа се мери 

апсорпцијата со помош на спектрофотометар при 517 nm. Како слепа проба, наместо 

екстаркт, се користи метанол.  

Резултатот се пресметува од кривата на калибрација на тролокс. Како 

резултат, се зема средната вредност од три паралелно изработени проби. 

Антиоксидантната активност се изразува како mmol на тролокс еквивалент на 100 g 

сува материја од примерокот (mmol TE/ 100 g SM). 

 

3.2.2.12. Определување сензорни карактеристики  

Еден од методите за сензорна анализа, кој многу често се користи за 

дефинирање на квалитетот на производите е таканаречениот метод на бодување. 

Овој метод се состои од критериуми кои поединечните својства треба да се 

задоволат, за да може да се оценат. Поедините карактеристики на производите се 

разликуваат според своето влијание на вкупниот сензорен квалитет, па затоа во 
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анализата често се воведува и коефициентот на важност, односно фактор на 

значајност (ФЗ) за секое поединечно својство. Со множење на коефициентот на 

важност со оцената се добиваат т.н. пондерирани поени. Со нивно собирање се 

добива вкупниот број на поени за сензорниот квалитет на производот. Според 

вкупниот број на поени, се одредува во која категорија на квалитет припаѓа 

производот (Pajin, 2009). 

Сензорното оценување на произведените кекси со различен удел на јачменово 

брашно е извршено според методот на бодување опишан од страна на Pajin (2009) и 

Dokić et al., (2014). Оценувањето се изведе во просториите при Технолошко-

техничкиот факултет во Велес (Слика 11).  

Со помош на формулар за сензорно оценување на кекси (прилог 7.1) од 

страна на 20 панелисти/испитаници (студенти) се оценети поединечните критериуми 

за квалитет на произведените кекси: надворешен изглед (површина и форма), 

структура и цврстина, мирис, џвакливост и вкус. Во формуларот сите сензорни 

карактеристики се јасно дефинирани и опишани според литературно достапните 

податоци (Pajin, 2009; Šarić, 2016). 

 

 

Слика 11. Сензорно оценување. 

 

Пред почетокот на сензорното оценување на секој од панелистите им е 

објаснета постапката за оценување на сензорните карактеристики на кексите, со 

појаснување за начинот на пополнување на формуларот и начинот на дегустација на 

секој од примероците. 

Добиените поени од сензорното оценување потоа се помножени со фактор на 

значајност (ФЗ), при што се добиени пондерираните поени (ПП) за секоја сензорна 

карактеристика. Вредностите на ФЗ за оценуваните карактеристики се: надворешен 

изглед 0,8, структура и цврстина 0,8, мирис 0,6, џвакливост 0,8 и вкус 1. Со 
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собирање на добиените пондерирани поени (ПП) за секоја сензорна карактеристика 

пресметани се вкупните пондерирани поени на сите видови на произведени кекси. 

Во зависност од вкупните пондерирани поени (ВПП) определено е во која категорија 

на сензорен квалитет (табела 2) припаѓаат произведените кекси.  

 

Табела 2. Категорија на сензорен квалитет во зависност од збирот на пондерирани 

поени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Истражување за ставовите и навиките на потрошувачите 

Анкета е постапка на собирање податоци, информации, мислења и ставови на 

испитаници преку анкетен лист на избраната тема за истражување.  

Како дел од оваа магистерска работа, со помош на анкетен лист, кој содржи 

14 прашања (прилог 7.2.) се спроведе истражување за навиката на консумирање 

кекси од страна на потрошувачите и нивната заинтересираност за зголемена 

застапеност на кекси збогатени со јачменово брашно на нашиот пазар. За потребите 

на истражувањето е користена On-line-методата на анкетирање (Google Docs 

Templates). Анкетениот лист е адаптиран според барањата на оваа метода. 

Испитувањето е реализирано со анкетирање на испитаници на возраст над 18 години 

од различни градови во Р. Македонија, (табела 3).  

 

Табела 3. Старостна група на анкетирани. 

 

 

 

 

 

Категорија на квалитет Вкупните пондерирани поени (ВПП) 

Одличен 19,1-20,0 

Многу добар 16,1-19,0 

Добар 13,1-16,0 

Слаб 11,1-13 

Не одговара <11,1 

Старостна група % 

Од 18 до 30 години 10,34 

Од 31 до 40 години 41,38 

Од 41 до 50 години 40,00 

Над 50 години 8,28 
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На прашањата се понудени неколку одговори, а анкетираните требаа да 

изберат само еден. 

 

3.2.4. Статистичка обработка 

Добиените резултати од истражувањето се претставени, анализирани и 

статистички обработени со помош на компјутерската програмата Microsoft Exel и 

статистичкиот пакет XLSTAT 2018. Статистичката обработка вклучува анализа на 

варијанса (ANOVA) и Fisher-овиот LSD-тест за најмалку заначајни разлики (Fisher`s 

Least Significant Difference test) со фактор на значење од 95% (p<0,05). За одредување 

на поврзаноста помеѓу поединечни варијабли применета е линеарна корелациска 

анализа. Поврзаноста меѓу варијаблите е изразена преку Pearson-овиот коефициент 

на корелација (R)  (http://www.socscistatistics.com/tests/pearson/Default2.aspx).  
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4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Иновациите при производството на кекси во последната деценија се сѐ 

поголеми, при што, при преформулирање на рецептурниот состав се тежнее кексите 

да се со сличен квалитет како и традиционално произведените кекси. Квалитетот го 

карактеризираат физичките, хемиските и сензорните карактеристики.  

Добиените резултати од спроведените анализи на кексите со различен удел на 

јачменово брашно и утврдената статистичка значајност се прикажани графички и 

табеларно. 

 

4.1. Маса на кексите 

Добиените резултати масата на подготвените кекси се прикажани на 

графикон 1 и графикон 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 6 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 1. Маса на подготвените кекси со различен удел на јачменово 

брашно. 

 

Од прикажаните резултати може да се констатира дека со зголемувањето на 

уделот на јачменово брашно (0%; 30%; 50%; 70%; 100%) постепено се зголемува 

масата на кексите (25,67±0,31 g; 25,86±0,14 g; 25,93±0,29 g; 26,09±0,11 g; 27,18±0,29. 
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g). Кексите со 100% јачменово брашно се одликуваат со статистички значајно 

поголема маса (27,18±0,29 g) од останатите испитувани кекси (p < 0,05). 

Добиените резултати покажаа статистички значајна позитивна корелација 

(R=0,880; p<0,05) помеѓу содржината на јачменово брашно во испитаните кекси и 

нивната маса (графикон 2), што укажува дека зголемувањето на уделот на јачменово 

брашно во составот на кексите значително придонесува за зголемување на масата на 

кексите (Pearson’s correlation: 

http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 2. Зависност на масата на кексите и содржината на јачменово брашно. 

 

Hussain & Kaul (2018), исто така забележале дека масата на кекси со различен 

процент на јачмен (0%; 80%; 100%) се зголемува со зголемувањето на уделот на 

јачменово брашно во кексите (од 10,68 g до 11,30 g). 

 

4.2. Загуби при печење 

За време на процесот на печење од формираното тесто испарува одредено 

количество на вода, што доведува до намалување на масата. Ова намалување е 

означено како загуби при печење (Budžaki et al., 2014). Замената на пченичното 

брашно со брашно од јачмен сигнификантно (p<0,05) ги намалува загубите што се 

јавуваат при печење (графикон 3). Најголема загуба при печење може да се утврди 

кај контролните кекси произведени од 100% пченично брашно (12,60±0,29%), додека 

најмала кај кексите од 100% јачменово брашно (10,20±0,52%). Намалувањето на 

загубата при печење со замена на пченично брашно со брашно од јачмен се должи на 
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поголемата способност за задржување на вода на растворливите и нерастворливите 

влакна присутни во брашното од јачмен во споредба со пченичното брашно (Sharma 

& Gujral, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 6 пресметани вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 3. Загуби при печење. 

Добиените резултати се во согласност со резултатите добиени за масата на 

испитуваните кекси (графикон 1). Имено, може да се констатира дека со 

зголемување на процентот на јачменово брашно во составот на кексите загубите при 

печење се намалуваат што доведува до зголемување на нивната масата. 

Добиените резултати покажаа статистички значајна негативна корелација (R= 

- 0,998; p<0,05) помеѓу содржината на јачменово брашно во испитаните кекси и 

загубите при печење (графикон 4),  што укажува дека зголемувањето на уделот на 

јачменово брашно во составот на кексите значително придонесува за намалување на  

загубите што се јавуваат при печење (Pearson’s correlation: 

http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf). 
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Графикон 4. Зависност на загубите при печење и содржината на јачменово брашно. 

 

До слични сознанија дошле и други автори. При испитувањето на 

нутритивните и на функционалните карактеристики на пченично-јачменовите кекси 

(100:0, 75:25, 25:75 и 0:100, соодветно), Sharma & Gujral (2014) констатирале 

намалување на загубите на печење од 11,3% кај контролните кекси, (0% јачменово 

брашно) на 10% кај кексите со 100% јачменово брашно. Исто така, намалување на 

загубите на печење со зголемување на уделот на јачменово брашно во пченично-

јачменови кекси е утврдено и од страна на Nakov (2017) и Hussain & Kaul (2018).  

 

4.3. Дијаметар, дебелина и фактор на ширење на кексите 

Ширењето е една од најважните карактеристики. Пожелно е ширењето да 

биде поголемо, односно кексите да се зголемат во дијаметар, а да се намалат во 

дебелина (Čukelj, 2013).  

Добиените резултати за дијаметарот, дебелината и факторот на ширење на 

подготвените кекси со различен удел на јачменово брашно се прикажани на 

графиконите од 5 до 10. Дијаметарот на кексите се намалува (графикон 5, графикон 

6), а дебелината се зголемува со замена на јачменово брашно во кексите (графикон 7, 

графикон 8), поради намалувањето на дијаметарот на бисквитите (Hussain & Kaul, 

2018). 
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*Прикажаните вредности се средна вредност од 6 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 5. Дијаметар на подготвените кекси со различен удел на јачменово 
брашно. 

 

Намалувањето на дијаметарот (графикон 5) и зголемувањето на дебелината 

(графикон 7) со зголемување на процентот на јачменово брашно е во граници од 

7,34±0,01 cm (0% Ј) до 6,47±0,01 cm (100% J) и од 1,18 ±0,02 cm (0% Ј) до 1,36±0,00 

cm (100% J), соодветно. Добиените резултати се компаративни со резултатите 

публицирани од повеќе автори (Gupta et al., 2011; Sharma & Gujral, 2014; Hussain & 

Kaul, 2018; Džafić et al., 2017),  кои потврдуваат дека со зголемување на процентот 

на јачменово брашно, дијаметарот на кексите се намалува, а дебелината се 

зголемува. 

Од графикон 5 може да се забележи статистички значајно (p<0,05) 

намалување на дијаметарот на кексите со зголемување на процентот на јачменово 

брашно. Сите видови на кекси во однос на дијаметарот статистички значајно се 

разликуваат. 

Статистички значајната негативна корелација (R=-0,953; p<0,05) е забележана 

и помеѓу содржината на јачменово брашно во испитаните кекси и дијаметарот 

(графикон 6), што укажува дека зголемувањето на уделот на јачменово брашно во 

составот на кексите значително придонесува за намалување на нивниот дијаметар 

(Pearson’s correlation: http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf). 
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Графикон 6. Зависност на дијаметарот на кексите и содржината на јачменово 
брашно. 

 

Од графикон 7, каде што се прикажани добиените вредностите за дебелината 

на подготвените кекси може да се констатира дека дебелината на контролните кекси 

(0% Ј; 1,18 ±0,02 cm) статистички значајно (p<0,05) се зголемува со зголемување на 

процентот на јачменово брашно. 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 6 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 7. Дебелина на подготвените кекси со различен удел на јачменово 
брашно. 
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Во однос на процентот на јачменово брашно во испитаните кекси и промената 

на дебелината на кексите, добиените резултати покажаа статистички значајна 

позитивна корелација (R=0,930; p<0,05, графикон 8). Овие резултати укажуваат дека 

зголемувањето на уделот на јачменово брашно во составот на кексите значително 

придонесува за зголемување на дебелината на кексите (Pearson’s correlation: 

http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 8. Зависност на дебелината на кексите и процентот на јачменово брашно. 

 

Промените во дијаметарот и дебелината влијаат на ширењето на кексите, 

(Hussain & Kaul, 2018). Факторот на ширење на кексите се одредува според односот 

на вредностите за дијаметарот и дебелината (Arshad et al., 2014). 

На графикон 9 се прикажани пресметаните вредности за факторот на ширење 

на подготвените кекси со различен удел на јачменово брашно. Од прикажаното може 

да се констатира дека факторот на ширење на контролните кекси, (0% Ј; 60,05±0,13) 

статистички значајно (p<0,05) се намалува (53,51±0,04; 52,65±0,06; 50,70±0,10; 

47,44±0,02) со зголемување на процентот на јачменово брашно (30%; 50%; 70%; 

100%). Намалување на факторот на ширењето на кексите по замена на пченично 

брашно со јачменово брашно е констатирано и од страна на Gupta et al. (2011), 

Sharma & Gujral (2014), Arshad et al. (2014), Hussain & Kaul (2018) и Džafić et al. 

(2017). Високото ниво на влакна и β-глукани во јачменовото брашно доведуваат до 

поголема апсорбција на водата додадена според рецептура, што резултира со 
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добивање кекси со помал фактор на ширење (Sharma & Gujral, 2014; Hussain & Kaul 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 6 пресметани вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

  

Графикон 9. Фактор на ширење на подготвените кекси со различен удел на 
јачменово брашно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 10. Зависност на факторот на ширење на кексите и содржината на 
јачменово брашно. 
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Добиените резултати покажаа статистички значајна негативна корелација (R=-

0,951; p<0,05) помеѓу содржината на јачменово брашно во испитаните кекси и 

факторот на ширење (графикон 10),  што укажува дека зголемувањето на уделот на 

јачменово брашно во составот на кексите значително придонесува за намалување на  

факторот на ширење (Pearson’s correlation: 

http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/pearsons.pdf). 

 

4.4. Текстурни карактеристики на кексите 

Текстурата е комбинација на сите механички, геометриски и површински 

својства на производот (Jozinović, 2015). Таа е важно својство на кексите што го 

опишува нивниот квалитет и се определува со силата потребна за кршење на 

кексите, при што се добиваат вредности за цврстина (g) и кршливoст (mm) (Čukelj, 

2013). Резултатите добиени за цврстината на кексите се прикажани на графикон 11, а 

за кршливоста на графикон 12. 

Од графикон 11 може да се констатира дека цврстината на кексите со 

јачменово брашно, (30%; 50%; 70%; 100%) е поголема (5747,70 g; 6497,41 g; 7182,60 

g; 6360,28 g) во споредба со контролните кекси (5483,22 g). Статистички значајна 

разлика (p<0,05) се јавува помеѓу добиените вредности за цврстина на контролните 

кекси со кексите од 70% јачменово брашно (7182,60 g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 3 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 11. Цврстина на подготвените кекси со различен удел на јачменово 
брашно. 
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Од прикажаните резултати на графикон 12 може да се види дека кексите со 

јачменово брашно се одликуваат со повисоки вредности за кршливост, (потешко се 

кршат) од кексите во кои што не е направена замена со јачменово брашно. 

Добиените резултати се во согласност со резултатите добиени за цврстина на 

испитуваните кекси (графикон 11). Имено, кексите со поголема цврстина потешко се 

кршат (Jonjić, 2016). Кексите со 70% јачменово брашно (3,26 mm) покажаа 

статистички значајно (p<0,05) повисока вредност на кршливост, како во однос на 

кексите со 0% јачменово брашно (2,08 mm), така и во однос на кексите со 30%, 50% 

и 100% јачменово брашно (2,39 mm, 2,47 mm, 2,14 mm, соодветно).  

Нашето истражување е слично со истражувањето спроведено од Škrbić & 

Cvejanov (2011), кои направиле замена на пченично брашно (рафинирано и 

интегрално) со јачменово брашно (30%; 50%) и забележале дека цврстината на 

кексите се зголемува со направената замена. Sharma & Chopra (2015) и Jukić et al. 

(2018b), зголемување на текстурните карактеристики на кекси констатирале и со 

делумна замена на пченично брашно со сладно јачменово брашно. Спротивни 

резултати од нашите при своите истражувања објавиле Gupta et al. (2011). Тие со 

замена на пченично брашно, со јачменово брашно во количество до 40%, утврдиле 

намалување на цврстината на подготвените кекси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 3 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

 Графикон 12. Кршливост на подготвените кекси со различен удел на 
јачменово брашно. 
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4.5. Промена на бојата на кексите при печење 

Печењето е сложен процес кој предизвикува физички, хемиски и биохемиски 

промени во производите од житарки, како што се формирање на кората и промена на 

бојата (Budžaki et al., 2014). Според литературно достапните податоци (Budžaki et al., 

2014; Ahmed & Hussein, 2014; Sharma & Gujral, 2014; Hussain & Kaul, 2018), 

промената на бојата што се јавува при процесот на печење на кексите е резултат на 

одвивање на Maillard-овата реакција (реакција помеѓу редуцирачките шеќери и 

аминокиселините) и реакцијата на карамелизација, која претставува директна 

деградација на шеќерите. Lathia (2011) посочува дека Maillard-овата реакција е 

одговорна за развој на бојата при температури под 150 °C, додека реакциите на 

карамелизација се одвиваат кога температурата на површината на производот 

надминува 150 °C.  

Бојата на кексите е еден од важните фактори за квалитет, што влијае на 

прифатливоста на финалниот производ од страна на потрошувачот (Dokić et al., 

2014). Таа е еден од параметрите што се користи за процесна контрола за време на 

печењето (Pereira et al., 2013; Adeola & Ohizua, 2018).  

Моделот CIE L* a* b* има најголем спектар, па затоа вредностите L*, a* и 

b* често се користат за евалуација на боите во студиите за истражување на храната 

(Jukić et al., 2018a). Резултатите од инструменталното определување на бојата на 

кексите со различен процент на јачменово брашно (L*, a* и b*) при различно време 

на печење (од 5 до 10 минути) се прикажани во табела 4, табела 5 и табела 6.  

Параметрот L* покажува колку кексите се светли или темни. Вредностите за 

L* поблиску до 0 укажуваат на потемна боја на кексите, додека вредностите за L* 

поблиску до 100 укажуваат на посветла боја на кексите (Efendić, 2016). Од 

прикажаните резултати во табела 4 може да се види дека кај сите видови на кекси, 

(0%, 30%; 50%; 70%; 100%) највисоки вредности за параметарот L* се добиени во 5-

тата минута од печењето (73,75±0,72; 70,69±0,78; 69,95±0,49; 69,79±0,72; 

69,56±0,24), а најниски во 10-тата минута од печењето, (58,67±0,42; 58,53±0,84; 

58,00±0,55; 57,05±0,60; 56,51±0,85). Врз основа на добиените резултати може да се 

констатира дека во текот на процесот на печење (од 5-тата до 10-тата минута) кај 

сите видови на кекси (0%, 30%; 50%; 70%; 100%) вредноста за L* се намалува, 

односно доаѓа до потемнување на кексите.  
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Табела 4. Вредности за параметар L* при различно време на печење (од 5 до 10 

минути) на кексите со различен удел на јачменово брашно. 

 
• Прикажаните вредности се средна вредност од 5 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите во иста колона со различни експоненти статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, 
Fisher’s LSD. 

 

Замената на пченично брашно со јачменово брашно во составот на кексите 

влијае на бојата на кексите (Sharma & Gujral, 2014). Добиените вредностити за L* на 

кексите со различен удел на јачменово брашно покажуваат тренд на намалување со 

зголемување на уделот на јачменово брашно во секоја минута од процесот на 

печење. Намалените вредности на L* укажуваат на потемна боја на кексите со 

зголемување на количеството јачменово брашно. Највисоки вредности за овој 

параметар во секоја минута од печењето може да се забележат кај кексите со 0% 

брашно од јачмен, а најниски кај кексите од 100% јачменово брашно, што укажува 

дека во секоја минута од процесот на печење, кексите со 0% јачменово брашно се 

најсветли, а кексите од 100% јачменово брашно се најтемни. 

Статистичката обработка на податоците покажа дека од 5-тата до 7-та 

минута од печењето на кексите, сите кекси со јачменово брашно се статистички 

значајно потемни (p<0,05) од кексите со 0% јачменово брашно, (контролни кекси). 

Во 8-та минута од печењето, статистички значајно потемни (p<0,05) од контролните 

кекси (65,28±0,73) се само кексите од 100% јачменово брашно (64,10±0,77), додека 

во 9-тата и 10-тата минута од печењето, кексите со 70% јачменово брашно 

(60,53±0,69; 57,05±0,60) и кексите од 100% јачменово брашно (60,32±0,42; 

56,51±0,86) се статистички значајно потемни (p<0,05) од контролните кекси 

(62,19±0,51; 58,67±0,42).  

Параметарот a* го дава степенот на застапеност на зелената боја или црвената 

боја во кексите. Негативна вредност на параметарот a* укажува на застапеност на 

L*  

Време на 
печење 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 

Кекси 

0% Ј 73,75±0,72а 73,35±0,56a 72,00±0,94a 65,28±0,73a  62,19±0,51a  58,67±0,42a  

30% Ј 70,69±0,78b 70,64±0,80b 69,44±0,81bc 65,27±0,82a  62,04±0,97a  58,53±0,84a 

50% Ј 69,95±0,49bc 69,70±0,48c 66,44±0,93d 64,97±0,25ab 61,92±0,74a 58,00±0,55a 

70% Ј 69,79±0,83b 69,35±0,75c  67,32±0,84d 64,67±0,64ab  60,53±0,69b 57,05±0,60b  

100% Ј 69,56±0,24c  68,40±0,60c 66,68±0,48d 64,10±0,77b 60,32±0,42b 56,51±0,86b 
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зелената боја, а позитивна вредност на параметарот a* укажува на застапеност на 

црвената боја (Efendić, 2016; Sharma & Kotari, 2017). Во табела 5 се прикажани 

добиените вредности за параметарот a* при различно време на печење (од 5 до 10 

минути) на кексите со различен удел на јачменово брашно.  

Негативни вредности за параметарот a* може да се констатираат единствено 

кај контролните кекси (0% Ј) од 5-тата до 7-та минута од печењето (-1,56±0,22; -

1,34±0,20; - 0,43±1,03), што укажува на застапеност на зелената боја. Во 8-та минута 

од печењето за контролните кексите е добиена позитивна вредност за параметарот 

a* (6,25±0,71), што укажува на појава на црвена боја, што се интензивира 

(зголемување на вредностите; 8,53±0,43; 9,49±0,29) со продолжување на времето на 

печење (9-тата минута; 10-тата минута). Колку што е повисока позитивна вредност 

на параметарот a*, толку повеќе е застапена црвената боја (Sharma & Kotari, 2017).  

 

Табела 5. Вредности за параметар a* при различно време на печење (од 5 до 10 

минути) на кексите со различен удел на јачменово брашно. 

 

 
• Прикажаните вредности се средна вредност од 5 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите во иста колона со различни експоненти статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, 
Fisher’s LSD. 

 

Позитивни вредности за параметарот a*, што се зголемуваат од 5-тата минута  

(0,09±0,18; 0,64±0,09; 1,43±0,16; 1,83±0,47) до 10-тата минута (9,73±0,16; 9,86±0,85; 

10,12±0,36; 10,48±0,35) од печењето може да се констатираат кај сите кекси со 

јачменово брашно (30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј). Тоа значи дека уште во 5-тата 

минута од печењето, кај кесите со јачмен се појавува црвената боја, што се 

интензивира со продолжување на времето на печење. 

Добиените вредности за параметарот a* на кексите со различен удел на 

јачменово брашно покажуваат тренд на зголемување, со зголемување на уделот на 

a*  

Време на 
печење 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 

Кекси 

0% Ј -1,56±0,22e -1,34±0,20e -0,43±1,03d 6,25±0,71b  8,53±0,43b  9,49±0,29c  

30% Ј 0,09±0,18d  0,32±0,14d 1,73±0,29c  6,44±0,34b 8,81±0,44b 9,73±0,16bc 

 50% Ј 0,64±0,09c 0,77±0,16c 2,94±0,94b 6,56±0,53b 8,83±0,68b 9,86±0,85a 

70% Ј 1,43±0,16b 1,65±0,20b 3,74±0,99b 6,57±0,74b 9,04±0,95ab 10,12±0,36ab 

100% Ј 1,83±0,47a 2,53±0,14a 5,22±0,59a 7,44±0,30a 9,34±0,42c 10,48±0,35a 
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јачменово брашно во секоја минута од процесот на печење. Зголемувањето на 

вредностите на параметарот a* укажуваат на интензивирање на црвената боја во 

кексите со зголемување на количеството јачменово брашно. Од 5-тата до 7-та 

минута од процесот на печење, контролните кекси (0% Ј), за кои се утврди 

застапеност на зелената боја, статистички значајно се разликуваат (p<0,05) од 

кексите за кои се утврди присуство на црвената боја (30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј). 

Во 8-та и 9-тата минута од процесот на печење не постојат статистички значајни 

разлики (p>0,05) во застапеноста на црвената боја, помеѓу контролните кекси (0% Ј) 

и кексите со 30%, 50% и 70% јачменово брашно. Кекси од 100% јачменово брашно 

се статистички поинтензивно црвени (p<0,05) од останатите видови произведени 

кекси, (0% Ј, 30% Ј, 50% Ј и 70% Ј). На крајот од процесот на печење, (10-та минута) 

кексите што содржат 50%, 70% и 100% брашно од јачмен се одликуваат со 

статистички поголема застапеност на црвената боја  (p<0,05) од контролните кекси 

(0% Ј). 

 Параметарот b* го дава степенот на застапеност на сината (негативна 

вредност) или жолтата боја (позитивна вредност) во кексите (Efendić, 2016). Во 

табела 6 се прикажани добиените вредности за параметарот b* при различно време 

на печење (од 5 до 10 минути) на кексите со различен удел на јачменово брашно 

(0%, 30%, 50%, 70% и 100%). Од табеларниот приказ може да се констатира дека 

добиените вредности за параметарот b* се позитивни за сите видови на кекси (0%, 

30%; 50%; 70%; 100%), што укажува на застапеност на жолтата боја во кексите. Во 

текот на печењето (од 5-тата до 10-тата минута) кај сите видови на кекси 

позитивните вредности за параметарот b* се зголемуваат, односно доаѓа до 

интезивирање на жолтата боја. Колку е повисока позитивната вредност на 

параметарот b*, толку повеќе е застапена жолтата боја (Sharma & Kotari, 2017). 

Добиените вредности на параметарот b* на кексите со различен удел на 

јачменово брашно покажуваат тренд на зголемување со зголемување на уделот на 

јачменово брашно во секоја минута од процесот на печење. Најниски вредности за 

овој параметар во секоја минута од печењето (од 5-тата до 10-тата минута) може да 

се забележат кај кексите со 0% брашно од јачмен (21,46±0,59; 23,96±0,60; 

28,04±0,74; 29,71±0,81; 30,93±0,38; 31,51±0,55), а највисоки кај кексите од 100% 

јачменово брашно (23,85±0,45; 25,10±0,19; 32,48±0,83; 37,32±0,89; 38,14±0,84; 

38,21±0,80). Зголемувањето на вредностите на параметарот b* укажуваат на 
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интензивирање на жолтата боја во кексите со зголемување на количеството 

јачменово брашно во нивниот состав во секоја минута од печењето. 

 

Табела 6. Вредности на параметарот b * при различно време на печење (од 5 до 10 

минути) на кексите со различен удел на јачменово брашно. 

 

• Прикажаните вредности се средна вредност од 5 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите во иста колона со различни експоненти статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, 
Fisher’s LSD. 

 

Врз основа на прикажаното во табела 6, може да се утврди дека кексите со 0% 

јачменово брашно (контролни кекси) во 5-тата, 8, 9 и во 10-тата минута од печењето 

покажуваат статистички значајно (p<0,05) помала застапеност на жолтата боја во 

однос на кексите во кои е направена замена со јачменово брашно (30%, 50%, 70% и 

100%). Во 6-тата и 7-та минута од печењето, кексите со 0% јачменово брашно 

покажуваат статистички значајно (p<0,05) помала застапеност на жолтата боја од 

кексите со 70% и 100% брашно од јачмен. 

Добиените резултати се во согласност со претходно објавените резултати од 

страна на Hussain & Kaul (2018) и Nakov (2019). Hussain & Kaul (2018), во своето 

истражување забележалe дека кекси со 80% и 100% јачмен биле потемни од 

контролните бисквити (0%). Неодамна, Nakov (2019), исто така објавил дека бојата 

на кексите, во кои е направена замена на пченично со 30%, 50%, 70% и 100% 

јачменово брашно, била потемна од кексите со 0% јачменово брашно. И при двете 

истражувања, кексите со јачменово брашно имале пониски вредности на 

параметарот L*, а повисоки на параметарите а* и b*. 

Студиjaта спроведена од Jukić et al. (2018b) за кекси со два вида на сладно 

јачменово брашно (BLACK и CARA 50), покажале намалени вредности на 

параметарот L* со зголемување на уделот на двата вида сладно јачменово брашно. 

Намалените вредности на L* укажале на потемна боја на примероците со 

b*  

Време на 
печење 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 

Кекси 

0% Ј 21,46±0,59c 23,96±0,60c 28,04±0,74c 29,71±0,81d  30,93±0,38d  31,51±0,55d  

30% Ј 22,66±0,62b 24,17±0,63bc 28,14±0,73c 31,43±0,20c 31,78±0,28c  32,39±0,21c  

50% Ј 23,22±0,67ab 24,46±0,31bc 28,32±0,81bc 32,02± 0,58c 32,42±0,26c 32,58±0,24b 

70% Ј 23,64±0,40a 24,70±0,55ab 29,21±0,77b 32,85±0,23b  33,43± 0,53b 33,91±0,29b 

100% Ј 23,85±0,45a  25,10±0,19a 32,48±0,83a  37,32±0,89a 38,14±0,84a 38,21±0,80a 
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зголемување на уделот на супституцијата. Параметрите a* и b*, исто така, се 

намалиле со зголемување на уделот на сладно јачменово брашно BLACK 

(намалување на застапеноста на црвената и жолтата боја во кексите), додека при 

зголемување на нивото на сладно јачменово брашно CARA 50 параметрите a* и b* 

се зголемиле со зголемување на уделот на супституција, (зголемување на 

застапеноста на црвената и на жолтата боја во кексите). Добиените резултати 

укажале дека видот на сладно јачменово брашно влијае на промената на бојата на 

кексите што се јавува при печење. 

Од спроведената анализа може да се констатира дека врз промената на бојата, 

што се јавува во текот на печењето на кексите со различен удел на јачменово 

брашно, влијае видот на употребеното брашно и неговиот удел во формулацијата, 

како и времето на печење (Ivić, 2014). 

 

4.6. Содржина на влага во кексите 

Резултатите добиени за содржината на влага во кексите со различен удел на 

јачменово брашно се прикажани на графикон 13.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 3 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 13. Содржина на влага во подготвените кекси со различен удел на 
јачменово брашно.  
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Врз основа на прикажаните резултати може да се забележи дека содржината 

на влага бележи тренд на зголемување. Имено, содржината на влага статистички 

значајно (p<0,05) се зголемува со зголемување на уделот на јачменово брашно во 

кексите, во опсег од 5,99±0,04% (0% Ј) до 7,05%±0,01% (100% Ј). Ова може да се 

припише на високиот капацитет на апсорпција на вода на јачменовото брашно, при 

што се задржува поголема содржина на влага во кексите. Се покажало дека 

заменувањето на пченично брашно со јачменово брашно значително (p<0,05) го 

зголемува капацитетот на апсорпција на вода и индексот на растворливост, што се 

должи на зголемената содржина на β-глукани во јачменовото брашно (Sharma & 

Gujral, 2014).  

Добиените резултати се во корелација со резултатите добиени за масата на 

испитуваните кекси (графикон 1) и загубите што се јавуваат при печење (графикон 

3). Во контекст на сето ова, може да се констатира дека со зголемување на процентот 

на јачменово брашно во составот на кексите, загубите при печење се намалуваат што 

доведува до зголемување на содржината на влага и зголемување на нивната маса. 

Содржината на влага во кексите е доволно мала (<10%) за да ги намали шансите за 

расипување од микроорганизми и да гарантира добра стабилност при складирање на 

производите (Ikuomola et al., 2017). 

Слични набљудувања се публицирани од страна на Gupta et al. (2011), Hassan 

et al., (2012), Sharma & Chopra (2015) и Vujić et al. (2015), коишто покажуваат дека 

содржината на влага во кексите се зголемува со зголемување на процентот на 

јачменово брашно во составот на кексите. 

 

4.7. Содржина на пепел (минерални материи) на кексите 

Содржината на пепел ја претставува вкупната содржина на минерални 

материи во храната (Ikuomola et al., 2017; Hussain & Kaul, 2018). На графикон 14 се 

прикажани добиените резултати за содржината на пепел во кексите со различен удел 

на јачменово брашно. Од прикажаните резултати може да се забележи дека со 

зголемување на уделот на јачменово брашно (30%, 50%,70%, 100%) доаѓа до 

постепено статистички значајно (p<0,05) зголемување на содржината на пепел во 

кексите, од 1,13±0,00% (0% Ј) до 1,63±0,04% (100% Ј). Поголемата содржина на 

пепел укажува на поголема содржина на минерални материи во кексите со брашно 

од јачмен во споредба со контролните кекси (0% Ј). Зголемениот тренд на содржина 

на минерални материи во кексите, со брашно од јачмен, e резултат на поголемата 
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содржина на минерални материи во јачменовото брашно во споредба со пченичното 

брашно (Koehler et al., 2013; Hussain & Kaul, 2018; Наков, 2019). 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 3 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

 

Графикон 14. Содржина на пепел во подготвените кекси со различен удел на 
јачменово брашно. 

 

Резултатите од слични студии (Gupta et al., 2011; Škrbić & Cvejanov, 2011; 

Hassan et al., 2012; Sharma & Chopra, 2015; Ikuomola et al., 2017; Hussain & Kaul, 

2018; Hussain et al., 2018), исто така, покажале дека како резултат на додавање 

брашно од јачмен, кексите збогатени со јачменовото брашно се одликувале со 

поголема содржина на минерални материи во споредба со контролните.  

 

4.8. Содржина на β-глукани на кексите 

Определената содржината на β-глукани во кексите подготвени од пченично 

брашно (0% Ј) и брашно од јачмен (30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј) е прикажана на 

графикон 15. Кексите од 100% брашно од јачмен (1,42±0,03 g/100 g SM) содржат 

најголемо количество на β-глукани, додека кексите произведени од 100% брашно од 

пченица (0,20±0,02 g/100 g SM) содржат најмало количество. Врз основа на 

прикажаните резултати може да се констатира дека со зголемување на уделот на 

јачменовото брашно во составот на кексите статистички значајно се зголемува 

(p<0,05) количеството на β-глукани во кексите, што се должи на поголемата 
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застапеност на β-глукани во брашното од јачмен. Mariotti et al. (2014), утврдиле дека 

брашното од јачмен содржи поголемо количество на β-глукани (2,923 g/100 g ,,dwb”) 

во споредба со пченичното брашно (0,136 g/100 g ,,dwb”). Застапеноста на β-

глуканите во брашно од јачмен и од пченично брашно е определувана и од страна на 

Nakov et al. (2019). Утврдено е дека брашното од јачмен содржи статистички 

поголемо количество β-глукани (4,62 g/100 g dry weight basis) во споредба со 

пченичното брашно (0,29 g/100 g dry weight basis). 

 

  

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 3 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 15. Содржина на β-глукани во подготвените кекси со различен удел на 
јачменово брашно. 

Многу автори ја определиле количината на β-глукани во кекси со различно 
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поголема содржина на β-глукани се одликуваат кексите со поголем удел на 

јачменото брашно во формулацијата. Nakov et al. (2019) го определувале уделот на β-

глукани во кекси од пченично брашно и кекси со различен удел на брашно од јачмен 

(30%, 50%, 70% и 100%) со различни засладувачи (сахароза, глукозен раствор и 

мешавина од сахароза и глукозен раствор). Од добиените вредности за содржината 

на β-глукани во произведените кекси костатирале дека зголемувањето на уделот на 

јачменово брашно резултира со зголемување на присутните β-глукани во кексите 

независно од употребениот засладувач. 

 

4.9. Вкупна содржина на полифеноли и антиоксидантна активност 

Важно е да се утврди содржината на антиоксидантните соединенија во 

прехранбените производи и да се идентификува нивната ефикасност во спречување 

или одложување на оксидацијата на липидите во печениот производ. Направени се 

многу различни антиоксидантни анализи за да ги проценат антиоксидантните 

соединенија во храната, како што се вкупните фенолни соединенија, антоцијаните и 

флавоноидите. Многубројни студии покажале дека антиоксидантите се корисни 

соединенија за да се намали оксидацијата на липидите. Липидите се главна причина 

за посакуваните и непосакуваните вкусови што се појавуваат во кексите. Неколку 

студии покажале дека природните антиоксиданти се корисни соединенија што треба 

да ги вклучат во кексите за да ја намалат оксидацијата на липидите (Klunklin & 

Savage, 2018).  

На графикон 16 и графикон 17 се прикажани добиените резултати за 

содржината на вкупни полифеноли во кексите со различен удел на јачменово 

брашно и нивната антиоксидантна активност, соодветно. Од графикон 16 може да се 

види дека кеските со 0% јачменово брашно во кои не е направена замена на 

пченичното со јачменово брашно содржат најмало количество на вкупни 

полифеноли (0,02±0,00 µg GAE/g), додека кексите подготвени од 100% јачменово 

брашно содржат најголемо количество на вкупни полифеноли (0,07±0,00 µg GAE/g). 

Направената анализа укажува дека со замена на јачменово брашно (30%, 50%, 70%, 

100%) содржината на вкупни полифеноли статистички значајно (p<0,05) се 

зголемува во однос на контролните кекси (0% јачменово брашно), што се должи на 

поголемата содржина на полифеноли во јачменовото брашно. Досегашните 

истражувањата покажале дека јачменовото брашно се одликува со поголема 

содржина на полифеноли со споредба со пченичното брашно (Sharma & Gujral, 2014; 
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Hussain & Kaul, 2018). Gupta et al. (2011) и Sharma & Gujral (2014) заклучиле дека 

замената на пченично брашно со јачменово брашно доведува до значително 

зголемување на вкупната содржина на полифеноли во кексите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 3 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 16. Содржина на вкупни полифеноли во подготвените кекси со различен 
удел на јачменово брашно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Прикажаните вредности се средна вредност од 3 измерени вредности ± стандардната девијација (SD); 
Вредностите со различни букви статистички значајно се разликуваат (p<0,05) ANOVA, Fisher’s LSD. 

Графикон 17. Антиоксидантна активност на подготвените кекси со различен удел 
на јачменово брашно. 
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Од резултатите прикажани на графикон 17 може да се забележи постепено 

зголемување на антиоксидантната активност на кексите од 2,09±0,02 mmol TE/ 100 g 

SM (0% Ј) до 2,52±0,01 mmol TE/ 100 g SM (100% Ј) со зголемување на уделот на 

јачменово брашно во нивниот состав.  

Врз основа на спроведената анализа може да се утврди дека кексите со 

јачменово брашно (30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј) имаат статистички значајно 

(p<0,05) поголема антиоксидантна активност во споредба со контролните кекси (0% 

Ј), што се должи на повисоката антиоксидантна активност на брашно од јачмен, 

односно поголемата содржина на полфенолни соединенија во споредба со 

пченичното брашно (Sharma & Gujral, 2014; Hussain & Kaul, 2018). Фенолните 

соединенија може да реагираат со перокси радикалите (слободни радикали) кои се 

најголеми придонесувачи за автооксидација на мастите. Зголемувањето на уделот на 

јачменово брашно од 30% на 50% и на 70% не влијае статистички значајно (p>0,05) 

на зголемување на антиоксидативната активност на кексите со јачмен. Добиените 

резултати за антиоксидативната активност на кексите со различен удел на јачменово 

брашно (графикон 16) се во согласност со добиените резултати за содржината на 

вкупни полифеноли (графикон 17). 

Треба да се спомене дека и печењето дополнително ја зголемува 

антиоксидантната активност на кексите. Зголемувањето на антиоксидантната 

активност може да се припише на формирањето на пигменти со темна боја (кафеава 

боја) за време на процесот на печење поради Maillard-овата реакција. Потврдено е 

дека овие пигменти имаат антиоксидативна активност (Sharma & Gujral, 2014). 

Претходно, Gupta et al. (2011), Sharma & Gujral (2014), Hussain & Kaul  (2018) 

и Hussain et al. (2018), исто така, забележале дека со додавање на брашно од јачмен 

во составот на кексите доаѓа до зголемување на нивната антиоксидантна активност.  

 

4.10. Сензорно оценување на кексите 

Квалитетот на хранливите продукти е определен првенствено од 

интеракцијата на продуктите со сетилните органи на човекот (Гулабоски, 2010). 

Сензорните или органолептичките својства на храната како аспект на квалитетот се 

поврзани со чувство на пријатност што може да го обезбеди храната при 

консумирањето. Тука влегуваат оние особини што може да перципираат со сетилата 

за: вид, мирис, вкус, допир и слух. Сензорните својства се први, а често и 

единствени параметри врз основа на кои поголемиот број на потрошувачи го 
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проценуваат квалитетот на храна (Koprivnjak, 2014). Од тие причини, сетилните 

својства на новите или на производите со подобрен квалитет најчесто се оценувани 

од луѓето за да утврдат дека производите имаат прифатливи и посакувани својства, 

пред да бидат пласирани на пазарот (Гулабоски, 2010). 

Добиените резултати од сензорното оценување на подготвените кекси со 

различен удел на јачменово брашно се прикажани на табела 7 и на графикон 18. 

Прикажаните вредностите се пресметани како средни вредности на резултатите од 

оценувачите. 

Табела 7. Сензорни карактеристики на произведените кекси. 

СЕНЗОРНИ 

КАРАКТЕРИСТИКИ 

КЕКСИ 

0% J 

(Контрола) 
30% J 50% J 70% J 100% J 

Изглед 3,44±0,22 3,73±0,25 3,84±0,33 3,65±0,14 3,84±0,20 

Структура и цврстина 3,63±0,35 3,52±0,41 3,68±0,41 3,60±0,37 3,12±0,17 

Мирис 2,92±0,18 2,96±0,15 2,92±0,18 2,58±0,27 2,76±0,28 

Џвакливост 3,97±0,10 3,47±0,39 3,57±0,38 3,20±0,00 3,20±0,00 

Вкус 5,00±0,00 5,00±0,00 4,97±0,13 4,30±0,56 4,80±0,37 

Вкупни пондерирани 

поени 
18,96 18,68 18,98 17,33 17,72 

Категорија за квалитет 
Многу 

добар 

Многу 

добар 

Многу 

добар 

Многу 

добар 

Многу 

добар 

 

Кексите и производите слични на нив треба да имаат сооветена форма без 

деформации. Површината може да биде гравирана во зависност од калапот што се 

користи, сјајна или не. Површината може да биде рамна или нерамна, но во никој 

случај не смее да биде испукана (Gavrilović, 2003). За големината и формата важни 

се: должината, дебелината, ширината, големината на честиците, геометрискиот 

облик (квадратен, овален и др.) (Ангелков и сор., 2012). 

Прикажаните резултати, (табела 7) укажуваат дека замената на пченичното 

брашно со брашно од јачмен го подобрува изгледот на кексите. Кексите со 

јачменово брашно се оценети со поголем број поени (од 3,65±0,14 до 3,84±0,20) во 

споредба со контролните кекси (3,44±0,22). Со најголем број на поени во однос на 

сензорната карактеристика изглед се оценети кексите подготвени со 50% и 100% 

јачменово брашно (3,84±0,33 и 3,84±0,20, соодветно). И во однос на структурата и 

цврстината, кексите подготвени со 50% јачменово брашно се оценети со најголем 

број на поени (3,68±0,41). Останатите кекси (0% Ј, 30% Ј, 70% Ј и 100% Ј) се оценети 
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со помал број поени во однос на структурата и цврстината (3,63±0,35, 3,52±0,41, 

3,60±0,37 и 3,12±0,17, соодветно).  

При џвакање на кексите сетилата за допир, мирис и вкус ги регистрираат сите 

карактеристики и ги проценуваат внатрешните квалитативни својства (Gavrilović, 

2003). Од табела 7 може да се забележи дека џвакливоста на кексите е намалена со 

замена на пченичното брашно со брашно од јачмен. Имено, кексите со јачменово 

брашно (30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) се оценети со помал број поени (3,47±0,39; 

3,57±0,38; 3,20±0,00; 3,20±0,00, соодветно) во споредба со контролните кекси (0% Ј), 

кои се оценети со 3,97±0,10 поени. 

Сетилата за вкус и за мирис кај луѓето се многу развиени. Дефинирани се со 

прагот на осетливост, а тоа е најмалото количество од некоја супстанција, кое 

органите за вкус и за мирис можат да го регистрираат (Žeželj, 2005). Мирисот на 

производот ќе ги задоволи бараните стандарди, доколку e мирис карактеристичен на 

самата суровина од којшто е добиен, без туѓи карактеристични мириси (Gavrilović, 

2003). Во однос на сензорната карактеристика за мирис, со најголем број на поени се 

оценети кексите со 30% јачменово брашно (2,96±0,15), а со најмал број на поени се 

оценети кексите со 0% и 50% јачменово брашно, (2,92±0,18). За највкусни се 

оценети контролните кекси (0% Ј) и кексите со 30% јачменово брашно (5,00±0,00). 

Збирот од добиените поединечни поени за изглед, структура, цврстина, 

џвакливост, мирис и за вкус ја дава вкупната оцена на прифатливост (вкупни 

пондерирани поени) од сензорната анализа на кексите, која во нашиот случај може 

да изнесува максимум 20 поени. 

Од извршените пресметки за вкупните пондерирани поени прикажани во 

табела 7 може да се забележи дека кексите подготвени со 50% јачменово брашно, 

контролните кекси (0% Ј) и кексите подготвени со 30% јачменово брашно се 

одликуваат со повисоки просечни вкупни оцени (18,98, 18,96 и 18,68 соодветно) во 

споредба со кексите подготвени со 70% јачменово брашно и 100% јачменово брашно 

(17,33 и 17,72, соодветно). Причината за пониската прифатливост на кекси 

произведени со јачменово брашно можеби е новиот вкус, боја и мирис, со кои тие се 

карактеризираат, а отстапуваат од стандардните кои им се добро познати на 

потрошувачите, крактеристики со кои се одликуваат кексите добиени само од 

пченично брашно. Во однос на категориите за квалитет на кекси (табела 3), сите 

кекси имаат вкупни пондерирани поени кои се наоѓаат во границите од 17,33 до 



Баже Брендов - Производство на кекси од пченично и јачменово брашно и нивна карактеризација 

84 

 

18,98. Врз основа на овие податоци може да се констатира дека сите видови на 

произведни кекси (0% Ј, 30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј) припаѓаат во категоријата на 

кекси со многу добар квалитет (16,01-19,00). Задоволителен сензорен квалитет на 

кекси од пченично и од јачменово брашно е утврден од страна на Sharma & Chopra 

(2015), Džafić et al. (2017)  и Nakov et al. (2018a) . 

Анализирајќи го сензорниот профил на подготвените кексите со различен 

удел на јачменово брашно (0%; 30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) може да се констатира 

дека подготвените кекси се најдобро оценети (највисоки оцени) во однос на вкусот, а 

со најниски оцени се оценети во однос на мирисот (графикон 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 18. Сензорниот профил на кексите со различен удел на јачменово 
брашно. 

 

4.11. Истражување за ставовите и навиките на потрошувачите 

Денес големо внимание се посветува на однесувањето на потрошувачите, а 

спроведувањето на анализата на потрошувачите овозможува запознавање со нивните 

ставови и навики. Тргнувајќи од тоа дека кексите се наменети за потрошувачите и 

како такви треба да ги исполнуваат и задоволуваат нивните потреби и барања, во 

склоп на оваа магистерска работа се спроведе истражување за навиките на 

консумирање кекси од страна на потрошувачите и нивната заинтересираност за 

зголемена застапеност на кекси збогатени со јачменово брашно на нашиот пазар.  

Во продолжение се прикажни дадените одговори на секое поединечно 

прашање од анкетниот прашалник (прилог 7.2). Анкетата е доброволно пополнета од 

страна на  145 испитаници (104 жени и 41 мажи, постари од 18 години), од  различни 

градови во Р. Македонија. Добиените резултати се презентирани графички 
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(графикон 19-32) во проценти (%). Секое поставено прашање е посебно анализирано 

и дискутирано.  

Здравствените придобивки од јачменот и јачменовото брашно се огромни и 

детално се проучувани (Aldughpassi, 2013; Idehen et al., 2017; Sharma & Kotari, 2017; 

Czerwonka et al., 2017). Резултатите од голем број на истражувања покажуваат дека 

додавањето на β-глукани во секојдневната исхрана може да играaт значајна улога во 

превенција и полесно совладување на различни болести (Pandžić, 2013). 

Добиените одговорите на прашањето: „Дали сте запознаени со здраствените 

бенефити што ги поседува јачменот и јачменовото брашно?”, прикажани се на 

графикон 19. Од прикажаните резултати може да се констатира дека поголем број од 

анкетираните (75,86%) се запознаени со здраствените бенефити што ги поседува 

јачменот и јачменовото брашно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон  19. Графички приказ на добиените одговори на прашањето:  

„ Дали сте запознаени со здраствените бенефити што ги поседува јачменот и 

јачменовото брашно?” 

 

Информираноста на анкетираните за бенефитот што го имаат јачменот и 

јачменовото брашно врз здравјето на луѓето се надоврзува со одговорите добиени на 

следните две прашање (графикон 20 и графикон 21). Имено, 95,17% од вкупно 145 

анкетирани имаат консумирано производ што во својот состав содржи јачмен или 

јачменово брашно (графикон 20), а 98,62% од анкетираните сметаат дека јачменот 
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треба да се употребува како суровина за добивање различни пекарско-кондиторски 

производи (графикон 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон  20. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

„ Дали досега сте консумирале производ што во својот состав содржи 

јачмен или јачменово брашно?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон  21. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „ Дали сметате дека јачменот треба да се употребува како суровина за добивање 

различни пекарско-кондиторски производи?” 
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Лебот претставува пекарски производ што човекот секојдневно го користи во 

исхраната, додека кексите, што човекот вообичаено ги користи како десерт или 

закуска се популарен пекарски производ прифатен од сите возрасни групи низ 

светот поради добар вкус, долг рок на траење и релативно ниската цена на чинење 

(Ташков & Кузелов, 2012; Čukelj, 2013; Чонова. & Караджов, 2014; Hussain et al., 

2017).  

На прашањето: „Кои од наведените пекарско-кондиторски производи 

најчесто ги консумирате ?” понудени се три одговори и тоа: леб, печива и лиснати 

производи и кекси и производи сродни на кексите (графикон 22).  

 

Графикон  22. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „ Кои од наведените пекарско-кондиторски производи најчесто ги консумирате?”   

 

Од графичкиот приказ може да се утврди дека поголем број од анкетираните 

консумираат леб (66,90%). Печива и лиснати производи консумираат 17,93% од 

анкетираните, додека 15,17% консумираат кекси и производи сродни на кексите. 

Добиените одговори од страна на анкетираните на прашањето: „Дали 

консумирате кекси?” се прикажани на графикон 23. Врз основа на прикажаните 

резултати може да е утврди дека поголем број од анкетираните (80%) консумираат 

кекси. 

На графикон 24 се прикажани причините, зошто дел од анкетираните 

одговориле со „не“ на прашањето: ,, Дали консумирате кекси?” . Од прикажаните 

резултати може да се констатира дека поголемиот број од анкетираните (44,83%) не 
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консумираат кекси затоа што немаат навика да ги купуваат, 31,03% внимаваат на 

внесот на калории, 17,24% и преферираат други слатки производи, а 6,90% не 

консумираат кекси затоа што не им се допаѓаат досега пробаните вкусови. Čukelj 

(2013), во своето истражување констатирал дека поголемиот број од анкетираните 

(52%) не консумираат кекси затоа што внимаваат на внесот на калории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон  23. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „ Дали консумирате кекси?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон  24. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „ Која е причина што не консумирате кекси ?” 
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Од анкетираните коишто се изјаснија дека консумираат кекси (графикон 23), 

53,45% ги консумираат кексите како ужина, 40,52% како десерт, а како оброк 6,03% 

(графикон 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 25. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „ Кексите ги консумирате како: 
 

Добиените одговори на прашањето: „Колку често консумирате кекси?” се 

прикажани на графикон 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 26. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „ Колку често консумирате кекси?” 
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Процентот на анкетираните што кексите ги консумираат еднаш до два пати во 

неделата (68, 97%) е поголем во споредба со оние што кексите ги консумираат три 

до пет пати неделно (25,86%) и секојдневно (6,03%). 

На графикон 27 се прикажани причините, зошто анкетираните консумираат 

кекси. Поголем процент од анкетираните ги консумираат кексите затоа што сметаат 

дека тие се едноставна ужина и/или десерт (47,41%). Помал е процентот на 

анкетираните коишто кексите ги консумираат затоа што имаат помалку калории и 

добар вкус (23,28%), затоа што се добар извор на енергија (22,41%) и од навика 

(6,90%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 27. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

„Зошто консумирате кекси?” 

 

На прашањето: „Што за вас е најважно при изборот на кекси ?” понудени 

се неколку одговори (графикон 28). Од графичкиот приказ може да се види дека за 

анкетираните при изборот на кекси најважно е да се збогатени (32,76%), потоа да 

имаат зголемено количество на диететски влакна (27,59%), да има намалено 

количество шеќер и/или масти и калории (17,24%), а за 13,79% најважно е да се 

интегрални. За помал бројот од анкетираните, при изборот на кекси најважен фактор 

е производителот (3,45%), цената (2,59%), да се класични (1,72%) и пакувањето 

(0,86%). Врз основа на добиените резултати може да се констатира дека, генерално 

при изборот на кекси за анкетираните, најважно е кексите да се со подобрени 

нутритивни карактеристики и со помала калориска вредност.  
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Графикон 28. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

„Што за вас е најважно при изборот на кекси?” 

 

Во последните години, потрошувачите посветуваат поголемо внимание на 

етикетата на прехранбените производи, со цел да ги добијат потребните информации 

за составот и енергетската вредност на производите (Bandara et al., 2016; Nakov et al., 

2017b).  

Од прикажаните резултати на графикон 29 и графикон 30 може да се 

констатира дека за 90,52% од анкетираните што консумираат кекси, важно е да 

имаат соодветна информација за составот и енергетската вредност на кексите, а 

68,97% се спремни да платат и повисока цена за кекси што имаат подобрен 

нутритивен состав, (во споредба со стандардните кекси).  

Čukelj (2013) и Nakov et al. (2018b), исто така, во своите истражувања 

констатирале дека за анкетираните е важно да имаат соодветни информации за 

состојките и енергетската вредност на кексите. 
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Графикон 29. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „Важно ли е за вас да имате соодветна информација за составот и енергетската 

вредност на кексите?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 30. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

„ Дали би платиле повисока цена за кекси што имаат подобрен нутритивен 

состав, (во споредба со стандардните кекси)?” 
 

Последните две прашања од анкетниот лист се однесуваа на сите 145 

анкетирани. Добиените одговори од страна на анкетираните на прашањето: „Дали би 

консумирале кекси со изменета и/или подобрена хранлива вредност, ако знаете дека 

се корисни за вашето здравје?”, се прикажани на графикон 31.  
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Графикон 31. Графички приказ на добиените одговори на прашањето:  

„ Дали би консумирале кекси со изменета и/или подобрена хранлива 

вредност, ако знаете дека се корисни за вашето здравје?”  

 

Од прикажаните резултати може да се констатира дека поголем дел од 

анкетираните (85,52%) би консумирале кекси со изменета и/или подобрена хранлива 

вредност, ако знаат дека се корисни за нивното здравје. Истражувањата спроведени 

од страна на Čukelj (2013), исто така, покажале дека поголем дел од анкетираните 

потрошувачи се заинтересирани за кекси со изменета или подобрена хранлива 

вредност, ако знаат дека поволно ќе влијаат на нивното здравје. 

Дадените одговори се надоврзуваат со добиените одговори на следното 

прашањето (графикон 32). Имено, 86,90% од анкетираните би консумирале кекси 

збогатени со јачменово брашно, земајќи предвид дека тоа изобилува со голем број на 

хранливи материи (протеини, минерали, високата содржина на диететски влакна, 

особено β-глукани).  
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Графикон 32. Графички приказ на добиените одговори на прашањето: 

 „ Дали би консумирале кекси збогатени со јачменово брашно, земајќи предвид дека 

тоа изобилува со голем број на хранливи материи (протеини, минерали, висока 

содржина на диететски влакна, особено β-глукани)?” 
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5. ЗАКЛУЧОЦИ 

 

Врз основа на добиените резултати од спроведеното истражувањето, во кое се 

произведени пет вида на кекси: основни контролни кекси од пченично брашно (0% 

јачменово брашно) и кекси во кои е направена делумна и/или целосна замена на  

пченично со јачменово брашно (30%, 50%, 70% и 100% јачменово брашно), а потоа 

испитувани се нивните квалитативни карактеристики, може да се заклучи дека: 

1. Кексите со јачменово брашно (30%; 50%; 70%; 100%) се одликуваат со поголема 

маса и дебелина, а помал дијаметар во споредба со контролните кекси (0% јачменово 

брашно).   

2. При процесот на печење, кексите со јачменово брашно (30%; 50%; 70%; 100%) 

имаат помали загуби во споредба со контролните кекси (0% јачменово брашно). 

Намалувањето на загубата на печење при замена на пченично брашно со брашно од 

јачмен се должи на поголемата способност за задржување на вода на растворливите 

и нерастворливите влакна присутни во брашното од јачмен во споредба со 

пченичното брашно. Намалувањето на загубите при печење доведува до 

зголемување на содржината на влага и зголемување на нивната маса.  

3. Факторот на ширење на контролните кекси се намалува со зголемување на 

процентот на јачменово брашно. 

4. Кексите со јачменово брашно (30%; 50%; 70%; 100%) се одликуваат со поголема 

цврстина и повисоки вредности за кршливост (потешко се кршат) во споредба со 

контролните кексите со 0% јачменово брашно. 

5. а) Сите видови на кекси (0%, 30%; 50%; 70%; 100%) постепено потемнуваат 

(вредностите за L* се намалуваат) во текот на процесот на печење (од 5-тата до 10-

тата минута).  

б) Кај сите кекси со јачменово брашно (30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) уште во 5-тата 

минута од печењето се појавува црвената боја, која што се интензивира со 

продолжување на времето на печење (позитивни вредности за параметарот a*, кои се 

зголемуваат од 5-тата минута до 10-тата минута). Единствено кај контролните кекси 

(0% Ј) во првите три минути од печењето е застапена зелената боја (негативни 

вредности за параметарот a*), а потоа во 8-та минута се појавува црвена боја 

(позитивни вредности за параметарот a*), што се интензивира со продолжување на 

времето на печење (9-та минута; 10-тата минута). 
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в) Во текот на печењето (од 5-тата до 10-тата минута) кај сите видови на кекси (0%, 

30%; 50%; 70%; 100%) доаѓа до интезивирање на жолтата боја (позитивните 

вредности за параметарот b* се зголемуваат). 

6. а) Кексите со поголем процент на јачменово брашно имаат потемна боја 

(намалени  вредности на L* со зголемување на количеството јачменово брашно) во 

секоја минута од процесот на печење. Кексите со 0% јачменово брашно се најсветли, 

а кексите од 100% јачменово брашно се најтемни. 

б) Во секоја минута од процесот на печење, со зголемување на процентот на 

јачменово брашно, во составот на кексите се зголемува застапеноста, односно доаѓа 

до интезивирање на црвената (зголемувањето на вредностите на параметарот a*) и 

на жолтата (зголемувањето на вредностите на параметарот b*) боја во кексите. 

7. Кексите со јачменово брашно (30%; 50%; 70%; 100%) се одликуваат со поголема 

содржината на минерални материи (пепел) во споредба со контролните кексите (0% 

јачменово брашно).   

8. Кексите со јачменово брашно (30%; 50%; 70%; 100%) се одликуваат со поголема 

содржината на β-глукани во споредба со контролните кексите (0% јачменово 

брашно), што се должи на поголемата застапеност на β-глукани во брашното од 

јачмен.  

9. Замената на пченично брашно со јачменово брашно доведува до зголемување на 

вкупната содржина на полифеноли во кексите и зголемување на нивната 

антиоксидантната активност, што се должи на поголемата содржина на полфенолни 

соединенија и повисоката антиоксидантна активност на брашно од јачмен во 

споредба со пченичното брашно.  

10. a) Замената на пченичното брашно со брашно од јачмен го подобрува изгледот на 

кексите. Кексите со јачменово брашно (30%; 50%; 70%; 100%) се оценети со 

поголем број поени во споредба со контролните кекси.  

б) Замената на пченичното брашно со брашно од јачмен, генерално не влијае на 

подобрување на структурата и цврстина на кексите. Само кексите подготвени со 

50% јачменово брашно се подобри во однос на структурата и цврстината од 

контролните кекси. 

в) Замена на пченичното брашно со брашно од јачмен не ја подобрува џвакливоста 

на кексите. Кексите со јачменово брашно (30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) се оценети 

со помал број поени во споредба со контролните кекси (0% Ј).  
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г) Замената на пченичното брашно со брашно од јачмен, генерално не влијае на 

подобрување на мирисот и вкусот на кексите. Само кексите подготвени со 30% 

јачменово брашно се подобри во однос на сензорната карактеристика мирис од 

контролните кекси и исти во вкусот со контролните кекси (0% Ј).  

д) Подготвените кекси со различен удел на јачменово брашно (0%; 30% Ј; 50% Ј; 

70% Ј; 100% Ј) се најдобро оценети (највисоки оцени) во однос на вкусот, а со 

најниски оцени се оценети во однос на мирисот. 

ѓ) Сите видови на произведни кекси (0% Ј, 30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј) припаѓаат 

на категоријата на кекси со многу добар квалитет (16,01-19,00), но постои разлика во 

вкупната сензорна прифатливост. Кексите подготвени со 50% јачменово брашно 

(18,98) се сензорно најприфатливи  и најблиски до контролните кекси (18,96).  

11. Постои интерес на потрошувачите за застапеност на кекси збогатени со 

јачменово брашно на нашиот пазар, кои позитивно би влијаеле врз здравјето на 

луѓето. 

Поголем број од анкетираните се запознаени со здраствените бенефити што 

ги поседува јачменот и јачменовото брашно, имаат консумирано производ што во 

својот состав содржи јачмен или јачменово брашно и сметаат дека јачменот треба да 

се употребува како суровина за добивање различни пекарско-кондиторски 

производи. Помал процент од анкетираните не консумираат кекси, а главната 

причина за неконсумирање кекси е затоа што немаат навика да ги купуваат. Поголем 

број од анкетираните што консумираат кекси, кексите ги консумираат еднаш до два 

пати во неделата затоа што сметаат дека тие се едноставна ужина и/или десерт. За 

поголем број од анкетираните што консумираат кекси, важно е да имаат соодветна 

информација за составот и енергетската вредност на кексите, затоа што при изборот 

на кекси најважно им е да се со подобрени нутритивни карактеристики и со помала 

калориска вредност. Спремни се да платат и повисока цена за кекси што имаат 

подобрен нутритивен состав, (во споредба со стандардните кекси). 

Генерално, поголем број од анкетираните би консумирале кекси со изменета 

и/или подобрена хранлива вредност, ако знаат дека се корисни за нивното здравје, а 

при тоа би ги вклучиле и кекси збогатени со јачменово брашно, земајќи предвид 

дека тоа изобилува со голем број на хранливи материи (протеини, минерали, 

високата содржина на диететски влакна, особено β-глукани). 
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Врз основа на изнесените констатации и заклучоци за карактеристиките на 

произведени пет вида на кекси: основни контролни кекси (0% јачменово брашно) и 

кекси во кои е направена делумна и/или целосна замена на пченично со јачменово 

брашно (30%, 50%, 70% и 100% јачменово брашно) може да се донесе следниот 

општ заклучок: 

Пченичното брашно може успешно делумно и/или целосно да се замени со 

јачменово брашно (30%, 50%, 70% и 100% јачменово брашно) во формулацијата за 

кекси и при тоа да се добијат сензорно прифатливи кекси со подобрени 

нутритивни, функционални карактеристики. Добиените кекси со јачмен се 

одликуваат со зголемена содржина на минерални материи, β-глукани, вкупни 

полифеноли и зголемена антиоксидантна активност. Формулацијата со 50% 

јачменово брашно како сензорно најприфатлива може да се препорача како 

најдобра формулација за производство на кекси. 

Резулатите добиени од ова истражување може да најдат примена во 

производството на нови формулации на збогатени кекси, кои ќе ја задоволат 

побарувачката на здрави, природни и функционални производи од страна на  

потрошувачите. Податоците можат да бидат од практично значење за процесот на 

истражување и развој во кондиторската индустрија за производство на кекси со 

изменета и подобрена хранлива вредност, чие консумирање позитивно ќе влијае на 

здравјето на консументите. 
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7. ПРИЛОГ 

7.1. Формулар за сензорно оценување на кекси  

Почитувани,  

Оценете ја секоја од наведените сензорни карактеристики со заокружете на еден од броевите 
од 1 до 5.  ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да ја исплакнете устата со вода по завршувањето на 

проценката на еден примерок и да одморите. Продолжете со проценката по 3 минути. 
 

ОЗНАКА НА 

ПРИМЕРОК 
-------------------- 

Име и презиме на оценувачот 

 
--------------------------------------------------------- 

Датум 
 

-------------------- 

Сензорни 

карактеристики 
Оценка ФЗ Барање за квалитет 

Надворешен изглед 

(површина и форма) 

5 

0,8 

Со идеално округла форма, без пукнатини на горната и долната 

површина. 

4 
Со многу мало отстапување од округлата форма и минимални 
пукнатини.  

3 
Со мало отстапување од округлата форма и големина и со повеќе 
пукнатини.  

2 
Со големо отстапување од округлата форма и големина и со премногу 
пукнатини. 

1 Деформиран кекс. 
Сензорни 

карактеристики 
Оценка ФЗ Барање за квалитет 

Структура и 
цврстина 

5 

0,8 

Еднородна фина структура. Не се рони. Одлична цврстина. 

4 
Со многу мало отстапување од еднородната структура. Не се рони. 
Многу добра цврстина. 

3 Со малку сува структура.  Многу малку се рони. Добра цврстина. 
2 Со сува структура. Малку се рони. Лоша цврстина. 
1 Со многу сува структура. Многу се рони. Многу лоша цврстина. 

Сензорни 

карактеристики 
Оценка ФЗ Барање за квалитет 

Мирис 

5 

0,6 

Својствен и интензивен мирис, кој не се губи со текот на времето. 

4 
Својствен и малку интензивен мирис, кој не се губи со текот на 
времето. 

3 Малку интензивен мирис, кој се губи со тек на времето. 
2 Многу малку интензивен. 

1 Несвојствен и чуден мирис. 
Сензорни 

карактеристики 
Оценка ФЗ Барање за квалитет 

Џвакливост 

5 

0,8 

Одлична џвакливост. Многу брзо омекнување во устата. Пријатно 
чувство на присуство на честички во устата. 

4 
Многу добра џвакливост. Брзо омекнување во устата. Пријатно 
чувство на присуство на честички во устата. 

3 
Добра џвакливост. Малку побаво омекнување во устата. Малку 
непријатно чувство на присуство на честички во устата. 

2 
Лоша џвакливост. Бавно омекнување во устата. Непријатно чувство 
на присуство на честички во устата. 

1 

Многу лоша џвакливост. Изразито бавно омекнување во устата. 
Многу непријатно чувство на присуство на честички во устата и 
грлото. 

Сензорни 

карактеристики 
Оценка ФЗ Барање за квалитет 

Вкус 

5 

1,0 

Својствен, ароматичен и постојан вкус 

4 Пријатен вкус. Постојан одреден временски период. 
3 Умерено пријатен вкус. 
2 Слабо изразен и неопределен вкус. 
1 Нетипичен, чуден и неприфатлив вкус. 
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7.2.  Анкетен лист 

КЕКСИ И ЈАЧМЕНОТ КАКО СУРОВИНА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ 

v Анкетата се спроведува како дел од магистерската работа на кандидатот Баже 
Брендов,  студент на втор циклус студии на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, 
студиска програма: Управување со квалитет и безбедност на храна. 

v Целта на ова истражување е да се утврди колку потрошувачите се запознаени со 
здраствените бенифитите што ги поседуваат јачменот и јачменовото брашно, и колку тие се 
застапени во нивната исхраната. Истовремено да се добијат и информации за навиката на 
консумирање на кекси од страна на потрошувачите и нивната заинтересираност за зголемена 
застапеност на кекси збогатени со јачменово брашно на нашиот пазар. 

v Резултатите од истражувањето ќе бидат разработени и презентирани во магистерски 
труд на горе посочениот кандидат на тема „Производство на кекси од пченично и јачменово 
брашно и нивна карактеризација“ .  

v Анкетата е анонимна, па затоа Ве молиме искрено да одговорите на поставените 
прашања. На прашањата се понудени неколку одговори, а Вие избете само еден. 

v Ви благодариме на соработката. 

 

Магистрант: Баже Брендов, Студиска програма - Управување со квалитет и безбедност на 
храна., Технолошко-технички факултет, Велес. 
Ментор: Доцент д-р Викторија Стаматовска, Технолошко-технички факултет-Велес. 
 

I. Општи информации  

Пол Ж   /   М          Возраст______ год                           

II. Анкетни прашања  

1. Дали сте запознаени со здраствените бенефити што ги поседува јачменот и 

јачменовото брашно? 

а) Да                          б) Не            
 

2. Дали до сега сте консумирале производ кој во својот состав содржи јачмен или 

јачменово брашно ? 

а) Да                          б) Не            

3. Дали сметате дека јачменот треба да се употребува како суровина за добивање на 

различни пекарско-кондиторски производи? 

а) Да                          б) Не            

4. Кои од наведените пекарско-кондиторски производи најчесто ги консумирате ? 

а) Леб                б) Печива и лиснати производи          в) Кекси и производи сродни на кексите                                   

5 Дали консумирате кекси ? 

а) Да                                  б) Не 

6. • Aко сте одговориле со "Да" на прашањето бр. 5, преминете на прашање бр. 7.                   

• Ако сте одговориле со "Не" на прашањето бр. 5,  која е причина што не консумирате 

кекси: 

а)  Преферирате други слатки производи (чоколади....)    в) Немате навика да купувате      



Баже Брендов - Производство на кекси од пченично и јачменово брашно и нивна карактеризација 

117 

 

б) Не ви се допаѓаат досега пробаните вкусови                 г) Внимавате на внесот на калории                            

v Ако не консумирате кекси, преминете на прашање 13. 

7. Кексите ги консумирате како: 

а) Оброк                                              б) Ужина                                            в) Десерт 

8. Колку често консумирате кекси? 

а) Секојдневно                  б) 3 до 5 пати во седмицата                    в)  1 до 2 пати во седмицата 

9. Зошто консумирате кекси? 

а) Се добар извор на енергија                          в) Од навика 

б) Се едноставна ужина и / или десерт         г)  Имаат помалку калории  и  добар вкус 

10. Што за Вас е најважно при изборот на кекси? 

а) Да се класични                                                                              д) Да се интегрални 

б) Да имаат намалено количество шеќер и / или масти и калории     ѓ ) Цената 

в) Да имаат зголемено количество на диететски влакна            е) Пакувањето                                

г) Да се збогатени (семиња, суво овошје..)                                             ж) Производителот 

11. Важно ли е за Вас да имате соодветна информација за составот и енергетската 

вредност на кексите? 

а) Да                                  б) Не 

12. Дали би платиле повисока цена за кекси кои имаат подобрен нутритивен состав (во 

споредба со стандардните кекси)? 

а) Да                                  б) Не                               в) Можеби                                    г) Не знам                        

13. Дали би консумирале кекси со изменета и/или подобрена хранлива вредност ако 

знаете дека се корисни за вашето здравје? 

 а) Да                                  б) Не                               в) Можеби                                   г) Не знам                        

14. Дали би консумирале кекси збогатени со јачменово брашно, земајќи во предвид 

дека тоа изобилува со голем број на хранливи материи (протеини, минерали, високата 

содржина на диететски влакна, особено β-глукани)? 

а) Да                                  б) Не                               в) Можеби                                    г ) Не знам 

 


