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АПСТРАКТ 

Интересот за употреба на јачменот (Hordeum vulgare L.) и неговите 

преработки во производството на кекси од ден на ден сè повеќе се зголемува. Тоа е 

поради фактот што овие производи покрај добра нутритивна вредност се 

карактеризираат и со висока содржина на биолошко активни материи. Јачменот е 

житарка која се одликува со исклучително високо количество на β-глукани 

(растворливи диететски влакна). Покрај тоа јачменот се карактеризира и со висока 

содржина на минерални материи, полифеноли и друго.  

Целта на овој труд e да се испита како јачменовото брашно додадено 

(делумно и целосно) при производството на кекси влијае врз амилографските 

карактеристики на подготвеното тесто и на крајниот квалитет на добиените кекси. 

Произведени се кекси од пченично брашно (100%) и кекси со различен процент на 

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

испитувања и на произведените кекси одредени се: масата, дијаметарот, дебелината, 

факторoт на ширење, загубите при печење, цврстинатa, содржината на влага, 

минерални материи, β-глукани и оштетен скроб. Исто така, следена е и промената на 

бојата при печење на секоја минута од 5-тата до 10-тата минута на печењето. 

Амилографските испитувања покажаа дека јачменовото брашно влијае на 

зголемување на: температурата на желатинизација на скробот, максималниот 

вискозитет, крајниот вискозитет и повратниот ефект, а предизвикува намалување на 

вредностите за опаѓање на вискозитетот. Спроведеното истражување покажа дека 

кексите со јачменово брашно (30%, 50%, 70% и 100%) се одликуваат со поголеми 

вредности за маса, дебелина, цврстина, влажност, минерални материи и β-глукани, а 

помали вредности за дијаметар, фактор на ширење, загуби при печење и содржина 

на оштетен скроб во споредба со основните кекси (100% пченично брашно). Кексите 

со јачменово брашно имаат потемна боја и поголема застапеност на црвената и на 

жолтата боја во споредба со кексите од пченично брашно. Со продолжување на 

времето на печење промената на бојата помеѓу контролните кекси и кексите со 

јачменово брашно станува многу видлива (∆E > 6).  

 

Клучни зборови: кекси, брашно од пченица, брашно од јачмен, 

амилографски карактеристики, квалитативни  карактеристики. 
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ABSTRACT 

The interest in the use of barley (Hordeum vulgare L.) and its processed form in the 

production of cookies is increasing day by day. This is due to the fact that these products, 

in addition to good nutritional value, are also characterized by a high content of 

biologically active substances. Barley is a cereal that has an extremely high amount of β-

glucans (soluble dietary fiber). In addition, barley is characterized by a high content of 

minerals, polyphenols and more. 

The purpose of this paper is to examine how added barley flour (partially and 

completely) affects the amylographic characteristics of the prepared dough in the 

production of cookies and its effect on the final quality of the finished product - biscuits. 

Wheat flour biscuits (100%) and biscuits with different percentages of barley flour (30%, 

50%, 70% and 100%) were produced. Amylographic examinations were performed 

produced biscuits and the following parameters: mass, diameter, thickness, spreading 

factor, baking losses, hardness, moisture content, minerals, β-glucans and damaged starch. 

Also, the color change during baking is monitored every minute from the 5th to the 10th 

minute of the baking process.. 

Studies examining the amylographic characteristics have shown that barley flour 

affects the increase of: starch gelatinization temperature, maximum viscosity, final 

viscosity and feedback effect, and causes a decrease in viscosity values. The current 

research indicated that the biscuits with barley flour (30%, 50%, 70% and 100%) are 

characterized by higher values for mass, thickness, hardness, humidity, minerals and β-

glucans, and lower values for diameter, factor of spread, baking losses and damaged starch 

content compared to regular cookies (100% wheat flour). Barley flour biscuits have a 

darker color and a greater presence of red and yellow color compared to wheat flour 

biscuits. As the baking time extends, the color change between the control biscuits and the 

barley biscuits becomes very visible (∆E> 6). 

 

Keywords: biscuits, wheat flour, barley flour, amylographic characteristics, 

qualitative characteristics. 
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ВОВЕД 

Пекарско-кондиторската индустрија е значаен дел од прехранбената 

индустрија. Групата на намирници кои пекарско-кондиторската индустрија ги 

пласира на пазарот се производи со житна основа и во оваа група на намирници 

спаѓаат: основните и специјалните видови на леб, различните видови на печива, 

производите од лиснати теста, тестенините, сувите пекарски производи и 

слаткарските производи (двопек, лебни крукчиња, торти, кекси и производите 

сродни на кексите, ролати, мафини, крофни) и закуските (Василевски, 2011). 

Кексите и производите сродни на кекси вообичаено се подготвуваат од 

пченично брашно со различни пропорции на масти, шеќер и други состојки. Сите 

имаат мала содржина на влага, спакувани се за да бидат заштитени од ефектите на 

атмосферската влага и имаат долг рок на траење (Manley, 2000). Тие се готови 

производи кои се за директна употреба (консумирање). Достапни се во најразлични 

форми, вкусови, пакувања и цена (Ikuomola et al., 2017). 

Во последните години, потрошувачите во готовите производи сѐ повеќе ја 

бараат функционалноста, односно здравствените бенефити кои може да се добијат 

од неа. Поради тоа, денес со цел да се зголеми функционалноста и квалитетот на 

крајниот производ за производство на кекси и производи сродни на кексите не се 

користи само пченичното брашно, туку се прави комбинација со други видови на 

брашно (овесно, јачменово,’ржано, соино, пченкарно, брашно од хелда и др.) (Čukelj, 

2013; Arshad et al., 2014; Drakos et al., 2019, Deng et al., 2020; Xu et al., 2020).  

Јачменовото брашно, добиено од јачменовото зрно се одликува со висока 

содржина на нутритивно значајни компоненти како што се витамини, 

фитохемикалии (Sharma & Kotari, 2017), диететски влакна, особено растворливи 

влакна - β-глукани (Gupta et al., 2011), за кои се смета дека имаат големи здравствени 

придобивки (Behall et al., 2004; Keenan et al., 2007; Khoury et al., 2012; Tosh, 2013; 

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

Varadacharyulu, 2017; Zhilinskaya et al., 2018; Gustavo et al., 2019). Присуството на 

споменатите компоненти ја зголемила употребата на јачменовото брашно во 

различни формулации на кекси и производи сродни на кексите. 

Досегашните истражувања покажуваат дека со инкорпорирање на 

јачменовото брашно во кексите и производите сродни на кексите се добиваат 

функционални производи со зголемена нутритивна вредност, збогатени со диететски 
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влакна, минерали, витамини, фитохемикалии (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; Alka et al., 2017). Јачменовото брашно покрај функционално 

надополнување, ја подобрува структурата, го намалува процентот на кршливост 

(Ikuomola et al., 2017). Кексите со јачменово брашно се одликуваат со добри 

сензорни карактеристики и задоволувачки сензорен квалитет (Nakov et al., 2018). 

Во согласност со претходно изнесеното, од посебен интерес е да се испита 

како употребата на јачменово брашно (делумно и целосно) при производството на 

кекси, ќе влијае на карактериските на подготвеното тесто и на крајниот квалитет на 

добиените кекси. Извршените испитувања би укажале за можната примена на 

јачменовото брашно како суровина за добивање кекси со подобрени квалитативни 

карактеристики.
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1. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

 

Во денешно време, прехранбените производи кои се готови за консумирање, 

како кексите, имаат широка потрошувачка. Некои од причините за широката 

потрошувачка се ниската цена на чинење, високата енергетска вредност, 

достапноста на пазарот во различни видови, со различни вкусови и долгиот рок на 

траење (Sudha et al., 2007; Drakos et al., 2019; Đurović et al., 2020).  

Кексите може да се дефинираат како мали печени производи, подготвени 

главно од брашно, шеќер и маснотии. Тие се разликуваат од другите печени 

производи, поради тоа што имаат мала содржина на влага. Содржината на влага во 

кексите е обично помалку од 4% и затоа имаат долг рок на траење, можеби шест 

месеци или подолго (Mamat & Hill, 2018).  

1.1. Суровини за производство на кекси 

Во составот на кексите учествуваат повеќе суровини, подобрувачи и адитиви, 

и поради тоа тие се разликуваат во: видот, структурата, масата и технологијата на 

производство (Abdelazim et al., 2019). Главните состојки на тестото за кекси се 

брашно, шеќер и маснотии. Природата и количината на состојките во тестото го 

одредуваат квалитетот на кексите (Mamat & Hill, 2018). 

 

1.1.1. Брашно 

Најчесто употребувано брашно за производство на кекси, како и на 

производите слични на нив е пченичното брашно, кое се добива од пченичното зрно. 

Зрното на пченицата има овална форма со различни димензии во зависност од видот 

на пченица и условите на одгледување. Најчесто должината е од 4,2 до 8,6 mm, 

ширина од 1,6 до 4 mm, а дебелината на зрното е од 1,5 до 3,8 mm (Jonjić, 2013). 

Пченичното зрно е составено од три основни анатомски делови: обвивка, ендосперм 

за кој е сраснат алеуронскиот слој и ’ртулец (слика 1) (Klarić, 2010; Klarić, 2012). 

Обвивката на зрното претставува 5 – 26% од вкупната маса на зрното. Ендоспермот 

на зрното е изграден од внатрешен дел или јадро (75 – 85%) во кој се сместени 

резервните хранливи материи и алеуронски слој (6,3 - 8,9%). Ендоспермот е богат со 

скроб, додека процентот на минерали, протеини, целулоза, витамини и ензими е мал. 

Од ендоспермот всушност се добива пченичното брашно и од него зависи неговиот 
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квалитет. Алеуронскиот слој е составен од еден слој на клетки со правилна форма и 

задебелени ѕидови. Клетките се исполнети со протеини, масти (во вид на капки), но 

не содржат скроб. ’Ртулецот (1,4 - 3,8 %) се наоѓа во основата на зрното и биолошки 

претставува најважниот дел на зрното. Богат е со масти и јаглехидрати, витамини и 

активни материи (Jonjić, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Градба на пченично зрно 

 

Со отстранување на обвивката (површинскиот слој), алеуронскиот слој и 

’ртулецот (трици и никулци), кои се богати со хранливи материи (витамини, 

минерали, протеини, липиди, диетeтски влакна) и намалување на големината на 

честичките на ендоспермот (средишниот дел на пченичното зрно) преку мелење на 

зрното се добива бело пченично брашно кое се употребува за производство на леб и 

кекси. Белото пченично брашно главно е составено од скроб и протеини, а е 

дефицитарно со хранливи материи поради отстранување на обвивката, алеуронскиот 

слој и ’ртулецот (Василевски, 2011; Mamat & Hill, 2018).  

Протеините се природни полимери, составени од аминокиселини, поврзани со 

пептидни врски. Аминокиселините се разликуваат по структурата на страничниот 

радикал и неговите својства. Пептидните врски се појавуваат како резултат на 

поврзувањето на карбонилните групи на аминокиселините и α-амино групите на 

другите киселини. Протеините може да имаат примарна, секундарна, терцијарна и 

кватернарна структура. За структурата на тестото најважни се дисулфидните врски 

помеѓу протеините (Kljusurić, 2000; Pritišanac, 2012).  

Протеините во пченицата врз основа на растворливоста се делат на четири 

главни групи:  

’Ртулец 

Обвивка 

Ендосперм  

(бело брашно) 
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v албумини (растворливи во вода и разблажени пуфери);  

v глобулини (растворливи во раствори на соли); 

v глијадини (растворливи во 70 – 90% етанол), и  

v глутенини (растворливи во разблажени киселини или бази).  

Покрај оваа поделба во употреба многу често е и поделбата на протеините на 

пченицата на: глутенски (глобулини и глијадини) и неглутенски (албумини и 

глобулини) протеини. Слабата растворливост на глутенските протеини во вода е 

условена со ниската содржина на аминокиселини со јонизирачки странични ланци, 

како и високата содржина на глутамин и неполарни аминокиселини (пролин и 

глицин) (Delcour et al., 2012; Khan et al., 2013). 

Глутенските протеини (глобулини и глијадини) сочинуваат 80 – 85% од 

вкупната содржина на протеините во пченицата и се главни резервни протеини во 

пченицата. Се наоѓаат во ендоспермот на зрелото пченично зрно каде што 

формираат нераскинлив матрикс околу скробните гранули (Kumamaru et al., 2007). 

Главните карактеристики на пченицата се темелат на својството на овие резервни 

протеини да формираат глутен. Нивните внатрешни високоеластични својства се 

одговорни за карактеристиките на различните производи од пченица – леб, 

тестенини, кекси, колачи, печива и др. (Day et al., 2006). Се претпоставува дека 

глијадинот ја контролира вискозноста на тестото, а глутенинот ги контролира 

еластичните својства или својствата на јачина (слика 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Глутенски протеини: фракции и технолошки својства (Lamacchia et 

al., 2014) 
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Скробот е компонента која се содржи најмногу во пченичното брашно. Тој во 

житариците е под формата на микроскопски гранули со округла форма со големина 

од 2 до 5μm. Во зависност од сортата на пченицата и условите за одгледувањето таа 

содржи од 62 до 75% сува материја скроб. Количеството на скроб во пченичното 

брашно е обратнопропорционално на количеството на протеини. Скробот се состои 

од два полимера: амилоза (20 – 30%) и амилопектин (70 – 80%) (Penava, 2016). 

Двата полисахариди се изградени од α-D-глукоза. Амилозата е линеарен 

полисахарид во кој молекулите на α-D-глукоза се поврзани со α-1→4 врски, додека 

молекулата на амилопектинот е разгранета во која освен со α-1→4 врски молекулите 

на α-D-глукоза се поврзани и со α-1→6 врски (слика 3). Покрај амилозата и 

амилопектинот гранулите на скроб содржат и различни протеини, минерали и 

липиди. Учеството на амилоза и амилопектин зависи од ботаничкото потекло на 

скробот (Šubarić et al., 2011; Lipovac, 2016) 

 

 Слика 3.           Амилоза                                                       Амилопектин 

 

Амилозата и амилопектинот се поврзани помеѓу себе со водородни врски. 

На тој начин се создаваат збиени мицели. Така поврзани мицелите прават скелет, кој 

спречува распаѓање на скробните зрна. Внатрешноста на скробните клетки се состои 

од амилоза, а надворешноста од амилопектин (Penava, 2016). 

Šubarić et al. (2011) го опишале моделот на гранулите на скроб според описот 

на Linebeck (слика 3). Според него, еден дел од молекулите на амилоза е сместен во 

аморфните делови, а други во обвивката создавајќи комплекс со липидите присутни 

во гранулите. Покрај тоа, кон внатрешноста на гранулите сместени се поголеми 

странични ланци на амилопектин (слика 4). 
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Слика 4. Шематски приказ на положбата на амилоза и амилопектин во 

скробна гранула (Šubarić et al., 2011) 

 

Молекулите на амилоза и амилопектин меѓусебно поврзани со водородни 

врски се радијално сместени во гранулите (нормално на површината). Радијалната 

положба на молекулите ја докажува и оптичката активност на скробните гранули 

под поларизирана светлина. Гранулите на скроб имаат семикристална градба т.е. 

аморфни и псевдокристални области. Амилозата има поголема склоност да формира 

цврсти гелови и филмови, додека амилопектинот е стабилен на ретроградација и 

формира мек гел и слаб филм (Šubarić et al., 2011). 

Во зависност од содржината на амилоза и амилопектин, скробот се дели на: 

восочен скроб (содржи помалку од 15 % амилоза), нормален скроб (содржи 20 - 35 % 

амилоза) и високоамилозен скроб (содржи повеќе од 40% скроб) (Šubarić et al., 

2011). 

Желатинизацијата (клајстеризацијата), ретроградацијата и создавањето 

скробна суспензија се трите најважни својстава на карактеризација на скробот. 

Желатинизацијата на скробот се случува при нарушување на структурата на 

молекулата на скорбните гранули. Природните молекули на скробот не се 

растворливи во студена вода, но набабруваат во топла вода (Cui, 2005). 

Клајстеризацијата на скробот е процес, при кој неговите гранули се 

подложени на влијанието на високата температура, во присуство на вода. Во такви 

услови доаѓа до нарушување на структурата на скробните гранули, тие се раствораат 

што води до загуба на кристалната структура на скробот и формирање гел (Krušelj, 

2016). Утврдено е дека желатизацијата на скробот е процес кој се одвива во неколку 
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фази (слика 5). На почетокот на загревање на скробната суспензија доаѓа до 

реверзибилна хидратација во аморфните делови на скробните гранули, каде што се 

присутни слаби водородни врски. Со понатамошно загревење доаѓа до поголемо 

уништување на структурата и дополнително бабрење. Молекулите на амилозата и 

амилопектинот ги напуштаат гранулите и преминуваат во растворот. Во оваа фаза 

доаѓа до кинење на меѓумолекуларните водородни врски помеѓу молекулите на 

скробот и создавање водородни врски помеѓу водата и скробните молекули. Доколку 

се продолжи со загревање гранулите континуирано примаат вода и нагло 

експандираат. Доаѓа до раскинување на врските во кристалната област и деструкција 

(уништување) на гранулите (Šubarić et al., 2011).  

 

 

 

Слика 5.  Крива и параметри на желатизација на скроб (Schirmer et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. Желатизација на скроб (Schirmer et al., 2014) 

 

Разрушувањето на гранулите и растворањето на молекулите на амилозата и 

амилопектинот може да се подобри со поинтензивно мешање. Колку количеството 

на растворените молекули е поголемо, толку вискозитетот е поголем (Krušelj, 2016). 

Процесот на желатизација се одвива во одреден температурен опсег. 

Температурниот опсег при кој доаѓа до желатизација зависи првенствено од видот на 

скроб и од количеството на вода. Скробот кој содржи поголем удел на амилоза (над 

Почеток на желатизација 

Максимален 
интензитет на 
желатизација  

Рекристализација 
на скробот 
(ретроградација)  

Целосна 
дисперзија  

Температура 

Вискозитет 
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50%) желира на повисоки температури. Суспензијата која се создава е со поголем 

вискозитет, но има тенденција кон ретроградација (Šubarić et al., 2011; Krušelj, 2016; 

Mamat & Hill, 2018). Температурниот опсег (60 до 80 ˚C) зависи и од големината и 

од формата на гранулите. Помалите гранули се раствораат на повисоки температури, 

додека поголемите се раствораат на пониски (Lipovac, 2016). 

За време на ладењето на желатинизираната маса, таа поминува од повисоко 

енергетско ниво кон пониско. Процесот, при кој молекулите повторно 

кристализираат (рекристализација) се нарекува ретроградација. За време на овој 

процес доаѓа до поврзување на два соседни полимерни ланци со водородни врски. 

Ретроградацијата зависи од многу фактори: рН, температура на клајстеризација, 

концентрација на скроб во растворот, присуство на други материи и др. При рН 5 - 7 

ретроградацијата е интензивна, додека при многу ниски или многу високи вредности 

на рН-ретроградацијата се намалува или целосно се губи. При намалување на 

температурата и зголемување на концентрацијата на скробот, доаѓа до зголемување 

на степенот на ретроградација. Со зголемување на температурата на желатинизација 

се забрзува и ретроградацијата за време на складирање. Ефектите од 

ретроградацијата на скробот се различни: зголемување на вискозитетот, таложење на 

нерастворливите скорбни честички, одделување на водата од желето (Krušelj, 2016). 

Ретроградацијата на скробот зависи од ботаничкото потекло на растението 

од кое е добиен скробот и структурата на амилопектинот. Соодносот помеѓу 

амилозата и амилопектинот има влијание и врз кинетиката на ретроградирањето на 

скробот. Тој е многу важен процес при користење скроб во производството на некој 

прехранбен производ (Cui, 2005).  

Различните видови на пченично брашно овозможуваат производство на 

различни видови на тесто и готови производи кои се разликуваат во однос на 

реолошките својства и својствата при печење. Пченичното брашно се разликува во 

зависност од видот на пченицата, условите на одгледување, времето на садење и 

жнеење итн. (Mamat & Hill, 2018). 

Пченицата ботанички спаѓа во групата на треви, род Triticum, а постојат 27 

видови на пченица. За производство на брашно најголема улога и најзначајни се 

следните видови: 

1. Triticum aestivum L. – мека пченица;  

2. Triticum compactum L. – пченица со големо количество на скроб;  
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3. Triticum durum L – тврда пченица (Bošnjaković, 2014). 

Triticum aestivum L. е мека пченица која се користи за производство на 

колачи, леб, кекси, бидејќи содржината на протеини е од 8 до 10%, додека Triticum 

durum L. е тврда пченица која има висока содржина на протеини и се користи за 

производство на тестенини. Процентот на протеини во брашното, односно во 

пченицата, има голема улога за неговата примена во производството, бидејќи ја 

одредува јачината на брашното (Hui, 2006). Пченичниот протеин (глутен) има 

уникатни својства комбинирајќи ја јачината и еластичноста, кои се потребни за 

производство на леб, кекси и колачи (Adeoye et al., 2017; Đurović et al., 2020). 

Брашното кое се користи за производство на кекси се карактеризира со влага 

околу 14 %, протеини околу 7 - 9 % и скроб 70 - 75%. Брашното од сортата Triticum 

aestivum L има мало количество на протеини и поради тоа е најпогодно за 

производство на кекси и колачи (Mamat & Hill, 2018). Ако се користи пченично 

брашно со големо количество на глутен, кај финалните производи ќе се појави 

деформација во текот на процесот на печење, а површината на кексите ќе биде груба 

и покриена со пукнатини (Dabija & Păiuş, 2015; Abdelazim et al., 2019). 

Житните зрна може да се мелат до најситна гранулација. Сепак, сите видови 

на брашна немаат иста големина на честички. Гранулацијата (големината на 

честичките) се смета за една од најважните физички карактеристики која влијае на 

проточноста на правот (Abu-Hardan & Hill, 2010). Средната гранулација на 

честичките на брашното кое се користи за производство на кекси најчесто е околу 50 

µm, а помалку од 10% се брашна со гранулација на честички од 130 μm (Manley, 

2000). Zucco et al. (2011) утврдиле дека користењето на брашна со ситна гранулација 

ја зголемува цврстината на кексите, а го намалува факторот на ширење, додека 

крупното брашно ги намалува и цврстината и факторот на ширење. 

Откриено е дека во процесот на мелење, бидејќи ендоспермот се крши, некои 

од гранулите на скроб се физички оштетени, губејќи го редоследот на кристалност. 

Ова има длабок ефект врз својството на апсорпција на вода на брашното кога се 

прави тесто, бидејќи моќта на оштетениот скроб да апсорбира вода е околу три пати 

поголема од неоштетените гранули. Во мекото пченично брашно, оштетениот скроб 

е типично под 3 %. Пченично брашно со најмала можна оштетеност е најпосакувано 

брашно, бидејќи оштетениот скроб има поголема подложност на дејството на 

амилазите за време на преработката на храна (Mamat & Hill, 2018).  
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Оштетениот скроб е значајна компонента на пченичното брашно, бидејќи ги 

менува реолошките својства на тестото и влијае на крајниот квалитет на печениот 

производ, особено кај лебот, тестенините и кексите. Сепак, квалитетот и квантитетот 

на произведениот оштетен скроб зависат од видот на јадрото, неговата цврстина, 

содржината на протеини, видот и начинот на мелење и темперирањето на процесот. 

Оштетениот скроб кој апсорбира вода колку што има сопствена тежина во споредба 

со неоштетениот природен скроб што задржува само 30% вода, станува поподложен 

на амилолитичка хидролиза и произведува повеќе гасни меури во тестото, за на крај 

да влијае на крајниот квалитет при печење. Функционалноста на оштетениот скроб 

главно е проучена во правење леб и кекси, каде што се означува квалитетот на 

брашно и крајните производи  (Ali et al., 2014). 

Кај повеќето видови брашно, процентот на оштетен скроб е 4 - 10% од 

вкупната сува материја на брашното. Оптимален се смета уделот од 7% на оштетен 

скроб, а поради губење на квалитетот на производот, овој процент не треба да 

надминува 9%. Овие вредности се определени според методот AACC 76-30A, а 

пресметано за вредностите кои се добиваат според методот AACC 76-31 процентот 

на оштетување на скроб во брашната се движи од 2,5 до 6 %, при што оптимално е 

4,35% а максимално е 5,6% (Tkalec, 2013; Sermek-Marčec, 2015). 

Принципот на методот за определување оштетен скроб се заснова на 

хидратација и хидролиза на оштетените гранули на скроб од примерокот со габична 

α-амилаза на 40 °C за 10 минути. Производите од хидролизата се 

малтоолигосахариди и α-ограничувачки декстрини. Овие услови овозможуваат 

скоро целосна хидролиза на оштетените гранули на скроб од примерокот и 

минимално распаѓање на неоштетените гранули. Ензимската хидролиза се запира по 

точно 10 минути со додавање разредена сулфурна киселина. Примерокот се 

центрифугира, добиената смеса што содржи малтоолигосахариди и α- ограничувачки 

декстрини се третира со прочистена амилоглукозидаза. Се добива глукоза која со 

глукоза оксидаза/пероксидаза реагенсот (GOPOD) создава обојување чиј интензитет 

се одредува спектрофотометриски (Tkalec, 2013; Sermek-Marčec, 2015). 

Бидејќи состојките што влегуваат во составот на пекарско-кондиторските 

производи се одликуваат со ниска хранлива вредност, особено белото пченично 

брашно кое е нутритивно многу слабо (Đurović et al., 2020), потребата од употребата 

на суровини со повисока хранлива вредност во производство на пекарско-
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кондиторските производи е неопходна. Во рамките на концептот на функционална 

храна којшто е резултат на интензивните побарувања на потрошувачите за развој на 

прехранбени производи со повисока нутритивна вредност, за подобрување на 

квалитетот и нутритивната вредност на пекарско-кондиторските производи може да 

се употребат различни додатоци меѓу кои и јачменовото брашно (Penava, 2016; Alka 

et al., 2017). Јачменовото брашно добиено со мелење на јачменовото зрно кое се 

одликува со висока содржина на биоактивни соединенија се користи за формулација 

на нови прехранбени производи за исхрана на луѓето (Charalampopoulos et al. 2002). 

Замената на пченично брашно и додавање брашно од различни житни култури како 

што е јачменот има цел да ја подобри, зголеми содржината на минерали, витамини, 

протеини или диететски влакна во составот на кексите (Škrbić et al., 2009; Abdelazim 

et al., 2019). 

Јачменот (Hordeum vulgare L.) е една од најстарите житни култури што се 

одгледува и користи ширум светот, а пред неа се само пченицата, оризот и пченката. 

Неговото ботаничко потекло е сè уште непознато, иако некои студии потврдуваат 

дека потекнува од Југоисточна Азија, вклучувајќи ги Кина, Тибет и Непал. Првите 

примери на одгледување јачмен датираат од пред околу 10 000 години (Tricase et al., 

2018). 

Јачменот претставува разновидна култура и се смета за една од 

најприспособливите житни култури. Уште од античко време се користел како храна 

или за производство на пијалаци, а денес главно е наменет за хранење на добитокот. 

Најверојатно, во минатото, првата употреба била како храна за луѓето, што потоа 

преминала во употреба како сточна храна, а неговата намена се менувала низ 

историјата во различни географски области (Ullrich, 2011). Ова растение се 

користело за подготовка на леб кај Евреите, Грците и Римјаните, но воведувањето на 

други житни култури во исхраната на луѓето како пченицата, оризот и пченката 

довело до сериозно намалување на употребата на јачменот и на неговото 

одгледување (Arendt & Zannini, 2013).  

Денес, се користи во индустријализираните земји како сточна храна и како 

основна храна во земјите во развој, но сепак, најзначајната употреба од економска 

гледна точка е производството на слад и пиво (Tricase  et al., 2018). Повеќе од 70% од 

јачменските култури се користат за сточна храна, околу 21% се наменети за 

производство на слад, пиво и дестилација, а помалку од 6% се консумира како храна 
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за луѓето. Покрај тоа, зголемениот интерес за обновлива енергија доведе до скромна 

употреба на јачменот за производство на биогорива (Griffey et al., 2010).  

Истакнувањето на јачменот како храна главно се должи на неговите 

потенцијали во производството на здрава храна, како одличен извор на диететски 

влакна и функционални состојки на храната како што се β-глуканите. Во текот на 

последните 50 години, иако бербата е намалена, производството е зголемено како 

резултат на подобрувањето на приносите од околу 1,4 t/ha во 1960 година на 3 t/ha во 

2017 година. Во 2017 година, светското производство е околу 141 милиони тони, а 

Европа е најголемиот производител (Tricase  et al., 2018). 

Јачменот припаѓа на семејството треви Poaceae, род Hordeum, кој опфаќа 

околу 31 вид вклучувајќи диви и култивирани видови. Култивираните видови на 

јачмен се класифицирани во видот Hordeum vulgare (Anđelić, 2014, Kant et al., 2016). 

Култивираните видови на јачменот Hordeum vulgare, врз основа на развојот, 

распоредувањето и плодноста на класните зрна се поделени на повеќе групи, од кои 

најголемо значење во одгледувањетo и производство на јачмен имаат дворедниот 

(distichon) и шесторедниот (hexastichon) јачмен со своите многубројни видови и 

форми (Koči, 2016). 

Разликуваме три видови јачмен според времето на сеење: зимски (се сее во 

есен), пролетен (се сее во пролет) и факултативен, односно зимско-пролетен (може 

да се сее во есен и пролет). Јачменот се одгледува главно во областа меѓу 55 и 65 

степени северна географска широчина, каде што се одгледува главно на пролет, на 

околу 80% од површината, додека факултативните и зимски сорти растат на околу 

20% од површината, главно во Европа и Централна Азија (Grgić, 2015). 

Јачменот како култура е многу проучуван со најкраток период на вегетација 

од сите житарици. Вегатацискиот период на пролетниот јачмен е од 55 до 130 дена, а 

на зимскиот е од 240 до 260 дена (Popović, 2012).  

Исто така, јачменот се класифицира и на излупен (eng. hulled) или без обвивка 

(eng. hull-less; hulless) (слика 6) (Gangopadhyay et al., 2015). Кај јачменот без обвивка 

надворешната обвивка лабаво го обвиткува зрното и најчесто сама паѓа за време на 

бербата, додека излупениот јачмен има обвивка - лушпа (палеа и лема) и има 

потреба да се отстрани (Lahouar et al., 2016; Das & Kaur, 2016). Утврдено е дека 

јачменот со обвивка се одликува со поголема содржина на функционални состојки 

како α-токоферолот, вкупните диететски влакна и β-глукани во споредба со 
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излупениот јачмен. Јачменот без обвивка споредбено со други видови, кои имаат 

обвивка, содржи дополнителни протеини и есенцијални аминокиселини (Šterna, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Излупен (hulled) и без обвивка (hull-less; hulless) јачмен 

Зрното на јачмен има издолжен вретенест облик. Тоа се состои од: обвивка, 

алеуронски слој, ендосперм и ембрионален дел (слика 7) (Fox, 2009; Aborus, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Градба на јачменово зрно 

 

Обвивката е составена од три слоеви: внатрешна обвивка (семеница), 

оплодник (перикарп) и лушпа (палеа и лема). Во перикапот и лушпата примарно се 

присутни целулоза, хемицелулоза, лигнин и лигнан (главни состојки на 

Алеурон 

Ендосперм 

Скутелум 

Ембрион 

Обвивка 
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нерастворливи влакна). Во мали количества се присутни и полифеноли и горчливи 

материи, а содржи и најголемо количество на минерали (Брендов, 2020).  

Алеуронски слој го опкружува ендоспермот и се состои од клетки богати со 

протеини, кои се важни за индуцираната биосинтеза на хидролитичките ензими (α-

амилази, β-глуканази, пептидази) кои го разградуваат ендоспермот. Мастите, 

полифенолите и пигментите се депонирани во стабилните протеински структури на 

овој слој (Grgić, 2015).  

Ендоспермот претставува 75% од јачменовото зрно и служи како извор на 

хранливи материи неопходни за развој на ембрионот за време на ’ртењето. Тој е 

составен од клетки кои се исполнети со скробни гранули и протеини, всушност 

ендоспермот е скробна маса во матрица на протеини (Aborus, 2017). Во матичните 

клетки на ендоспермните скробни гранули се наоѓаат густо комплексни мрежи на 

протеини. Протеинската мрежа ја сочинуваат складираните протеини на 

ендоспермот (хордеини) (Grgić, 2015). Во ендоспермот глукозата и фруктозата се 

присутни во многу мали количини, а понекогаш и малтозата е присутна во мали 

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

2008). 

Во ембрионалниот дел е сместен ембрион (’ртулец; никулец) со мали 

почетоци и коренчиња. Тој го претставувава живиот дел од зрното од кое се создава 

ново растение со ’ртење. Ембрионалниот дел со тенок слој на заштитно ткиво 

(scutellum) и епителен слој е одвоен од ендоспермот. Во највисок процент присутни 

се протеините (34%), потоа растворливите шеќери (20 - 25%), липидите (14 - 17%) и 

минералните материи (5 - 10%) (Grgić, 2015). 

Хемискиот состав на јачменот зависи од сортата, климата, од областа на 

одгледување и од типот на почвата. Јачменовото зрно содржи 12 - 20% вода и 80 – 

88% сува материја (Jurišić, 2010). Како главните нутритивни состојки на јачменот и 

производите од јачмен, покрај β-глуканите, се сретнуваат скробот, шеќерите, 

протеините, мастите и минералните материи (Ullrich, 2011; Miškić, 2017). Присутни 

се и минерали и витамини: калиум, фосфор, магнезиум, железо, цинк, селен, 

магнезиум, витамини од B-комплексот и други витамини кои се во помали количини 

(А, Е и К) (Anđelić, 2014).  

Јачменовото зрно содржи 60 - 80% јаглехидрати. Од јаглехидратите доминира 

скробот чија застапеност се движи од 62 до 77%. Бидејќи скробот е составен од 
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амилоза и амилопектин, неговите физикохемиски својства и неговата крајна 

употреба значително зависат од нивниот однос. Врз основа на концентрацијата на 

амилоза, јачменовиот скроб може да се класифицира во јачменов скроб со ниска 

содржина на амилоза - ,,восочен“ (eng. ,,waxy“) (< 5 %),  нормален (∼ 25 - 27% 

амилоза) и со висока содржина на амилоза (> 35%) (Asare et al., 2011). 

Јачменот е житарица исклучително богата со β-глукани и прехранбени 

влакна. Од житните зрна, најголема содржина на β-глукани се наоѓа во јачменот (2 -

11%) и овесот (2 - 7%), додека во пченицата и ’ржта е помала и може да се движи од 

0,5 до 1% и од 1,4 до 2,6%, соодветно (Guleria et al., 2015; Lahouar et al., 2016). За 

различна застапеност на β-глуканите во јачменот говорат литературни податоци 

презентирани од стана на поголем број истражувачи (Havrlentová & Kraic, 2006; Ister, 

2010; Bonafaccia et al., 2016; Alijošius et al., 2016; Menkovska et al., 2017). Податоците 

покажуваат дека ефектите на генотипот (сортата на јачмен), околината (локацијата), 

годината на одгледување (климатските услови), употребата на ѓубриво и нивните 

интеракции може да придонесат за варијација во составот, особено на содржината на 

протеини, β-глукани, α-токоферол, како и на содржината и составот на 

аминокиселини (Popović, 2012; Radić, 2015; Marković et al., 2017; Šterna, 2017; 

Abdelazim et al., 2019).  

β-глуканите претставуваат долги полисахариди кои се изолирани од квасецот 

Saccharomyces cerevisiae и од житариците. Тоа се полисахариди составени од 

молекули на глукоза, кои може да бидат поврзани со β-(1,3), (1,4) и (1,6) глукозидни 

врски (слика 8). β-глуканите добиени од житни култури се остатоци од глукоза со β 

(1 → 3 ) и (1 → 4) врски. Тоа се полимери со голема молекулска маса со пријавени 

големини за β-глукани од јачмен од 3 x 104 до 3 x 106 gmol-1
. β-глуканите од 

различни извори имаат различна молекулска маса и се одликуваат со различни 

биолошки ефекти (Gangopadhyay et al., 2015). 

Во природата постојат многу видови на β-глукани од кои некои се 

растворливи, а некои не се растворливи во вода (Jurišić, 2010). Процентот на 

различни врски влијае врз структурата и на тој начин и врз функцијата на β-

глуканите. Секоја (1→3)-глукозидна врска индуцира врски во структурата, што ја 

прави пофлексибилна и растворлива, додека сегментите со само (1→4)-глукозидни 

врски може да имитираат целулоза и да бидат повеќе нерастворливи (Djurle, 2017). 
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Слика 8. Структура на β-глукани 

 

β-глуканите имаат висок капацитет за задржување на водата и имаат одлична 

улога при инкорпорирање во храната како растворливи влакна. Со високиот 

капацитет за задржување на водата, исто така, се контролира миграцијата на влага и 

формирањето на кристали мраз, се зголемува стабилноста на 

замрзнување/одмрзнување и се намалува синерезисот (Guleria et al., 2015). 

Поради специфичната комбинација на β-(1→4) и β-(1→3)-врски во линеарни 

полисахариди со долг ланец и со голема молекуларна тежина, β-глуканите од 

житарките генерираат вискозитет во цревниот тракт, за кој се смета дека е главниот 
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механизам на дејствување, одговорен за нивните позитивни здравствени ефекти 

(Henrion et al., 2019). Голем број на студии сугерираат дека бета-глуканите може да 

ги намалат холестеролот и триглицеридите, да го подобрат метаболизмот на 

липидите, да го намалат крвниот притисок, да се користат при намалување на 

телесната маса, да заштитат од дијабетес, да го намалат ризикот од рак, да се 

користат при превенција и третман на метаболичкиот синдром и да го подобрат 

имунитетот (Khoury et al., 2011; Elbossaty, 2018); Sima et al., 2018; Hussain & Kaul, 

2018; Henrion et al., 2019). 

Јачменовото брашно и другите видови на брашна кои содржат голем процент 

на растителни влакна (β-глукани), го контролираат процентот на водата која е 

присутна во производот, со цел да се добие краен производ со бараниот квалитет 

(Halland et al., 2016).  

1.1.2. Шеќери 

Шеќерите што се присутни во тестото вклучуваат шеќери првенствено 

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

полисахариди присутни во брашното по хидратацијата и шеќери (засладувачи), 

додадени при создавањето на едно тесто, како главна состојка за производството на 

кекси и за производите сродни на кексите (Hamed, 2013).  

Засладувачите се базираат на јаглехидратите. Во зависност од тоа кои видови 

се додадени зависи и влијанието врз производот и неговиот квалитет. Тие може да 

бидат: моносахариди, дисахариди, сложени јаглехидрати, како што се олигосахариди 

или декстрини. Исто така може да бидат во најразлична форма: цврста, во вид на 

прав или течност. Освен различната форма исто така имаат и различна боја: бела, 

кафеава, темнокафеава. Видот на засладувачот зависи од видот на производот и 

барањата за квалитет кои треба да се добијат на крајот од производството, со цел да 

се постигне потребната структура, изглед, слаткост и функционалност на производот 

(Hui, 2006).  

Шеќерите (засладувачите) во зависност од уделот и видот, влијаат на 

различните реолошки карактеристики на тестото за кекси. Зголемувањето на 

содржината на шеќер ја намалува цврстината на тестото, како и развојот на глутен. 

Шеќерите го инхибираат развојот на глутен за време на мешањето на тестото, што 

резултира со помалку цврсти и повеќе ронливи кекси (Gallagher et al., 2005; Mamat & 

Hill, 2018). 



27 

 

Додавањето на шеќерите (засладувачите) во кексите е поради повеќе 

причини. Тие влијаат на вкусот, димензиите, бојата, цврстината и површината на 

кексите (Gallagher et al., 2005; Hamed, 2013). Тие исто така влијаат и врз структурата 

на производот – ја зајакнуваат, придонесуваат за мекоста на производите, го 

продолжуваат рокот на траење, се користат и како храна на квасците присутни во 

производот. Бидејќи ја одржуваат влагата на производот, придонесуваат за 

одредување на дијаметарот (должината) на производот (Hui, 2006). При печење на 

производот доаѓа до растопување на шеќерите и кексите се шират. Ширењето и 

дебелината на кексите се зголемува со зголемување на уделот на шеќер (Laguna et al. 

2013; Mamat & Hill, 2018). Гранулацијата на шеќерот има влијание врз изгледот и 

врз структурата на производот, доколку има поголема гранулација тогаш не се 

растопува целата количина и на површината се појавуваат пукнатини. Пукнатините 

се резултат на рекристализација на шеќерите (Hui, 2006).  

Количината и видот на употребениот засладувач има ефект во текот на целата 

постапка на подготовка на кексите (од мешање на тесто до пакување) (Gallagher et 

al., 2005). Тие имаат функционална улога, како основен извор на енерија, ја врзуваат 

водата и на тој начин претставуваат инхибитори за рекристализација на скроб, ги 

контролираат вискозитетот и степенот на желирање на скробот (Hamed, 2013). 

Влијанието на шеќерите врз желатинизацијата на скроб е проучена од многу 

истражувачи (Mamat & Hill, 2018), при што е утврдено дека карактеристиките на 

желатинизација значително се менуваат со додавање шеќери. Зголемувањето на 

концентрацијата на шеќер во мешавини на вода, шеќер и брашно ја зголемува 

температурата на желатинизацијата на скроб. Според добиените резултати 

предложени се два независни механизми: 1) ефект на намалување на активноста на 

водата (антипластификатор) и 2) интеракција на шеќери со скробни ланци кои ги 

стабилизираат аморфните региони во скроб, со што се зголемува енергијата 

потребна за желатинирање на скробот (Mamat & Hill, 2018). 

Во пекарско-кондиторската индустрија најчесто употребуван засладувач е 

сахарозата, добиена од шеќерна трска или репка. Од другите засладувачи се 

користат и кафеав шеќер, фруктоза, глукозен сируп (декстроза), малтоза, меласа, 

екстракт од слад, инвертен сируп, полиоли, мед и др. (Gavrilović, 2003; Laguna et al., 

2013; Hamed, 2013; Брендов, 2020). Релативно мали количини на редуцирачки 

шеќери, обично 10 - 20% по тежина од вкупните шеќери, се додаваат во повеќето 
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рецепти за кекси. Овие редуцирачки шеќери обично се додаваат во форма на сирупи 

кои содржат 70 - 80% суви цврсти материи (Mamat & Hill, 2018). 

Сахарозата е дисахарид составен од две молекули: глукоза и фруктоза. Покрај 

сладост, дава и волумен, нежност, текстура и боја, а делува и како конзерванс. За 

сахарозата се тврди дека е антиоксидант во кексите и затоа придонесува за подолг 

рок на траење со задржување на заматеноста на мастите (Manley, 2000; Klarić, 2010; 

Mamat & Hill, 2018). 

Сахарозата во тестото за кекси се раствора или делумно се раствора во 

зависност од количината на присутна вода, а потоа при процесот на печење доаѓа до 

делумна рекристализација на шеќерите и хидролиза на сахарозата што силно влијае 

на текстурата на печените кекси (Chevallier et al., 2000; Pareyt et al., 2009).  

Со хидролизата на сахароза се обезбедуваат редуцирачки шеќери за одвивање 

на Maillard-ови реакции кои се случуваат помеѓу шеќерите и аминокиселините, 

пептидите или протеините од другите присутни состојки и притоа се создава 

кафеава, златно-кафеава боја или златно-жолта боја на површината и се формира 

аромата. На потемнувањето на површината на кексите влијае и карамелизацијата 

која се одвива при влијание на топлината врз сахарозата. Со загревање на сахарозата 

над нејзината точка на топење, на околу 175 °C, таа карамелизира при што добива 

килибарна боја и создава привлечен вкус и арома, а површината добива кафеава боја 

(Брендов, 2020).  

Количината на сахароза присутна во тестото влијае на тврдоста на кексите. 

Големината на кристалите сахароза, а со тоа и нивната брзина на растворање додека 

парчето тесто се загрева во печката, влијае на ширењето на тестото додека се пече и 

на изгледот и крцкавоста на печениот производ. Сахарозата ја поместува точката на 

желатинизација на скроб на повисока температура, со што се овозможува тестото да 

има повеќе време да нарасне во печката (Manley, 2000; Mamat & Hill, 2018). 

 

1.1.3. Масти 

Маснотиите се многу важна категорија на органски материи во исхраната на 

луѓето, во прв ред поради високата калорична вредност. Маснотиите може да се 

поделат според потеклото и според агрегатната состојба на обична температура. 

Според потеклото маснотиите може да се поделат на животински, растителни и 
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мешовити, а според агрегатната состојба на масти (тврди) и масла (течни) (Ташков & 

Кузелов, 2012; Митевска & Јанкуловска, 2013; Николовска & Слабејковска, 2013).  

Мастите и маслата се основни состојки во скоро сите пекарско-кондиторски 

производи, па и кај кексите. Најголема улога имаат во реологијата на тестото и во 

крајниот квалитет на готовиот производ. Имаат влијание врз структурата на тестото 

и му ја даваат потребната конзистенција, поврзувајќи се при процесот на мешање на 

суровините со протеините од брашното за да се обезбеди правилна структура на 

мембраните кои влијаат на глутенот. Обезбедуваат подобра текстура на крајниот 

производ, изглед и изедначен вкус (Hamed, 2013).  

Додавањето масти го омекнува тестото, ја намалува вискозноста и времето на 

одморање на тестото. Кога се мешаат со брашното пред неговата хидратација, 

молекулите на мастите ги обвиткуваат честичките на брашното и спречуваат 

формирање глутенска мрежа, при што се добива помалку еластично тесто. 

Високоеластично тесто не е пожелно. Мастите, влијаат на обработливоста на тестото 

за време на неговата обработката, ширењето на тестото по сечењето, на текстурата и 

вкусот на кексите по печењето. Механичките својства на кексите во голема мера 

зависат од масната компонента во формулацијата. Мастите се во интеракција и со 

другите состојки за развој на текстурата и сочноста на готовиот производ. Видот на 

масти значително влијае на својствата на тестото и кексите (Mamat & Hill, 2018; 

Petrović, 2018). 

Мастите кои во тестото се распоредени во тенки слоеви го регулираат 

неговото однесување преку своите својства на пластичност и способноста за 

апсорпција на воздушните меури (Sušac, 2016). За време на механичката обработка 

на тестото, мастите помагаат во намалување на отпорот на тестото, што води до 

негово деформирање. Притоа додавањето на водата кон брашното води до создавање 

тесто со оптимални карактеристики. За производство на кекси и производи сродни 

на нив најчесто се користи маст од растително потекло (Vukas, 2019).  

Маргаринот често се употребува за производството на слатки и печива 

поради тоа што при печење на производите, овозможува создавање тенка и мека 

кожичка која го спречува губењето на течната фаза и сушење на тестото. Тестата 

подготвени со маргарин покажуваат подолготрајна свежина и поотпорни се на 

развивање мувли и габи. Маргаринот е стабилна емулзија со пластична 

конзистенција, добиена од растителни масла и масти, во која се додадени и други 
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состојки како: емулгатори (лецитин), провитамин А, сол, витамин Е. Содржи 80 - 

85% масти и 10 - 15% вода (Hui, 2006), а степенот на киселост не смее да биде 

поголем од 5 % и не смее да содржи остатоци од растително и од животинско ткиво. 

За потребите на кондиторството се произведува маргарин со повисока точка на 

топење (Митевска & Јанкуловска, 2013).  

Путерот е цврста и технолошки обработена млечна маст со определен 

процент на вода и мали количини на други состојки на млекото. Тој претставува 

млечен производ кој се добива со специјална преработка на маста од млекото. 

Просечниот хемиски состав на путерот е: 82 – 87% млечна маст, 10 – 15% вода, 0,5 – 

0,8% млечен шеќер, 0,2% минерали и 0,5 – 0,7% белковини. Ги содржи и 

витамините: A, D, E, K и B. По конзистенција путерот е пластичен и лесно се 

размачкува и емулгира. Се карактеризира со пријатен вкус и арома и лесна 

топливост во устата. Се топи на температура од 30 до 32 
0С. Хранливата и 

биолошката вредност на путерот е голема, а исто така и неговата калорична 

вредност. Наоѓа примена во производството на различни кондиторски производи, 

пред сè во кекси, теста, колачи и др. (Митевска & Јанкуловска, 2013). 

 

1.1.4. Вода  

Водата е значајна суровина во прехранбената индустрија. Во технолошките 

процеси на добивање на пекарско-кондиторските производи, водата има голема 

улога при подготовка на раствори, суспензии и при замесување на тестата 

(Gavrilović, 2003).  

Треба да се употребува чиста вода, која е хемиски и микробиолошки 

исправна. Не смее да содржи микроорганизми и состојки штетни по здравјето на 

човекот. Во зависност од растворените соли, водата може да биде тврда и мека. 

Тврдоста на водата ја даваат калциумовите и магнезиумовите бикарбонати, сулфати 

и хлориди растворени во неа. За потребите на кондиторската индустрија се 

употребува вода со различна тврдост, зависно од барањата на процесот. Од 

технолошка гледна точка голема важност има тврдоста на водата, бидејќи солите 

влијаат врз физичките својства на глутенот и тестото. Потврдата вода ги подобрува 

физичките особини на глутенот и тестото од послабите брашна. Најдобра е водата со 

средна тврдост (Митевска & Јанкуловска, 2013). 
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Во составот на тестото, водата може да биде присутна во врзана или во 

слободна форма. Врзаната вода се наоѓа во составот на глутенот, додека слободната 

вода ја апсорбира скробот. Високоеластичните својства на тестото зависат од 

содржината на слободна вода (Vukas, 2019).  

1.1.5. Готварска сол 

Готварска сол во технологијата на пекарско-кондиторски производи се 

употребува како додаток за корекција на вкусот и како зачин. Таа се состои од чист 

NaCl и содржи до 5% вода. Нема мирис и се одликува со солен вкус и голема 

хигроскопност (Gavrilović, 2003).  

За да се постигне оптимален, карактеристичен вкус на кексите се додава во 

концентрација од околу 1 - 1,5% во однос на брашното, а на ниво од повеќе од 2,5% 

вкусот станува непријатен. Покрај тоа, солта има улога во формирањето на 

текстурата на тестото со зголемување на јачината на глутен и намалување на 

лепливоста на тестото и може да го инхибира дејството на протеолитичките ензими 

врз глутенот (Petrović, 2018). 

 

1.1.6. Натриум хидрогенкарбонат (NaHCO3) 

При производството на кекси и на производи слични на нив се употребуваат 

различни средства за нараснување (хемиски и биохемиски). Хемиските средства кои 

се користат за нараснување на тестото под дејство на топлина се разложуваат и 

притоа ослободуваат гасови кои влијаат во формирањето, волуменот и структурата 

на производот (Bošnjaković, 2014). 

Едно од најчесто употребуваните хемиски средства е натриум 

хидрогенкарбонатот (сода бикарбона) (Gavrilović, 2003). Натриум хидрогенкарбонат 

(NaHCO3) или познат како натриумбикарбонат или сода бикарбона претставува бел 

кристален прав кој се одликува си алкално солен вкус и слаб мирис. Во 

производството на кекси се користи за формирање на структурата на готовиот 

производ. Најчесто се додава од 2 g до 6 g на 1 kg брашно. Освен неговата улога во 

структурата на производот исто така ја менува и рН на тестото и спречува појава на 

лепливост на тестото (Bošnjaković, 2014). 
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1.2. Технологија на производство на кекси 

Брашното, сахарозата и мастите, заедно со другите состојки предвидени по 

рецептура, се мешаат за да се добие тесто што потоа со печење во печка ќе се 

трансформира во кекси (Mamat et al. 2010). Шемата на технолошки процес на 

производство на кекси и на производи сродни на кексите е прикажана на слика 9. 

(Gavrilović, 2003; Брендов, 2020). 

 

 
 

 

Слика 9. Шема на технолошки процес на производство на кекси и на 

производи сродни на кексите (Gavrilović, 2003; Брендов, 2020) 

 

Пред да се започне со производство на кексите, најпрво е потребно сите 

суровини да се проверат дали ги исполнуваат барањата за квалитет и безбедност и да 
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се изврши нивно мерење според утврдената рецептура. Пред процесот на 

производство, брашното се просејува. Процесот на просејување брашно се 

спроведува за да се отстранат сите нечистотии (инсекти, хартија за пакување, жито 

од пченица). Во производството на кекси, најчесто се користи рафиниран трпезен 

шеќер во кристал, кој во зависност од видoт на кекси може да биде под формата на 

прав, со цел да се добие подобра хомогеност во текот на мешањето со другите 

суровини. Во зависност од видот на производот пред мерењето се врши топење или 

омекнување на мастите (Bošnjaković, 2014). Производството на кекси има потреба од 

прецизна подготовка за да се направи успешен производ (Klunklin & Savage, 2018). 

Главни фази во процесот за производство на кекси се: мешање и обликување 

(сечење), печење, ладење и пакување (Klunklin & Savage, 2018; Брендов, 2020). Во 

зависност од производот и производната рецептура суровините се дозираат и мешаат 

на еднофазен или двофазен начин. Во еднофазниот процес, сите суровини се 

додаваат одеднаш. Кај двофазното дозирање на суровините, најпрво се дозира 

одредена количина на суровините, освен брашното, кое се дозира постепено 

(Bošnjaković, 2014). Додавањето на суровините може да биде автоматско, 

полуавтоматско или рачно (Koljđeraj, 2020). 

Брендов (2020) го цитира van der Sman & Renzetti (2018) потенцирајќи дека 

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

кексите, при што глутенот треба да формира минимална мрежа. Од тие причини, 

вообичаено се користи меко пченично брашно, бидејќи содржи помалку глутен 

отколку стандардното брашно. Состојките се мешаат со цел да се формира тесто 

користејќи миксери кои може да бидат рачни или да се користи претходно поставена 

програма за мешање. Како што тестото се меша, протеинските молекули формираат 

долги нишки глутен што резултира со еластична мрежа, која, во суштина, го 

контролира квалитетот на производите на база на пченично брашно (Klunklin & 

Savage, 2018). 

Времетраењето на мешањето зависи од технолошкиот квалитет на брашното, 

од видот на суровините, температурата на суровините и видот на миксер. Тестото е 

подготвено кога ќе се формира глутенски комплекс. По мешањето, тестото се 

одмора или се обликува без одморање, во зависност од суровинскиот состав. 

Тврдото тесто се одмора за да се продолжи хидратацијата на глутенот, дисперзијата 
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на мастите и за да се намали механичкото влијание врз него. Другите теста се 

обликуваат без одмор (Sušac, 2016). 

Штом тестото се измеша, се обликува во различни форми и големини. Овој 

процес доведува до зголемување на стресот на глутенската структура (Klunklin & 

Savage, 2018). Постојат различни начини на обликување на кексите: со сечење, со 

истиснување, со формирање во калапи и др. Кој начин на обработка ќе се примени 

зависи од карактеристиките на суровините, конструкцијата на машините за 

обликување, како и од составот на кексите и на производите сродни на кексите. 

Обликуваните кекси потоа одат на печење  (Gavrilović, 2003; Čukelj, 2013). 

Печењето за време на производството на кексите ги има следните цели: 

создавање гасови, создавање структура на кексите (преку експанзија на 

меурчињата), ширење на кексите, фиксирање и стабилизирање на добиената порозна 

структура, отстранување влага, делумно желатинирање на скробот и формирање на 

бојата на површината на кексите (Chevallier et al., 2000; Čevapović, 2019). 

Печењето е многу важен процес за да се постигнат квалитетни кекси. При 

овој процес доаѓа до трансформација на физичките и хемиските карактеристики на 

тестото додека се пече, каде што температурата и времето точно се контролираат. 

Температурата на печката влијае на загубата на влага при печење, што игра важна 

улога во постигнувањето добра текстура и структура на кексите. На глутенот му 

треба голема количина на вода за да формира и развие глутенска мрежа, како и да ги 

хидрира скробните гранули. Се формира структурата на кексите, а слободната вода 

испарува кога глутенот и скробот се доволно хидрирани. Испарувањето започнува 

од површината на тестото, постигнувајќи околу 2 - 5% содржина на влага во 

финалните производи. Печењето исто така ја менува бојата на површината на 

кексите; имено, процесот на потемнување. Постојат три главни т.н. кафеави процеси: 

карамелизација на шеќери, декстринизација на скроб и реакција на Maillard. Овие 

процеси се случуваат кога површината на кексите е сува и температурата е висока 

(над 100 °C). Обојувањето на кексите се одвива во последната фаза од процесот на 

печење (Klunklin & Savage, 2018).   

Печењето е сложена технолошка операција во производството на кекси во 

која доаѓа до физичко-хемиски промени. Процесот на промени започнува кога 

температурата на тестото во површинските слоеви ќе достигне 40 оС и завршува на 

крајот на печењето. Во процесот на печење се менува надворешниот изглед, 
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димензиите, големината, структурата, бојата, вкусот и ароматичните својства на 

производот. Процесот на печење се одвива во три фази:   

1. во првата фаза доаѓа до експанзија на тестото и намалување на процентот на 

влага; 

2. во втората фаза продолжува експанзија на волуменот на тестото и појава на 

боја на површината на обликуваното тесто – односно производот; 

3. во третата фаза се регулира висината на производот, а бојата на производот се 

интензивира (Gavrilović, 2003; Bošnjaković, 2014; Jonjić, 2016). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10.  Физички промени на кексите за време на процесот на печење (Наков, 
2020) 

 

Откако ќе заврши процесот на печење, потребно е кексите да се изладат на 

собна температура (18 - 22 ºC), а потоа да се спакуваат. Процесот на ладење може да 

се одвива на следните начини: природен, вештачки и комбиниран. Природното 

ладење е најдобро затоа што се изведува на отворено со природен проток на воздух. 
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Тоа е постепено, така што нема нагли температурни разлики што би предизвикале 

пукање на производот. Должината на транспортерот по кој се движат производите во 

подвижните ленти треба да биде двојно поголема од должината на печката. 

Протокот на воздух со помош на вентилатор при вештачко ладење се одвива со 

брзина на движење на воздухот од 3 до 4 m/s. Ладењето е завршено откако ќе се 

постигне потребната цврстина на производот односно кога ќе се изедначи 

температурата на кексите со температурата на просторијата (Gavrilović, 2003; 

Bošnjaković, 2014; Jonjić, 2016). 

Последната фаза во производството на кекси и производите слични на 

кексите е пакувањето. Пакувањето на кексите и на производите сродни на кексите 

вообичаено се состои од примарно, секундарно и терцијарно пакување. Mатеријали 

кои се користат при примарното пакување се оние кои се во директен контакт со 

готовиот производ. Како материјали за примарно пакување на кексите и на 

производите сродни на кексите вообичаено се користат: полипропилен, полиетилен 

терефталат, полиетилен, восочна хартија, импрегнирана хартија со восок или смола 

и хартија во комбинација со алуминиумска фолија или полимерна фолија, ламинати 

од метализиран полиестер и др. Производот спакуван во примарно пакување потоа 

се пакува во секундарно пакување (картонски кутии, метални кутии, алуминиумска 

фолија). Најчесто, алуминиумската фолија се ламинирана со други видови фолии 

(полимер) или картон, со што се подобруваат својствата на пакувањето (отпорност 

на микроорганизми, светлина, водена пареа, температурни промени). Секундарното 

пакување содржи голем број на примарни пакувања, а терцијарното пакување 

(најчесто се комерцијални картонски кутии) се состои од голем број секундарни 

пакувања (Robertson, 2011; Davidson, 2019; Budić, 2020). 

Доколку се направи правилен избор на материјали за пакување кексите ќе се 

заштитат од влага, светлина, механички оштетувања (пукање и кршење) и ќе се 

создаде хигиенска бариера. Изборот и ракувањето со материјалите што се користат 

за пакување на кексите се клучни за квалитетот и за рокот на траење на финалните 

производи. Промената на вкусот е најчеста последица од хемиските реакции на 

состојките на кексите, најчесто на додадени масти. Пакувањето може да ја забави 

оксидацијата на мастите со намалување на интензитетот на светлината (што е 

катализатор на процесот на оксидација на мастите). Кексите се исклучително склони 

кон апсорпција на непријатни мириси од околината, па затоа пакувањето служи и 
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како пречка за мирисите. На пакувањето од надворешната страна треба да се дадени 

информации што се пропишани според постоечките закони (информации за видот на 

кексите, составот и хранливите вредности на производот, маса, датумот на 

производство и рокот на употреба, кој е производителот). Генерално, квалитетот на 

кексите зависи и од видот и пропорциите на суровините кои се користат во 

производството (Василевски, 2011; Sušac, 2016; Klunklin & Savage, 2018).  

Пред складирањето, потребно е готовите производи да се палетизираат со цел 

да се олесни нивното ракување во просторот за складирање и да се качат на 

транспортните средства. Спакуваните кекси потоа се чуваат во складишта до 

нивната понатамошна дистрибуција до продажното место. Условите за температура 

и влажност во складиштата треба да бидат постојани. Ѕидовите и таванот на 

складиштата треба да бидат добро изолирани, просториите треба да бидат 

климатизирани со постојана циркулација на воздух. Температурата на складирање не 

треба да биде поголема од 21 °C, а релативната влажност да се одржува помеѓу 40 – 

50%. Промената на температурите на складирање може да доведат до миграција и 

оксидација на мастите. Зголемената влажност може да доведе до намалување на 

цврстината на картонското пакување, појава на кондензација во пакувањето и 

деградација на производот (Petrović, 2014; Osmankić, 2018). 

Претходно изнесените податоци се врз основа на истражувањата и 

сознанијата од различни автори, при што поимот кекси и условите за водење на 

технолошкиот процес за добивање кекси и на производите сродни на кексите се 

генерализирани.  

 

1.3. Реолошки својства на тестото 

Во многу операции и процеси во прехранбената индустрија е потребно да се 

дефинираат определени вредности на технолошките процеси. Тоа може да се 

направи преку реолошките својства на материјалите (тврда или течна состојба), т.е. 

од нивната деформација под дејство на определена сила (Jurišić, 2010). 

За мерење на реолошките својства, потребно е материјалот да биде изложен на 

деформирање или подложен под притисок за одреден временски период. 

Примарните цели на реолошките мерења се: 

1. да се добие квантитативен опис на механичките својства на материјалот; 
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2. да се добие информација за поврзаноста на молекуларната структура и 

составот; 

3. да се одредат својстава на материјалот во текот на процесот на обработка и 

квалитетот на крајниот производ (Amjid, 2013). 

Реологијата ги проучува комплексно вискозно-еластичните системи, меѓу кои 

тестото е еден од најзначајните. Тестото претставува двофазен систем, всушност, не 

е цврсто тело, бидејќи покажува еластични својства, а не е ни течност, иако има и 

особини на течност. Тестото претставува систем, чии особини зависат од: квалитетот 

и особините на состојките на брашното кои можат да ја врзат водата и притоа 

бабрат, од ензимската активност на брашното, од количеството на вода во тестото, 

од механичките оптоварувања на кои тестото е изложено, од големината на 

честичките (Саздова, 2015; Христов, 2017).  

Тестото ги добива посакуваните реолошки својства за време на месењето 

(Jurišić, 2010). За реолошките својства на тестото, од голема важност освен 

големината на честичките е и големината на скробните гранули и соодносот на 

амилоза и амилопектин. Последните две имаат влијание и врз вискозитетот на 

скробната суспензија (Krušelj, 2016). Вискозитетот всушност претставува  

внатрешното триење во флуидите кое се јавува како отпор на дејството на 

надолжните напрегања врз флуидот (Трајковска-Петкоска и сор., 2017) 

За испитување на реакцијата на тестото на дејството на сили (на 

деформацијата) постојат низа методи кои според начинот на испитување се делат во 

три групи: имитирачки, емпириски и основни методи. Со имитирачките методи се 

испитуваат својствата и реакциите на тестото при мешање и растегнување, со 

користење мерни инструменти чија работа ги имитира условите во производство. 

Најпознати се: апаратите од типот на регистрирачки мешалки (фаринограф и 

миксограф) и апарати со кои се истегнува тестото (екстензограф и алвеограф). 

Емпириските методи ја одредуваат компресијата или брзината на продирање на 

тело со дефиниран облик во примерокот. Најпознати апарати се: пенетрометар, 

пениметар и конзистометар. Со основните методи се мери вискозитет, еластичност 

и друго, односно одредени физички особини. Притоа се користат: амилограф, микро-

виско амилограф апарат за одредување на бројот на паѓања итн. (Саздова, 2015). 
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1.4. Квалитативни карактеристики на кекси и производи сродни на кексите 
збогатени со јачмен и производи од јачмен 

 

Во последните неколку години сè поголемо внимание се посветува на 

истражување и изучување на функционалната храна и производи кои се дел од неа. 

Додавањето и употребата на различни видови на житни култури, како што е 

јачменот овозможуваат подобрување на квалитетот на производите и нивна широка 

примена во пекарско-кондиторската индустрија (Behera & Srivastav, 2018).  

Големиот број на истражувања покажале дека додавањето на јачменот и 

неговите производи влијае на подобрување на квалитативните карактеристики на 

кексите и на производите сродни со кексите. 

Со инкорпорирање брашно од јачмен (10%, 20%, 30% и 40%) во составот на 

пченични кекси, Gupta et al. (2011) произвеле кекси кои се одликувале со поголема 

содржина на влакна, минерални материи, протеини, полифеноли и поголема 

антиоксидативна активност во споредба со оние со 100% пченично брашно. Јачината 

на кршење била намалена од 4,94 kg на 3,29 kg. Анализата покажала дека во однос на 

бојата, вкусот, аромата и изгледот на површината вклучувањето на 30% на брашно 

од јачмен е најдобро, при што се добиваат кекси кои содржат 1,7% β-глукани, 36,6 

ppm железо, 31,8 ppm калциум, 22,9 ppm цинк. Претходно, Gupta et al. (2009) 

констатирал дека колачињата во кои е додадено јачменово брашно (10%, 20%, 30% и 

40%) се нутритивно побогати и со помека текстура во споредба со колачињата со 

100% пченично брашно.  

Frost et al. (2011) користиле јачменово брашно како суровина за производство 

на чоколадни кекси. Целта на оваа студија била да се испитаат физичките (активитет 

на вода и параметрите L*, a*, b*) и сензорните својства на кексите кои во својот 

состав содржеле различен процент на јачменово брашно (0%, 30%, 40%, 50%, 60% и 

70%). Со зголемување на содржината на јачменово брашно дошло до подобрување 

на аромата, вкусот и бојата. Кексите кои содржеле 30% (0,5 g β-глукан / порција) и 

50% (0,8 g β-глукан / порција) брашно од јачмен биле споредливи во однос на вкусот 

на контролните (0% јачменово брашно) кекси и комерцијалните кекси. Врз основа на 

добиените резултати тие заклучиле дека со замена на јачменово брашно до 50% 

може да се произведат чоколадни кекси со прифатлив квалитет. Консумирањето на 

четири парчиња кекси (~ 2 порции) со 50% јачменово брашно на консументот ќе му 

обезбедат 1,6 g растворливи влакна (β-глукани), што е ~ 50% од препорачаната 
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количина од страна на FDA (Food and Drug Administration). Иако новопроизведените 

кекси имале приближна калориска вредност како и обичните чоколадни кекси, 

присуството на β-глукани ги направило поздрава опција за потрошувачите поради 

нивното влијание во намалување на холестеролот. 

Кекси подготвени со брашно од пченица и семе од сончоглед (10 g / 100 g и 

30 g / 100 g ниво на додатоци) и јачменово брашно (30 g / 100 g и 50 g / 100 g) биле 

анализирани во однос на нутритивните, физичките и сензорните параметри. Со 

додавање на јачменовото брашно се зголемила содржината на Se, Cu, Fe, Zn и β-

глукани. Проценето било дека 100 g кекси со јачмен и сончогледово семе можат да 

задоволат околу 18 - 49% од диеталниот референтен внес на Se. Во однос на 

вкупните сензорни резултати утвдено било дека кексите збогатени со јачмен 

покажуваат прифатливи сензорни карактеристики, особено ако јачменот е додаден 

во помал удел (Škrbić & Cvejanov, 2011).  

Vujić (2013) испитувала 16 видови на кекси во кои бело пченично брашно 

било заменето со брашно од цели зрна (интегрално брашно од овес и јачмен), 

интегрални псевдожитарки (интегрално брашно од леќа и амарант), брашно од 

мешунки (брашно од рогач и соја) или со чисти диететски влакна. Кексите се 

одликувале со подобрен макронутритивен состав, намалена калориска вредност и 

намален гликохемиски индекс. 

Hamed (2013) испитувал замрзнато тесто кое во својот состав содржи 

пченично и јачменово брашно. Тестото било чувано на Т = -18 
0С во период од 8 

недели. Тестото кое во својот состав содржело мешавина од јачменово и пченично 

брашно имало помало количество на вода која може да замрзне и поради тоа се 

јавиле помалку промени во мрежата на глутенот. Од тестото кое било мешавина од 

брашна после 4 недели бил произведен леб кој имал сличен волумен и текстура во 

споредба со лебот кој бил произведен од тесто кое не било замрзнато. Кај 

производите кои биле добиени од замрзнато тесто, кое било комбинација на 

јачменово и пченично брашно немало големи промени во споредба со производите 

од свежо тесто.  

Рафинираното брашно од пченица било заменето со интегрално брашно од 

јачмен во рецептура на кекси (Sharma & Gujral, 2014). Притоа факторот за ширење на 

кексите се намалил со зголемувањето на процентот на интегрално брашно од јачмен 

во составот, додека капацитетот на апсорпција на водата и индексот на 
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растворливост во водата значително се зголемиле. Кај кексите се забележало 

значително намалување на параметарот L* и значително зголемување на 

параметрите a* и b* во споредба со тестото од кое се добиени. Утврдено било 

значително зголемување на максималниот вискозитет и крајниот вискозитет, 

антиоксидантната активност и вкупната содржина на феноли со зголемувањето на 

уделот на интегрално брашно од јачмен.  

Hussein & Al-Okbi (2015) ги испитувале реолошките својства на тестото кое 

во својот состав содржи јачменово брашно од цело зрно и пченкарно брашно. Покрај 

испитувањето на реолошките својства ги оцениле и топлинските својства и 

скробната кристалност на брашното. Со додавањето на јачменово брашно 

забележиле дека се зголемува вискозноста на тестото. Тие заклучиле дека со 

додавање на јачменовото брашно се подобруваат физичките и сензорните својства и 

се зголемува хранливата вредност на крајните производи. 

Со цел да се подобри хранливата вредност на кекси подготвени од пченично 

брашно, Narwal et al. (2017) употребиле јачменото брашно кое во основната рецепта 

за кекси било додадено во различно количество (5%, 10%, 15%, 20%, 25% и 30%). 

Кексите биле подготвени според методот AACC 10-52 (2010). Исто така, биле 

подготвени и кекси од 100% брашно од пченица и 100% јачменово брашно за 

споредба. На подготвените кекси определена е содржината на β-глукани, содржината 

на феноли и антиоксидантна активност. Оваа студија покажала дека со додавањето 

јачмен во кексите може значително да се подобри хранливата вредност на овие 

производи во смисла на висока антиоксидантна активност, фенолна содржина и 

содржина на β-глукани. 

Džafić et al. (2017) ги испитувале физичките, хемиските и сензорните 

карактеристики на пет вида на кекси во однос на уделот на додаденото јачменово 

брашно (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) и температурата на печење (150 ºС и 205 ºС) за 

време од 11 и 15 минути. Според добиените резултати заклучиле дека употребата на 

јачменово брашно ги подобрува испитуваните параметри.   

Спроведено е истражување од Ikuomola et al. (2017) на кекси со пченично и 

јачменово сладно брашно во различен сооднос (100/0, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50%) при 

што е констатирано дека како се зголемува процентот на јачменово сладно брашно 

се зголемуваат и нутритивните вредности на крајниот производ. Протеините, 

минералните материи, растителните влакна и мастите се зголемувале, а 
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јаглехидратите и содржината на влага се намалувале, што овозможува поголема 

потрошувачка на производите. Покрај промената во нутритивната вредност утврдена 

е промена и во сензорните и во физичките својства на кеските. Масата, дијаметарот, 

дебелината и факторот на ширење се зголемувале, додека јачината на кршење се 

намалувала со зголемување на процентот на јачменово сладно брашно во составот. 

Сензорните резултати покажале промена во бојата, вкусот, крцкавоста и 

целокупната прифатливост на истите. Кексите кои содржеле 5 и 10% јачменово 

сладно брашно имале најдобар резултат во однос на целокупната сензорна 

прифатливост.  

’Ртењето може да биде корисна техника за подобрување на квалитетот на 

кексите и на производите сродни на кексите. Сурово јачменово брашно и изртено 

јачменово брашно во комбинација со пченично брашно се употребени за добивање 

безглутенски кекси. Спроведената анализа покажала дека и двата вида на јачменово 

брашно ги подобруваат карактеристиките на кексите, при што со зголемување на 

нивниот удел во составот доаѓа до намалување на дијаметарот, факторот на ширење, 

вредноста на параметарот L* и содржината на јаглехидрати, а зголемување на 

содржината на влага, минерални материи, протеини и зголемување на дебелината и 

вредностите на параметарот a* и b*. Новопроизведените кекси се одликувале со 

намалена енергетска вредност во споредба со контролните (100% пченично брашно) 

(Yaqoob et al., 2017). Hidalgo et al. (2019), подготвиле кекси од бело пченично 

брашно и кекси од брашно од изртени зрна на пченица и јачмен и нивни мешавини. 

Со зголемување на процентот на брашното од изртени семиња во кексите се 

забележало зголемување на процентот на протеини, пепел, феноли, β-каротени и 

зголемување на антиоксидативниот капацитет.  

Kaur et al. (2017) додавале различни видови на брашно во солени кекси. Целта 

била да се анализираат сензорните, нутритивните и гликохемиските карактеристики 

на солени кекси произведени од овес и јачмен и на солени кекси произведени од 

комбинација на соја и наут за да може да ги консумираат дијабетичари. Солените 

кекси кои биле добиени од јачмен и овес имале подобри нутритивни вредности, а 

биле прифатени од страна на испитувачите како добри производи. Резултатите од 

нутритивната анализа покажале зголемена содржина на протеини (11,72 g /100 g), 

сурови влакна (1,5 g /100 g) и пепел (4,68 g /100 g), а намалена содржина на 

јаглехидрати (47 g /100 g) во мешавината која содржела рафинирано брашно од 
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пченица, јачмен и брашно од соја (25 : 50 : 25). Исто така, овие промени во составот 

предизвикале намалување на гликемискиот индекс. 

Направени се истражувања на кекси кои се добиени од пченично, јачменово и 

брашно од хелда во различен сооднос. Кексите кои во составот имале јачменово 

брашно и брашно од хелда се одликувале со подобри физичко-хемиски, 

функционални и сензорни својства во споредба со кексите кои биле произведени 

само од пченично брашно. Според направените испитувања, Hussain et al. (2018) 

дошле до заклучок дека кексите подготвени од 30% пченично брашно, 20% 

јачменово брашно и 50% брашно од хелда се одликуваат со најголема содржина на 

калциум од 68,96 mg /100 g, на железо од 9,22 mg /100 g и на цинк од 5,28 mg/100 g. 

Овие кекси биле најдобро оценети во однос на мирисот и вкусот. При друго 

истражување кексите подготвени од 70% пченично брашно, 20% јачменово брашно 

и 10% брашно од хелда биле најдобро оценети во однос на мирисот, вкусот, 

текстурата и целокупната сензорна прифатливост (Hussain & Kaul, 2018). При ова 

истражување било констатирано дека кексите со 20% јачменово брашно и 100% 

јачменово брашно содржат поголем процентот на протеини (7,26%, 7,34%) и 

диететски влакна (1,81%, 3,29%) во споредба со кексите од 100% пченично брашно 

(7,22%, 1,67%, соодветно). 

Врз основа на сензорната проценка и хемиската анализа на различни 

формулации на повеќежитни кекси, Kishorgoliya et al. (2018) констатирале дека 

додавањето на микс од ралични житни брашна (вклучувајќи го и јачменовото) 

значително ја подобрува нутритивната вредност на кексите во однос на содржината 

на протеини, јаглехидрати и сурови влакна.  

Drakos et al. (2019) го испитувале квалитетот на кексите произведени со 

делумна замена на брашно од пченица со брашно од јачмен и ’рж (0%, 10%, 20%, 

30% и 40%). Притоа биле користени комерцијални и два поситно измелени 

примероци од брашно од ’рж и од јачмен. Нивото на замена не било статистички 

значајно во однос на масата и ширењето на кексите. Кексите со јачменово брашно и 

кексите со ’ржано брашно биле помеки и потемни од контролните кекси (100% 

пченично брашно). Нивната вкупна содржина на феноли и антиоксидантната 

активност биле поголеми. 

Nakov спровел поголем број на истражувања на кекси збогатени со јачменово 

брашно (Nakov et al., 2017; Nakov et al., 2018, Nakov et al., 2019; Nakov, 2019; Наков, 
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2019; Nakov et al., 2021). Добиените резултати покажале дека замената на 

пченичното брашно со брашното од јачмен во формулацијата за кекси ја подобрува 

нутритивната вредност на кексите обезбедувајќи притоа прифатлив сензорен 

квалитет. 

Направено е истражување од Брендов (2020), при кое се произведени основни 

кекси од пченично брашно (0% јачменово брашно) и кекси во кои е направена 

делумна и целосна замена на пченично со јачменово брашно (30%, 50%, 70% и 100% 

јачменово брашно). Врз основа на добиените резултати било утврдено дека кексите 

со јачменово брашно се одликуваат со поголема маса, дебелина, цврстина и 

повисоки вредности за кршливост (потешко се кршат), со поголема содржина на 

минерални материи, β-глукани, полифеноли и поголема  антиоксидативна активност, 

а помал дијаметар, фактор на ширење и помали загуби при печење во споредба со 

основните кекси. Сите видови на произведeни кекси припаѓале на категоријата на 

кекси со многу добар квалитет, но се јавила разлика во вкупната сензорна 

прифатливост. Кексите кои биле подготвени со 50% јачменово брашно се покажале 

сензорно најприфатливи и најблиски до контролните кекси. При ова истражување 

спроведена била и анкета. Поголемиот број од анкетираните се изјасниле дека би 

консумирале кекси со подобрена нутритивна вредност, ако знаат дека тие се корисни 

за нивното здравје вклучувајќи ги притоа и кексите збогатени со јачменово брашно.  

Drakos et аl. (2021) произвеле кекси во кои пченичното брашно го замениле со 

јачменово брашно (0%, 10%, 20%, 30% и 40%), а сахарозата делумно ја замениле со 

инулин (0%, 10%, 20% и 30%). Вклучувањето на брашно од јачмен резултирало со 

намалување на вредностите за параметарот L* што укажало дека со зголемување на 

содржината на јачменово брашно кексите добиваат потемна боја. Вклучувањето на 

брашно од јачмен влијаело и на зголемувањето на вкупната содржина на феноли во 

кексите. 

Претходно презентираните истражувања претставуваат само дел од 

досегашните спроведени истражувања на кекси и производи сродни на кексите. 

Добиените податоци укажуваат дека додавањето на јачменот и неговите производи 

во составот на кексите и производите сродни на кексите придонесуваат за 

подобрување на нивниот нутритивен состав и сензорната прифатливост.  
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2. ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Главна цел на оваа магистерска работа е да се испита како јачменовото 

брашно употребено (делумно и целосно) при производството на кекси ќе влијае на 

амилографските карактеристики на подготвеното тесто и на крајниот квалитет на 

добиените кекси. 

За реализирање на оваа цел се поставени следните задачи: 

Ø Утврдување на технолошкиот процес на производство на пет вида на кекси од 

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

: 70 и 0 : 100; соодветно); 

Ø Одредување на амилографските карактериски на подготвеното тесто од 

пченично брашно, јачменово брашно и смеси од пченично и јачменово 

брашно (70 : 30, 50 : 50, 30 : 70, соодветно). Одредување на: температура на 

желатинизација, максимален вискозитет, краен вискозитет, опаѓање на 

вискозитетот и повратен ефект „Setback“; 

Ø Одредување на масата и загубите при печење на кексите; 

Ø Одредување на дебелината, дијаметарот и факторот на ширење на кексите; 

Ø Одредување на цврстината на кексите; 

Ø Одредување на промената на бојата на кексите при печење (од 5 до 10 
минути); 

Ø Одредување на содржината на влага во кексите; 

Ø Одредување на содржината на минерални материи (пепел) во кексите;  

Ø Одредување на содржината на β-глукани во кексите; 

Ø Одредување на содржината на оштетен скроб во кексите; 

Ø Статистичка обработка на добиените резултати. 
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3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 

Истражувачкиот дел од оваа магистерска работа е изведен во лабораториите 

на Катедрата за преработка на житарки, ,,Заводот за прехранбена технологија“ и 

,,Прехранбено-технолошкиот факултет“ при Универзитетот ,,Јосип Ј. Штросмајер“ 

во Осиек, Хрватска. 

3.1. Материјали на истражување 

Предмет на истражување во оваа магистерска работa се 5 вида на кекси кои се 

подготвени од пченично брашно, јачменово брашно и од пченично и јачменово 

брашно помешани во различен сооднос (70 : 30, 50 : 50, 30 : 70, соодветно). 

Употребено е бело пченично остро брашно Т-550 (Тена) и јачменово брашно 

добиено со мелење на јачмен (OSK.5.119/10-12) во лабораториски млин (IKA MF10) 

во лабораториите на Катедрата за преработка на житарки, ,,Заводот за прехранбена 

технологија“ и ,,Прехранбено-технолошкиот факултет“ при Универзитетот ,,Јосип Ј. 

Штросмајер“ во Осиек, Хрватска. Останатите суровини кои се употребени при 

производството се комерцијално достапни на пазарот. 

3.2. Методи на истражување  

3.2.1. Производство на кекси 

Како стандард за производство на кексите користена е основната 

формулација (табела 1) и постапка AACC Method 10-50D дадена од Американската 

асоцијација за хемија на житни култури (AACC - American Association of Cereal 

Chemists) (AACC Method 10-50D, 2000). Формулацијата е адаптирана за различен 

удел на пченично и јачменово брашно (табела 2). Шемата на производната постапка 

на добивање на кексите и претставена на слика 11. 
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Табела 1. Основна формулација (AACC Method 10-50D, 2000) 
 

 

Суровини (g) 

Бело пченично брашно 225 

Маргарин 64,0 

Сахароза 130,0 

Раствор на глукоза  

(8,9 g глукоза се раствора во 
150 cm

3
 дестилирана вода) 

33,0 

Вода 16,0 

Натриум хидрогенкарбонат 
(NaHCO3) 

2,5 

Натриум хлорид (NaCl) 2,1 

 

 

 

Табела 2. Формулација адаптирана за различен удел на пченично и јачменово 

брашно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СУРОВИНИ (g) 

Кекси со 
различен 

процент на 
јачменово 

брашно 

Пченично 

брашно 

Јачменово 

брашно 

  OSK.5.119/10-12 

Маргарин  Сахароза  

Раствор 

на 

глукоза  

Вода  NaCl  NaHCO3  

0% Ј 450,0 0 128,0 260,0 66,0 32,0 4,2 5,0 

30% Ј 315,0 135,0 128,0 260,0 66,0 32,0 4,2 5,0 

50% Ј 225,0 225,0 128,0 260,0 66,0 32,0 4,2 5,0 

70% Ј 135,0 315,0 128,0 260,0 66,0 32,0 4,2 5,0 

100% Ј 0 450,0 128,0 260,0 66,0 32,0 4,2 5,0 
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Слика 11. Шема на производната постапка за добивање на кексите 
 

 

Производството на кекси се одвива во неколку фази. Најпрво според 

рецептурата дадена во табела 2 се мери потребното количество на секоја од 

посочените суровини. Со помош на миксер (3 минути на минимална брзина на 

миксерот) се мешаат маргаринот, шеќерот (сахарозата), готварската сол (NaCl) и 

сода бикарбоната (NaHCO3), потоа се додава претходно подготвениот глукозен 

раствор. Смесата продолжува да се меша (1 минута на минимална брзина на 

миксерот и уште 1 минута на средна брзина на миксерот). Се додава целото 

количество на брашно и смесата се меша на минимална брзина на миксерот 2 

минути. Формираното тесто се собира рачно, се обликува во форма на топка, се 
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става во PVC-вреќичка и се остава во ладилник (до 8 °С; 30 минути). Тестото потоа 

со помош на сукало (валјак) се расукува и од него со помош на калап се формираат 

парчиња тесто. Од формираните парчиња, се издвојуваат 6 парчиња, се мери нивната 

маса, а потоа сите парчиња се ставаат на печење. 

Парчиња тесто се печат 10 минути (205 °С) и се ладат 30 минути на собна 

температура. Одделно од секоја партида, за определување на промената на бојата на 

кексите при различно време на печење (од 5-тaта до 10-тата минута) се испечени по 

2 парчиња формирано тесто. Притоа бојата е определена во 5 различни точки на 

парчиња тесто (кекси).  

 

3.2.2. Анализа на подготвените кекси 

 

Спроведени се следните анализи:  

 

· Амилографската анализа на подготвеното тесто од пченично брашно, 

јачменово брашно и смеси од пченично и јачменово брашно OSK.5.119/10-12 (70 : 30, 

50 : 50, 30 : 70, соодветно) е извршена со помош на микро-виско амилограф.  

Микро-виско амилограф претставува ротационен вискозиметар, кој ја мери 

вискозноста во одреден временски период (слика 12) (Ćakarun, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12 . Микро-виско амилограф (Ćakarun, 2012) 

 



50 

 

Мерењата се вршат при: одредена температура, рамномерно зголемување и 

намалување на температурата. Принципот на мерење се базира на загревање на 

суспензија од вода и скроб, односно вода и брашно под контролирани услови (Jonjić, 

2013). При загревањето на суспензијата, нејзиниот вискозитет се зголемува и го 

достигнува својот максимум, потоа вискозитетот се намалува. Под влијание на 

температурата и ензимите се предизвикува и ензимска разградба на скробот. По 

апсорпцијата на водата, молекулите на амилозата и амилопектинот се 

хидролизираат, скробните молекули бабрат, го зголемуваат својот обем, а 

вискозитетот на суспензијата значително се зголемува. По постигнувањето на 

максималниот висозитет, скробните гранули стануваат почувствителни на повисока 

температура и на поинтензивно механичко влијание. Како резултат на ова, 

мембраните на скробните гранули се разрушуваат. Скробот, кој се содржи во нив 

преминува во суспензијата, а вискозитетот на самата суспензија значително се 

зголемува (Jurišić, 2010). 

Уредот е првенствено дизајниран за прехранбената индустрија - за мерење на 

карактеристиките на коагулација и желирање на скробот и производите кои содржат 

скроб, а неговата предност е бидејќи за кратко време се добиваат потребните 

резултати за кои е потребно 5 - 15 g примерок (Ćakarun, 2012). Создадената брзина 

на ротација се претвора во електронски сигнал, кој преку специјална програма се 

снима и проценува. Тековните измерени вредности се прикажуваат истовремено и 

нумерички и графички. Уредот се стартува со компјутер, кој управува со постапката 

и ги документира добиените вредности (Jonjić, 2013). 

Oд добиените податоци се добива крива. Кривата (амилограм) претставува 

зависност на вискозитетот, односно вртежниот момент и температурата од времето 

(слика 13) (Grgić, 2015).  

 

 Мерењето се изведува на: 

· одредена температура, 

· при рамномерно зголемување на температурата, 

·     при рамномерно намалување на температурата (Sermek-Marčec, 2015). 
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Од амилограмот може да се отчита (Sermek-Marčec, 2015): 

А - почетна температура на желатинизација (оС); 

B - максимален вискозитет – претставува максималната вредност за вискозитет, 

настаната поради желатинизација на скробот. Вредноста се изразува во 

Брабендерови единици (BU); 

C - вискозитет на почетокот на првото задржување на температурата, т.е. на крајот 

на загревањето (BU);  

D - вискозитет на почетокот на ладењето (BU); 

Е - вискозитет на крајот на ладењето (BU); 

F - вискозитет на крајот на второто задржување на температурата (BU); 

Од горенаведените вредности може да се пресмета: 

B-D = Опаѓање на вискозитетот (BU);  

Е-D = Повратен ефект „Setback“ (BU) (укажува на ретроградација на молекулите на 

скробот). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13. Карактеристична крива - амилограм на суспензијата на вода и 

брашно (Grgić, 2015) 
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· Масата на кексите е одредена според методот опишан од страна на Šarić 

(2016). 

· Загубите при печење се пресметани врз основа на измерената маса пред и по 

печења на кексите (Šarić, 2016). 

· Дијаметарот на кекси е одреден со методот AACC 10-50D (AACC 10-50D, 

2000). 

· Дебелината на кекси е одредена со методот AACC 10-50D (AACC 10-50D, 

2000). 

· Факторот на ширење (eng. Spread factor) е одреден според метод претставен 
од страна на Jukić et al. (2018а).  

· Цврстината на кексите е одредена со помош на инструмент за анализа на 

текстура TA.XT Plus, Stable Micro Systems, UK. Податоците се анализирани со 

користење на TextureExponent 32 софтвер (Jonjić, 2016). 

· Промената на бојата при печење е одредена во системот CIE L*a*b* со 

помош на Chroma Meter CR-400 колориметар (Konica Minolta, Јапонија) (Šarić, 2016; 

Jonjić, 2016).  Боите на системот CIE L*a*b* се опишани со употреба на три 

координати кои се дефинирани како (Ivić, 2014):  

· а* хроматска координата на обоеност помеѓу црвената и зелената боја 

(негативните вредности означуваат зелена, а позитивните вредности црвена боја), 

· b* хроматска координата на обоеност помеѓу жолтата и сината боја 

(негативните вредности означуваат сина, а позитивните вредности означуваат жолта 

боја). 

· L * ахроматска координата на светлината (каде што 0 е вредност за црно, а 

100 за бело).  

 

Мерењата се извршени во временски интервал од 5 до 10 минути, на секоја 

минута од печењето. Вкупната промена на бојата ∆Е е пресметана според Budžaki et 

al. (2014).  
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Слика 14. Систем на боја CIE L*a*b* (Ivić, 2014) 

 

 

· Содржината на влага е одредена според ISO 6540 (Jozinović; 2015).  

· Содржината на минерални материи (пепел) е одредена според ISO 5984:2002 

(Jozinović; 2015).  

· Содржината на β-глукани е одредена со помош на ензимски кит (Megazyme) - 

спектрофотометриски со помош на UV-Vis спектрофотометар 1700 PharmaSpec 

(AACC Method 32-23.01, 2000). 

· Содржината на оштетен скроб е одредена со помош на ензимски кит 

(Megazyme) по методата AACC број 76-31 (Sermek-Marčec, 2015). 

 

3.2.3. Статистичка обработка 

Резултатите од спроведеното истражување се претставени, анализирани и 

обработени статистички со статистичкиот пакет XLSTAT 2018 и компјутерската 

програмата Microsoft Exel. Обработката вклучува анализа на варијансата (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).  
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4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Резултатите добиени од спроведените испитувања на кексите со различен удел на 

јачменово брашно OSK.5.119/10-12 (0%, 30%, 50%, 70% и 100%) и утврдената 

статистичка значајност се прикажани табеларно и графички.  

4.1. Амилографски анализи 

Едни од најважните параметри при амилографските анализи се максималниот 

вискозитет кој се добива како резултат на желатинизација (клајстеризација на 

скробот), намалувањето (опаѓањето) на вискозитетот со кое се изразува стабилноста 

при мешање на висока температура (опаѓање на вискозитет = максимален вискозитет 

- вискозитет на 92 ºC/5 минути) и повратниот ефект „setback“, што укажува на 

ретроградација на молекулите на скробот (повратнен ефект = вискозитет на 50 ºС - 

вискозитет на 92 ºС/5 минути). Максималните вредности на вискозитетот укажуваат 

на висока или на ниска амилолитичка активност на брашното. Ако дејството на 

амилазата е слабо, односно ако амилолитичката активност на брашното е мала, 

максималниот вискозитет е висок (Jurišić, 2010; Наков, 2019). Брашната со ниски 

вредности за максимален вискозитет имаат голема способност за образување гасови 

по време на технолошката обработка на брашното и многу мала можност за 

задржување на истите (Janković, 2016).  

При загревање на суспензија од брашно и вода, започнува желатинизација на 

скробот и растворање на гранулите на скробот во вода. На овој начин се зголемува 

вискозноста на суспензијата. По ладењето на суспензијата, блиските полимерни 

ланци се врзуваат со помош на водородни врски, т.е. се врши ретроградирање. 

Желатинизацијата и ретроградацијата имаат значително влијание врз текстурата на 

прехранбените производи (Krušelj, 2016). 

Од амилографските анализи на подготвените водени суспензии од пченично 

брашно, јачменово брашно и смеси од пченично и јачменово брашно (70 : 30, 50 : 50, 

30 : 70, соодветно) направени со помош на микро-виско амилограф, добиени се 

криви (амилограми) на кои е претставен вискозитетот, односно вртежниот момент и 

температурата од времето (слики 15 - 19). 
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Слика 15. Амилограм на водена суспензија од пченично брашно (100% пченично 

брашно) 

 

Слика 16. Амилограм на водена суспензија од 70% пченично и 30% јачменово 

брашно OSK.5.119/10-12  
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Слика 17. Амилограм на водена суспензија од 50% пченично и 50% јачменово 

брашно OSK.5.119/10-12 

 

Слика 18. Амилограм на водена суспензија од 30% пченично и 70% јачменово 
брашно OSK.5.119/10-12 
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Слика 19. Амилограм на водена суспензија од јачменово брашно (100% јачмен) 

 

Податоците утврдени од добиените амилограми се прикажани графички 

(графикони 1-5). 

Од податоците прикажани на графикон 1 може да се констатира дека 

јачменовото брашно влијае на зголемувањето на температурата на желатинизација 

на скробот. Имено со зголемување на содржината на брашно од јачмен во 

суспензијата (0% Ј, 30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј), температурата на желатинизација 

на скробот постепено се зголемува (28,45 ± 0,21 
ºС; 28,50 ± 0,14 

ºС; 28,70 ± 0,99 
ºС; 

39,80 ± 15,98 
ºС и 42,25 ± 0,16 ºС, соодветно). Добиените резултати се во согласност 

со резултатите презентирани од страна на Ister (2010) која вршела испитувања на 

јачменово, пченично и мешавина од јачменово и пченично брашно и утврдилa дека 

јачменовото брашно има повисока температура на желатинизација во однос на 

пченичното брашно. Статистичката обработка на податоците покажа дека 

испитуваните примероци статистички значајно не се разликуваат во однос на 

температурата на желатинизација (p > 0,05). 
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* Прикажаните вредности претставуваат 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 1. Температурата на желатинизација на водена суспензија со 
различен процент на пченично и јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Бабрењето на гранулите на скробот, со ослободувањето на амилозата во 

меѓугрануларниот простор, го зголемува вискозитетот. Вискозитетот на суспензијата 

се зголемува до точка каде што бројот на набабрени непроменети гранули на 

скробот е најголем, а оваа точка се нарекува максимален вискозитет и се смета за 

индикатор за капацитетот за врзување вода (Sermek-Marčec, 2015). 

Од претставените резултати (графикон 2) може да се забележи дека 

вредностите за максималниот вискозитет на подготвените суспензии со различен 

удел на јачменово брашно (0% Ј, 30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј) се зголемуваат 

(917,00 ± 2,83 BU, 1018,50 ± 38,89 BU, 1146,00 ± 18,38 BU, 1184,00 ± 4,24 BU, 

1193,00 ± 7,07 BU, соодветно) со зголемување на уделот на јачменово брашно. 

Додавањето на јачменово брашно статистички значајно (p < 0,05) влијае на 

зголемување на максималниот вискозитет. Високите вредности на вискозитет 

покажуваат дека ензимската активност на јачменовото брашното е ниска, односно 

дејството на амилаза е слабо. Таквите брашна имаат слаба способност за формирање 

гас (Krušelj, 2016). Откриено е дека високиот вискозитет може да се должи на 
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поголемата количина на β-глукани за кои во литературата е познато дека влијаат на 

зголемување на вискозитетот (Kosović, 2017; Наков, 2019). 
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* Прикажаните вредности претставуваат 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 2. Максимален вискозитет на водена суспензија со различен 
процент на пченично и јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Зголемување на максималниот вискозитет со зголемување на количеството 

јачменово брашно во суспензијата од брашно и вода е констатирано и од други 

автори. Ister (2010) констатирала пропорционално зголемување на максималниот 

вискозитет со зголемување на количеството на јачменово брашно во суспензија од 

брашно и вода (од 0% Ј - 471,5 BU; 50% Ј – 706,5 BU до 1030,5 BU за 100% Ј). 

Истиот тренд е утврден и од страна на Kosović (2017), како и Krušelj (2016) која го 

определувала вискозитетот на суспензијата од тврд гриз и различно количество на 

брашно од јачмен.  

Во однос на резултатите добиени за крајниот вискозитет (графикон 3) може 

да се забележи дека со најнизок краен вискозитет се одликува суспензијата од вода и 

0% јачменово брашно (1051,50 ± 14,85 BU), а со највисок краен вискозитет 

суспензијата од вода и 100% брашно од јачмен (1312,50 ± 7,78 BU). Зголемување на 

крајниот вискозитет од 1188,3 ± 4,50 BU (во суспензија од 100% пченично брашно и 
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вода) на 1302,00 ± 2,40 BU (во суспензија од 100% брашно од јачмен и вода) е 

забележано и од страна на Наков (2019). 

Замената на пченичното брашно со 50%, 70% и 100% јачменово брашно во 

суспензијата статистички значајно (p < 0,05) влијае врз зголемувањето на крајниот 

вискозитет. 

 
* Прикажаните вредности претставуваат 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 3. Краен вискозитет на водена суспензија со различен процент на 
пченично и јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Параметарот „опаѓање на вискозитет“ е индикатор за стабилноста на 

скробната суспензија, и колку овој параметар е помал, толку е помала и стабилноста 

на истата (Tkalec, 2013; Sermek-Marčec, 2015). Врз основа на прикажаните резултати 

на графиконот 4 може да се утврди дека добиените вредности за опаѓање на 

вискозитетот се намалуваат со зголемување на процентот на јачменово брашно во 

суспензијата (од 549,00 ± 7,07 BU за суспензија од вода и 0% јачменово брашно до 

318,50 ± 12,02 BU за суспензија од вода и 100% јачменово брашно). Замената на 

пченичното со јачменовото брашно (делумно и целосно) во водената суспензија 

статистички значајно (p < 0,05) влијае врз намалувањето на параметарот „опаѓање на 

вискозитет“. 
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* Прикажаните вредности претставуваат 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 4. Опаѓање на вискозитетот на водена суспензија со различен 
процент на пченично и јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Најголемо опаѓање на вискозитетот е утврдено во суспензија на вода и 100% 

пченично брашно (185,50 ± 5,00 BU), а најмало во суспензија на вода и 100% брашно 

од јачмен (90,50 ± 0,10 BU) и од страна на Наков (2019). Како што се намалува 

уделот на пченично брашно, а во исто време се зголемува уделот на брашно од 

јачмен во суспензијата, опаѓањето на вискозитетот се намалува. Една од причините 

за опаѓање на вискозитетот може да биде формирањето мрежа на протеини, кои ги 

поддржуваат гранулите на скробот (Kosović, 2017). 

Повратниот ефект претставува способност на скробот кон ретроградација. 

Ретроградацијата е процес во кој набабрените и еластични скробни молекули се 

реорганизираат под дејство на одредени хидротермички услови. При ладење тие 

спонтано преминуваат во состојба со помала содржина на енергија, и доаѓа до 

поврзување на соседните полимери преку водородни врски, кое е пропратено со 

загуба на растворливоста. Притоа скробот преминува од растопена, дисперзна и 

аморфна состојба во нерастворлива кристална состојба (Tkalec, 2013).  
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Од прикажаните резултати за овој параметар (графикон 5) може да се 

забележи тренд на постепено зголемување на вредностите добиени за повратниот 

ефект.  
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* Прикажаните вредности претставуваат 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 5. Повратен ефект на водена суспензија со различен процент на 
пченично и јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Имено, вредностите за повратниот ефект на подготвените суспензии со 

различен удел на јачменово брашно (0% Ј, 30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% Ј) постепено 

се зголемуваат (468,50 ± 6,52 BU, 534,50 ± 4,36 BU, 551,50 ± 0,71 BU, 552,50 ± 0,71 

BU, 582,00 ± 8,97 BU, соодветно) со зголемување на уделот на јачменово брашно. Со 

зголемувањето на количеството на брашно од јачмен во суспензијата, способноста 

кон ретроградација на скробот се зголемува (Kosović, 2017; Наков, 2019). Замената 

на пченичното брашно со 50%, 70% и 100% јачменово брашно во суспензиите 

статистички значајно (p < 0,05) влијае врз зголемувањето на повратниот ефект. 

Зголемување на вредностите на овој параметар со зголемување на 

количеството на брашно од јачмен во своите испитувања утврдил и Наков (2019). 

Најголем повратен ефект е утврден во суспензија на вода и 100% брашно од јачмен 
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(598,50 ± 6,40 BU), а најмал во суспензија на вода и 100% пченично брашно (513,50 

± 3,50 BU). 

4.2. Маса на произведените кекси 

Резултатите добиени за масата на кексите со различен удел на јачменово 

брашно се прикажани на графикон 6. Од прикажаното може да се забележи дека со 

зголемување на уделот на јачменово брашно (0%; 30%; 50%; 70%; 100%) доаѓа до 

постепено зголемување на масата на кексите (24,96 ± 0,31 g; 25,10 ± 1,58 g; 25,24 ± 

1,41 g; 26,67 ± 1,44 g; 26,14 ± 1,87 g, соодветно). Замената на пченичното брашно со 

јачменово брашно во составот на кексите статистички значајно не влијае врз нивната 

маса (p > 0,05).  

 

 
 

*Прикажаните вредности претставуваат 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 6.  Маса на произведените кекси со различен процент на јачменово  
брашно OSK.5.119/10-12 

 

Врз основа на резултатите добиени од испитувањата направени од страна на 

Ikuomola et al. (2017), масата на кексите се зголемувала постепено со додавање 

јачменово сладно брашно од 16,32 g до 20,00 g. Референтниот примерок кој не 

содржел јачменово сладно брашно имал најмала маса, додека примерокот кој во 
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својот состав содржел 50% јачменово брашно имал најголема маса. Со додавање 

јачмен дошло до значително (p < 0,05) зголемување на масата на кексите. 

Зголемување на масата на кексите збогатени со јачменово брашно е утврдено од 

страна на Hussain & Kaul (2018). Масата на кексите се зголемувала со зголемувањето 

на содржината на брашното од јачмен во составот. Таа изнесувала 10,68 g за кексите 

од 100% пченично брашно, 10,75 g за кексите со 20% јачменово брашно и 11,75% за 

кексите од 100% јачменово брашно. Постепено зголемување на масата на кекси 

(25,67 g; 25,86 g; 25,93 g; 26,09 g; 27,18 ± 0,29 g) констатирал и Брендов (2020) кај 

кекси подготвени со различен процент на јачменово брашно (0%; 30%; 50%; 70%; 

100%).  

4.3. Загуби при печење на произведените кекси 

При процесот на печење на тестото за кекси и производи сродни на кексите 

доаѓа до загуба на масата, кое е предизвикано од испарување на слободната вода, 

која се наоѓа во производот (Hojka, 2020). На крајот од овој процес се создаваат 

кекси со карактеристична структура (Наков, 2019). Разликите во масата на тестото и 

готовиот кекс, кои се создаваат по време на печењето се дефинираат како загуби при 

печење.  

Според направените анализи, како се зголемува процентот на јачменово 

брашно во составот на кексите (0%; 30%; 50%; 70%; 100%), а се намалува процентот 

на пченично брашно, загубите се помали (12,60%; 11,66%; 11,64%; 10,93%; 10,71% 

соодветно) (графикон 7).  
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*Прикажаните вредности претставуваат 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. Загуби при печење на произведените кекси со различен процент на 
јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Статистичката обработка на податоците покажа дека замената на пченичното 

брашно со јачменово брашно во составот на кексите статистички значајно влијае на 

загубите што се јавуваат при печење (p < 0,05).  

Намалување на загубите при печење со зголемување на количеството на 

брашно од јачмен во кексите утврдиле и други автори. Hussain & Kaul (2018) 

констатирале намалување на загубите при печење од 11,39% (0% јачмен) на 10,53% 

(20% јачмен) и на 5,05% (40% јачмен). Брендов (2020) утврдил статистички значајна 

негативна корелација помеѓу содржината на јачменово брашно во испитаните кекси 

(0%; 30%; 50%; 70%; 100%) и загубите при печење, што укажувало дека 

зголемувањето на содржината на брашното од јачмен во составот на кексите 

значително придонесува за намалување на загубите што се јавуваат при печење. 

Според Sharma & Gujral  (2014) ова намалување на загубите на печење се 

должи на поголемата способност на растворливите и на нерастворливите диететски 

влакна во јачменовото брашно за задржување вода во споредба со пченичното 

брашно.  
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4.4. Дијаметар на произведените кекси 

Дијаметарот на кексите е една од најважните физички карактеристики (Čukelj, 

2013). Добиените резултати за дијаметарот на произведените кекси се прикажани на 

графикон 8.  
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*Прикажаните вредности претставуваат 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 8. Дијаметар на произведените кекси со различен процент на 
јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Врз основа на добиените резултати прикажани во графикон 8 со зголемување 

на уделот на јачменово брашно (0%; 30%; 50%; 70%; 100%) дијаметарот на кексите 

се намалува (од 7,34 ± 0,01 cm за кекси од 0% Ј до 6,52 ± 0,09 cm за кекси од 100% Ј). 

Ова може да се должи на хидрофилната природа на брашното што предизвикува 

намалување на ширењето, а зголемување на дебелината на кексите (Yaqoob et al., 

2017). Кексите со јачменово брашно статистички значајно се разликуваат (p < 0,05) 

од контролните кекси (0% Ј) во однос на дијаметарот. 

Намалување на дијаметарот на кексите со зголемување на количината на 

брашно од јачмен во формулацијата е забележано и при други истражувања. Gupta et 

al. (2011) утврдиле дека дијаметарот на кексите подготвени со различен удел на 

брашно од јачмен се намалува (85,6 ± 0,66 mm, 81,3 ± 0,55 mm, 79,0 ± 0,81 mm, 77,6 

± 0,71 mm, 75,0 ± 0,95 mm) со зголемување на уделот на јачменово брашно (0% Ј, 

10% Ј, 20% Ј, 30% Ј и 40% Ј, соодветно) во кексите.  
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Yaqoob et al. (2017) утврдиле дека мешањето на пченичното брашно со 

различни пропорции на брашно од јачмен (5% Ј, 10% Ј, 15% Ј, 20% Ј, 25% Ј) 

значително (p ≤ 0,05) го намалува дијаметарот на кексите. Имено дијаметарот на 

контролните кекси од 100% пченично брашно (48,15 ± 0,01 mm) се намалил во 

граници од 46,19 ± 0,01 mm до 40,20 ± 0,01 mm со зголемување на уделот на 

јачменово брашно. Hussain & Kaul (2018) констатирале намалување на дијаметарот 

од 6,32 cm (0% јачмен) на 6,29 cm (20% јачмен) и на 5,95 cm (40% јачмен). Исто така 

и Nakov et al. (2021) утврдиле намалување на дијаметарот од 18,30 mm за кекси со 

0% Ј, 16,50 mm за кекси со 50% J и 13,05 mm за кекси со 100% Ј, додека Брендов 

(2020) констатирал намалување на дијаметарот од 7,34 ± 0,01 cm (0% Ј) на 6,47 ± 

0,01 cm (100% J). Меѓутоа, забележено е и зголемување на дијаметерот на чајно 

печиво со зголемување на количеството на јачменов слад од страна на Martinović 

(2018). Оваа промена би можела да се објасни со тоа што при додавање слад кој 

содржи висока количина на шеќери (кои настануваат по време на сладењето на 

јачменот) самите шеќери дополнително го отежнуваат развојот на глутенот во 

тестото, што на крај резултира со зголемување на ширината (дијаметар) на кексите 

(Ikuomola et al. (2017). 

4.5. Дебелина на произведените кекси 

На графикон 9 се претставени добиените резултати за дебелината на 

произведените кекси. Замената на пченичното брашно со 50%, 70% и 100% 

јачменово брашно во рецептурата влијае врз зголемувањето на дебелината на 

кексите (1,27 ± 0,01cm, 1,28 ± 0,06 cm, 1,29 ± 0,09 cm). Сите видови на кекси со 

јачмен (30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) во однос на дебелината статистички значајно (p 

< 0,05) се разликуваат од контролните кекси (0% Ј).  

Зголемување на дебелината на кексите збогатени со јачменово брашно е 

утврдено и од страна на Наков (2019) во граници од 1,05 cm за 0% Ј до 3,24 cm кај 

кекси од 100% Ј, како и од страна на Gupta et al. (2011), Yaqoob et al. (2017), Hussain 

& Kaul (2018) и Брендов (2020). 
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*Прикажаните вредности претставуваат 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 9. Дебелина на  произведените кекси со различен процент на 
јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

4.6. Фактор на ширење на произведените кекси 

Параметарот „фактор на ширење“ зависи од висината и од дијаметарот на 

кексите т.е. промената во овие два параметри влијае врз факторот на ширење на 

кексите (Nakov et al., 2021).  

На графикон 10 се претставени пресметаните вредности на факторот на 

ширење, од каде што може да се забележи дека факторот на ширење е најголем кај 

кексите кои во својот состав не содржат јачменово брашно (контролни – 0% Ј) 62,5 ± 

0,13. Со зголемување на процентот на јачменово брашно во составот на кексите 

(30%; 50%; 70%; 100%) факторот на ширење статистички значајно (p < 0,05) се 

намалува (55,37 ± 0,08; ± 0,02; 51,3 6±0 ,01; 50,12 ± 0,04). Намалувањето на факторот 

на ширење би можело да се должи на високата додадена содржина на прехранбени 

влакна (во кој влегуваат и β-глуканите) во јачменовото брашно што доведуваат до 

поголема апсорпција на водата. (Sharma & Gujral, 2014; Hussain & Kaul, 2018; 

Брендов, 2020). 
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*Прикажаните вредности претставуваат 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 10. Фактор на ширење на произведените кекси со различен 
процент на јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Добиените резултати се во согласност со резултатите утврдени од страна на 

Arshad et al (2014), кои испитувале кекси, кои во својот состав содржат комбинација 

од овесно и јачменово брашно. Утврдено е дека кексите со јачменово брашно имаат 

помал фактор на ширење во споредба со кексите кои не содржат јачменово брашно. 

Yaqoob et al. (2017) утврдиле дека во споредба со контролата 0% Ј (8,80), мешањето 

на пченичното брашно со различни пропорции на јачменово брашно (5% Ј, 10% Ј, 15 

% Ј, 20% Ј, 25% Ј) значително (p ≤ 0,05) го намалува фактор на ширење на кексите на 

7,43 - 5,43. Narwal et al. (2017) при своите истражувања на кекси во кои јачменово 

брашно било мешано со пченично брашно во различни соодноси (од 5% до 30%) 

забележале намалување на факторот на ширење со зголемување на количината на 

брашно од јачмен. Факторот за ширење се намалил за 33 % со додавање 30% 

јачменово брашно. 

Слични испитувања се извршени од Gupta et al. (2011), Hussain & Kaul (2018), 

Džafić et al. (2017) и Брендов (2020), кои исто така констатирале намалување на 

факторот на ширење со замена на пченично брашно со јачменово во рецептурата за 

кекси. 
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4.7. Цврстина на произведените кекси  

Текстурните карактеристики на кексите се збир од геометриските, 

механичките и површинските својства на продуктите преку кои се опишува нивниот 

квалитет. Со определување на силата потребна за кршење на кексите се добиваат 

податоци за нивната цврстина и кршливост (Čukelj, 2013; Jozinović, 2015; Nakov et 

al., 2021).  

Резултатите добиени за цврстината на кексите со различен удел на јачменово 

брашно се прикажани на графикон 11.  

 

 
*Прикажаните вредности претставуваат 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 кекси со различен удел на јачменово брашно 

OSK.5.119/10-12 

 

Од прикажаното може да се забележи дека генерално со замената на 

пченичното со јачменово брашно доаѓа до зголемување на цврстината на кексите 

(0% - 47,70 N; 50% -53,04 N ; 70% - 54,83 N; 100% - 61,71 N). Исклучок се кексите со 

30% јачменово брашно кај кои доаѓа до намалување на цврстината (46,54 N). Gupta 

et al. (2011) утврдиле намалување на цврстината на подготвените кекси со јачменово 

брашно во количество до 40% брашно од јачмен во рецептурата. Контролните кекси 

со 0% јачменово брашно и кексите со 30% јачменово брашно статистички значајно 

се разликуваа (p < 0,05) од кексите со 100% јачменово брашно. 
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Цврстината на кексите се зголемува со додавање јачменово брашно (Škrbić & 

Cvejanov, 2011; Брендов, 2020) или сладно јачменово брашно (Sharma & Chopra, 

2015; Jukić et al., 2018b), односно производите кои имаат поголем процент на 

јачменово брашно или сладно јачменово брашно се поцврсти во однос на оние кои 

содржат поголем процент на пченично брашно.  

4.8. Промена на бојата на произведените кекси при печење 

За време на печењето формираното тесто претрпува физико-хемиски и 

колоидни промени, кои влијаат врз квалитетот на крајниот производ. Го 

променуваат својот надворешен изглед, големина, структура, вкус и боја. За време 

на печењето на кексите во почетокот се образува коричка која има изразито жолта 

боја (како резултат на добиените декстрини). Ова се забележува кога температурата 

на површината на кексите е 110 - 120 
ºС. Со понатамошно зголемување на 

температурата и постигнување на температура над точката на топење на сахарозата, 

започнува процес на карамелизација. Во исто време доаѓа до создавање кафеава боја 

на површината на кексите (Наков, 2020).  

Добиените резултати за боја на кексите при различно време на печење која е 

определена со помош на CIE L* a* b* моделот се претставени табеларно (табели 3, 4 

и 5). 

Вредностите за параметарот L* се движат од 0 до 100 и покажуваат дали 

кексите се темни или светли. Колку добиените вредности се поблиски до 0, толку 

кексите имаат потемна боја. Колку добиените вредности се поблиски до 100, толку 

кексите имаат посветла боја (Брендов, 2020). 

Од направените анализи (табела 3) може да се забележи дека со 

продолжување на времето на печење, сите видови на кекси (0%, Ј 30% Ј; 50% Ј; 70% 

Ј; 100% Ј) стануваат потемни (вредностите за L* се намалуваат, се движат кон 0).  

Кексите (0%, Ј 30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) печени 5 min имаат повисоки L* 

вредности (72,00 ± 0,94; 69,19 ± 1,02; 68,70 ± 1,22; 68,27 ± 1,20; 67,81 ± 1,07) во 

споредба со кексите кои се печени 10 min (59,27 ± 0,45; 58,68 ± 0,94; 58,66 ± 0,89; 

57,95 ± 1,05; 56,51 ± 0,86). Исто така, со зголемување на уделот на јачменово брашно 

(0%, Ј 30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) во кексите во секоја минута од процесот на 

печење (5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min) вредностите за L* се намалуваат 
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што укажува дека со зголемување на содржината на јачменово брашно кексите 

добиваат потемна боја. 

Статистичката обработка на резултатите покажа дека генерално кексите во 

кои е направена замена со брашно од јачмен статистички значајно се потемни (p < 

0,05) од кексите во кои не е направена замена (0% Ј).  

 

 

Табела 3. Вредности на параметар L* на произведените кекси со различен процент 

на јачменово брашно OSK.5.119/10-12 од 5-тата до 10-тата минута на печење 

L* 

Кекси со 
различен % 

на 
јачменово 

брашно 

Време на печење кекси 

5 min 

 

6 min 

 

7 min 

 

8 min 

 

9 min 

 

10 min 

 

0% Ј 72,00 ± 0,94a 73,75 ± 0,72a 73,35 ± 0,56a 65,49 ± 1,34a 61,94 ± 0,7a 59,27 ± 0,45a 

30% Ј 69,19 ± 1,02b 70,51 ± 1,17b 69,20 ± 0,39b 65,33 ± 0,97a 61,82 ± 1,57a 58,68 ± 0,94ab 

50% Ј 68,70 ± 1,22b 69,00 ± 0,52bc 68,64 ± 1,13b 64,37 ± 1,58ab 61,15 ± 3,46a 58,66 ± 0,89ab 

70% Ј 68,27 ± 1,20b 67,99 ± 4,50bc 67,32 ± 0,78c 64,97 ± 0,25ab 60,32 ± 0,42a 57,95 ± 1,05b 

100% Ј 67,81 ± 1,07b 67,50 ± 0,72c 65,48 ± 0,71d 63,71 ± 1,08b 59,72 ± 1,19a 56,51 ± 0,86c 

• Прикажаните вредности претставуваат средна вредност од 5 измерени вредности ± стандардната девијација 
(SD); Вредностите во иста колона со различни букви статистички значајно се разликуваат (p < 0,05) ANOVA, 
Fisher’s LSD 

 

Добиените резултати се совпаѓаат со резултатите објавени од страна на 

Брендов (2020), кој го испитувал влијанието на јачменовото брашно и времето на 

печење на бојата на кекси со различен удел на јачменово брашно. Тој утврдил 

највисоки вредности за параметарот L* во 5-тата минута печење, а најниски во 10-

тата минута од печењето на кексите. Исто така, констатирал дека со зголемување на 

процентот на јачменово брашно, бојата на кексите е потемна. 

Потемна боја на кексите со зголемување на количеството на јачменово 

брашно во кекси претходно е констатирана од страна на Наков (2019). Nakov et al. 

(2021) при друго истражување повторно констатирале дека со зголемување на 

количеството на јачменово брашно (0% Ј, 50% Ј, 100% Ј) кексите повеќе 

потемнуваат (L* вредностите се намалуваат; 64,03 ± 0,64; 62,01 ± 0,44; 56,9 ± 0,19). 

Во споредба со контролата (62,46), Yaqoob et al. (2017) утврдил дека замената 

на пченично брашно со јачменово брашно значително (p ≤ 0,05) ги намалува 



73 

 

вредностите на L* на кексите на 61,15 - 53,2. Намалувањето на вредностите на L* со 

зголемување на процентот на јачменово брашно може да се должи на повисоката 

содржина на протеини во јачменото брашно. 

Hojka (2020) во својата разработка на крекери со различно количество на 

брашно од јачмен (20%, 40%, 60% и 80% во однос на пченичното брашно) 

констатирала дека овој вид на брашно доведува до производи со потемна боја. 

Параметарот а* во CIE L* a* b* моделот ги определува хроматските 

компоненти на црвената и зелената боја. Доколку вредностите за овој параметар се 

позитивни тогаш се смета дека во кексите присутна е црвената боја, а доколку 

вредностите се негативни тогаш се смета дека присутна е зелената боја (Брендов, 

2020).  

Во табела 4 се претставени добиените резултатите за параметарот а* во CIE 

L* a* b* моделот.  

 

Табела 4. Вредности на параметар a* на произведените кекси со различен процент 

на јачменово брашно OSK.5.119/10-12 од 5-тата до 10-тата минута на печење 

а* 

Време на печење кекси 

Кекси со различен процент 
% на јачменово брашно 

5 min 
 

6 min 
 

7 min 
 

8 min 
 

9 min 
 

10 min 
 

0% Ј -1,34±0,20d -1,56±0,22d -0,43±1,03d 7,44±0,30a 9,86±0,85a 9,80±0,51a 

30% Ј 0,36±0,21c 0,98±0,32c 1,96±1,14c 6,65±0,89a 9,33±0,73ab 9,79±0,82a 

50% Ј 1,66±0,11b 2,07±0,43b 2,98±0,32bc 6,61±0,78a 8,53±0,94ab 9,53±0,76ab 

70% Ј 1,88±0,12a 2,45±0,12ab 3,37±0,65b 4,87±0,33b 8,14±2,30b 9,34±0,42ab 

100% Ј 1,80±0,12a 2,59±0,43a 4,48±0,64a 4,73±1,24b 7,74±0,78b 8,86±0,39b 

• Прикажаните вредности претставуваат средна вредност од 5 измерени вредности ± стандардната девијација 
(SD); Вредностите во иста колона со различни букви статистички значајно се разликуваат (p < 0,05) ANOVA, 
Fisher’s LSD 

 

Единствено кај кексите со 0% јачменово брашно (контролните) во првите 

минути од печењето (5 min, 6 min, 7 min) параметарот а* има негативни вредности (-

1,34 ± 0,20; -1,56 ± 0,22; -0,43 ± 1,03) што укажува на присуство на зелената боја во 

почетокот на печењето. Потоа (8 min, 9 min, 10 min) параметарот а* има позитивни 

вредности, кои се зголемуваат со текот на печењето (7,44 ± 0,30; 9,86 ± 0,85; 9,80 ± 
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0,51) што укажува на појава на црвената боја и нејзино интензивирање со текот на 

времето. 

Вредностите на параметарот a* за сите видови на кекси во кои е направена 

замена на пченично со јачменово брашно (30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) се позитивни 

(присуство на црвена боја) и се зголемуваат со продолжување на времето на печење. 

Колку позитивната вредност на параметарот a* е поголема, толку повеќе доминира 

црвената боја (Наков, 2019). Ова може да биде објаснето со производите на Maillard-

ова рекација кои се создаваат за време на печењето на производите (Feillet et al., 

2000). 

Зголемувањето на количеството на јачменово брашно во формулацијата за 

кекси (0%; 30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) доведува до зголемување на вредностите на 

параметарот a* во секоја минута од процесот на печење. Nakov et al. (2021) и 

Брендов (2020), дошле до истата констатација при своите истражувања при анализа 

на кекси збогатени со јачменово брашно.  

Во споредба со контролата - 100% пченично брашно (5,16), замената со 

брашно од јачмен значително (p ≤ 0,05) ги зголемило вредностите на a* (5,6-8,26) на 

подготвените кекси (5% Ј, 10% Ј, 15% Ј, 20% Ј, 25% Ј) од страна на Yaqoob et al. 

(2017). Frost et al. (2011) објавиле слични резултати за кекси од јачмен со зголемени 

пропорции на брашно од јачмен. 

Зголемување на вредностите за параметарот а* е утврдено и од страна на 

Hojka (2020) во крекери, збогатени со различен процент на јачменово брашно во 

граници од -0,96 за 0% Ј до 2,39 за 80% Ј. Од страна на Kosović (2017) е утврдено 

дека додавањето на брашното од јачмен влијаело сигнификантно врз вредностите на 

параметар а* во прозведените тестенини.  

Во 5-тата, 6-тата и 7-тата минута од печењето постои статистички значајна 

разлика (p < 0,05) во однос на параметарот a* помеѓу контролните кекси (0% Ј) и 

кексите во кои е направена замена на пченично брашно со јачменово. Со 

зголемување на времето на печење (8 min, 9 min) се јавуваат статистички значајни 

разлики (p < 0,05) во застапеноста на црвената боја помеѓу во кексите со 70% и 100% 

јачменово брашно и другите видови на кекси (0%, 30% Ј, 50% Ј). Во последната 

минута од печењето во кексите со 100% брашно од јачмен црвената боја статистички 

значајно доминира (p < 0,05) во однос на кексите што не содржат јачмен и кексите со 

30% јачмен.  
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Вредностите за параметарот b* покажуваат дали во кексите има жолта или 

сина боја. Како што се зголемуваат позитивните вредности на b*, во кексите 

доминира повеќе жолтата боја. Доколку вредностите за овој параметрар се 

негативни, во кексите ќе доминира повеќе сината боја (Наков, 2019). 

Вредностите за параметарот b* во кексите се претставени во табела 5. Од 

претставените резултати во табела 5 може да се види дека сите вредности за овој 

параметар се позитивни т.е. во кексите доминира жолтата боја. Во однос на времето 

на печење се забележува дека вредностите се зголемуваат со продолжување на 

времето на печење, што укажува на зголемување на интензитетот на жолтата боја во 

кексите (0% Ј - од 21,46 ± 0,59 до 37,32 ± 0,89; 30% Ј – од 22,36 ± 0,63 до 34,58 ± 

0,25; 50% - од 23,87 ± 0,43 до 32,92 ± 0,33; 70% - од 22,90 ± 0,76 до 31,94 ± 0,48; 

100% - од 23,79 ± 0,47 до 31,00 ± 0,48).  

 

Табела 5. Вредности на параметар b* на произведените кекси со различен процент 

на јачменово брашно OSK.5.119/10-12 од 5-тата до 10-тата минута на печење 

b* 

Време на печење кекси 

Кекси со различен % 

на јачменово брашно 

5 min 

 

6 min 

 

7 min 

 

8 min 

 

9 min 

 

10 min 

 

0% Ј 21,46±0,59c 23,96±0,60b 28,32±0,81b 38,21±0,80a 38,14±0,84a 37,32±0,89a 

30% Ј 22,36±0,63b 24,07±0,87b 26,62±0,48b 34,55±0,38b 34,65±0,52b 34,58±0,25b 

50% Ј 23,87±0,43a 24,49±1,66b 27,35±1,46b 30,71±1,35c 32,84±0,73c 32,92±0,33c 

70% Ј 22,90±0,76b 25,01±0,78b 27,86±2,49b 30,76±0,54c 31,80±0,56d 31,94±0,48d 

100% Ј 23,79±0,47a 26,90±1,24a 30,82±1,11a 27,71±2,61d 30,95±0,45e 31,00±0,48e 

• Прикажаните вредности претставуваат средна вредност од 5 измерени вредности ± стандардната девијација 
(SD); Вредностите во иста колона со различни букви статистички значајно се разликуваат (p < 0,05) ANOVA, 

Fisher’s LSD 

 

Доколку се следи влијанието на додавањето јачменово брашно во составот на 

кексите во секоја минута од печењето (од 5-тата до 10-тата минута), може да се види 

дека добиените вредности на параметарот b* се зголемуваат (се интензивира 

жолтата боја) со зголемување на процентот на брашно од јачмен во кексите (0%, Ј 

30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј). 

Зголемување на вредностите за овој параметар со зголемување на процентот 

на брашно од јачмен во кекси бил забележан и од Yaqoob et al. (2017), Брендов 

(2020) и Nakov et al. (2021). Од страна на Hojka (2020) при определувањето на 

вредностие за b* параметарот на крекери збогатени со јачмен исто така е 
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констатирано дека со додавање јачменово брашно во производите, вредностите за 

параметарот b* се зголемуваат, па така крекерите кои не содржат јачменово брашно 

имале вредност од 16,68, а крекерите со 80% јачменово брашно 19,63. 

Интензивирање на жолтата боја со додавањето на јачменовото брашно во 

составот на тестенини е констатирано и од страна на Kosović (2017) при 

испитувањето на бојата на тестенини обогатени со јачменово брашно, што ја 

потврдува тенденцијата на интензивирање на жолтата боја со зголемување на 

количеството на јачменовото брашно во производите. 

Статистичката обработка на податоците покажа дека во последните три 

минути на печење (8 min, 9 min, 10 min) зголемувањето на уделот на јачменово 

брашно статистичи значајно (p < 0,05) влијае на зголемување на интензитетот на 

жолтата боја во кексите. 

Оддалеченоста помеѓу две точки во координатниот систем (разлика помеѓу 

две бои) се пресметува и дефинира како физичка вредност т.е. вкупна промена на 

боја (ΔЕ). Параметарот ∆Е ја покажува врската помеѓу човечката перцепција за 

бојата на кексите и целокупната промена на бојата. Во табела 6 е претставен односот 

помеѓу пресметаната вредност ΔЕ (Budžaki et al., 2014) и толеранцијата на 

човековото око за согледување на разликите помеѓу боите. Овој параметар е важен 

индикатор за промената на бојата во процесите со ензимско и неензимско 

потемнување (Bošnjaković, 2014).  

 

Табела 6. Однос помеѓу пресметаните вредности (ΔЕ) и толеранцијата на 

човековото око за согледување на разликите помеѓу бои (Bošnjaković, 2014) 

 

(ΔE) ОЗНАКА 

< 0,2 НЕ Е ВИДЛИВА 

0,2 - 1 МНОГУ СЛАБО ВИДЛИВА 

1 - 3 СЛАБО ВИДЛИВА 

3 - 6 ВИДЛИВА 

> 6 МНОГУ ВИДЛИВА 

 

Добиените вредности за параметарот ∆E (промена на боја) се претставени во 

табела 7 и на графиконот 12. 
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Табела 7. Вкупна промена на бојата (ΔЕ) на кексите за време на печењето 

∆E 

Кекси со различен % 

на јачменово брашно 

Време на печење кекси 

5 min 

 

6 min 

 

7 min 

 

8 min 

 

9 min 

 

10 min 

 

0% Ј 10,49 9,81 9,14 22,21 26,19 27,97 

30% Ј 10,54 9,00 7,63 11,82 14,52 14,42 

50% Ј 7,65 6,66 7,47 6,70 8,69 10,97 

70% Ј 5,91 4,75 5,90 6,18 8,10 8,44 

100% Ј 2,60  2,12 4,63 5,88 6,83 7,06 

 

 

 

 

 

Графикон 12. Промена во бојата на произведените кекси за време на 
процесот на печење 

 

Добиените вредности се всушност споредба на бојата на тестото (L, a, b) со 

бојата која е создадена за време на печењето на истите при различно време (од 5-та 

до 10-та минута) на печење. За контролните кекси промената на бојата е многу 

видлива (∆E > 6) уште од петтата минута од процесот на печење. Истото се однесува 

и за кексите во кои пченичното брашно е заменето со јачменово во количество од 

30% и 50%. Од друга страна, кексите кај кои има замена на пченичното со 

јачменовото брашно од 70% покажуваат дека промената на бојата која се создава до 

7-та минута од печењето е видлива (табела 6). Со продолжување на времето на 
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печење на истите кекси оваа промена преминува во многу видлива (∆E > 6). Кексите, 

во кои има целосна замена на пченичното со јачменовото брашно (100% Ј) во својата 

5-та и 6-та минута од печењето имаат вредности за ∆E од 2,60 и 2,12 соодветно. Тоа 

покажува дека бојата на кексите определена во овие минути и споредена со бојата на 

тестото е слабо видлива (табела 6). Со продолжување на времето на печење 

вредностите за параметарот ∆E се зголемуваат, и кај кексите печени 10 минути тие 

се 7,06, што повторно укажува дека промената на бојата на кексите во споредба со 

тестото е многу видлива (∆E > 6). 

Дигиталните слики од произведените бисквити од пченично брашно и брашно 

од јачмен при различно време на печење (од 5 до 10 минути) се претставени на слика 

20. Од слика 20 може да се види дека кај кексите (контролен примерок, 30%, 50%, 

70% и 100% јачменово брашно) до промена на бојата доаѓа во различно време во 

текот на печењето. 

 

Слика 20. Дигитални слики од произведените кекси со различен процент на  
брашно од јачмен OSK.5.119/10-12  
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Видот на употребеното брашно OSK.5.119/10-12 и неговиот удел во 

формулацијата, како и времето на печење влијаат врз промената на бојата, што се 

јавува во текот на печењето на кексите со различен  процент на брашно од јачмен 

(Ivić, 2014; Брендов, 2020). 

 

4.9. Содржина на влага во произведените кекси 

Под терминот „хемиски состав“ на еден производ се подразбира содржината на 

сите компоненти, вклучувајќи ја и водата. Од технолошка гледна точка, хемискиот 

состав најлесно може да се определи преку содржината на суви материи. Во нив се 

вбројуваат сите компоненти, кои влегуваат во составот на кексите, без водата 

(Наков, 2020).  

Со цел да се спречи развој на микроорганизмите и крајниот производ да биде 

стабилен, влагата во кексите треба да биде ниска (< 10%) (Ikuomola еt al. 2017). 

На графикон 13 е претставена содржината на влага во произведените кекси со 

различно количество на брашно од јачмен (0%, 30%, 50%, 70% и 100%).  
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*Прикажаните вредности претставуваат 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 произведените кекси со различен процент на 
јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Од претставените резултати може да се констатира дека со зголемување на 

количеството на јачменово брашно, содржината на влага во кексите се зголемува. 
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Тоа е и очекувано бидејќи покрај високата содржина на β-глукани, витамини од В-

комплексот, токотриоли, токофероли и високата антиоксидантна активност, 

јачменовото брашно има и голема способност за задржување на водата (анг. water 

absorption capacity) (Sharma & Gujral, 2014). Контролните кекси (0% Ј) статистички 

значајно (p < 0,05) имаат помала содржина на влага (5,99 ± 0,04%) во однос на 

кексите со 50% јачменово брашно (7,29 ± 0,04 %) и 100% јачменово брашно (8,20 ± 

0,75%). Зголемувањето на уделот на брашно од јачмен во составот на кексите 

доведува до зголемување на содржината на влага (графикон 13), намалување на 

загубите при печење (графикон 7) и зголемување на нивната маса (графикон 6).  

Брендов (2020) при карактеризацијата на кексите произведени од пченично и 

јачменово брашно (0 : 100; 30 : 70; 50 : 50; 70 : 30 и 100 : 0) утврдил дека вредностите 

за влага во произведените кекси се зголемуваат (5,99%; 6,22%; 6,74%; 6,87% и 7,05 

% соодветно) со зголемување на уделот на јачменовото брашно. 

Yaqoob et al. (2017) во своите испитувања за содржината на влага во кекси со 

јачменово брашно утврдиле дека при додавање јачменово брашно во составот на 

кексите, влагата се зголемува од 1,95% за кекси со 5% Ј до 2,69% за кекси со 25% Ј.  

Crnčan (2019) го испитувал додавањето пивски јачменов слад како замена на 

сахарозата и глукозата во производството на чајни колачи. За оваа цел употребил 

четири вида различен пивски јачменов слад (Amber, Cara, Pilsner и Black). 

Содржината на влага се зголемува со зголемување на количеството на јачменов слад 

и тоа за Amber од 10,4% за 20% до 16,5% влага при користење 60% јачменов слад; 

при користење јачменов пивски слад Cara од 7,3% за 20% до 12,7% влага при 

користење 60% јачменов слад; при користење јачменов пивски слад Pilsner од 8,1% 

за 20% до 15,2% влага при користење 60% јачменов слад и јачменов пивски слад 

Black од 5,3% за 20% до 10,3% влага при користење 60% јачменов слад. 

Резултатите презентирани од страна и на други автори (Gupta et al., 2011; 

Hassan et al., 2012; Vujić et al., 2015; Sharma & Chopra, 2015) се совпаѓаат со 

претходно изнесените резултати. 

Зголемување на влагата со замена на пченично брашно со јачменово брашно е 

утврдена и при производство на леб збогатен со јачмен. Од страна на Jurišić (2010) 

во своите испитувања на леб збогатен со 10%, 20%, 30%, 40% и 50% јачменово 

брашно, исто така е утврдено дека со зголемување на количеството на јачменово 

брашно во крајниот производ (во конкретниот случај леб) влагата се зголемува.  
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4.10. Содржина на минерални материи (пепел) во произведените кекси 

При определувањето на содржината на пепел во еден производ, всушност се 

определуваат минералните материи кои се содржат во анализираниот производ без 

органските материи. Минералните материи го потпомагаат метаболизмот на 

јаглехидратите и на другите органски соединенија. (Наков, 2020). 

Јачменот (Hordeum vulgare L.) е добар извор на минерални материи (Abdelazim 

et al., 2019; Yaqoob et al., 2017). Од страна на Baik (2014) е определено количеството 

на минерални материи во различните фракции од кои е направено јачменовото 

брашно. Притоа е утврдено дека минералните материи во обвивката на јачменовото 

зрно се содржат 6,2%, во јачменовите трици 5,6%, а во брашното добиено од целото 

зрно (интегрално) 1,3% . 

Поради високата содржина на минерални материи, јачменовото брашно може 

да се употребува за добивање прехранбени производи со подобрен нутритивен 

квалитет. Резултатите од нашите испитувања на кексите со различен удел на 

јачменово брашно се прикажани на графикон 14.  

Од прикажаното може да се утврди дека зголемувањето на уделот на јачменово 

брашно (0%; 30%; 50%; 70%; 100%) статистички значајно (p < 0,05) влијае на 

зголемување на процентот на минерални материи во кексите (1,13 ±0,00%; 1,26 ± 

0,01%; 1,39 ± 0,01%; 1,52 ± 0,01%; 1,65 ± 0,00%, соодветно). 

Според истражувањата и направените анализи од страна на Sharma & Chopra 

(2015) со зголемување на процентот на јачменово сладно брашно во составот (0% 

јачменово брашно; 40% јачменово брашно; 50% јачменово брашно) се зголемува 

процентот на пепел (1,64 ± 0,12%; 1,71 ± 0,11%; 2,08 ± 0,14%, соодветно).  

Ikuomola еt al. (2017) испитувале кекси со јачменово сладно брашно и пченично 

брашно и врз основа на добиените резултати утврдиле дека со зголемување на 

процентот на јачмен во составот, а намалување на процентот на пченично брашно 

доаѓа до зголемување на процентот на минерални материи од 1,41 до 1,88%.  
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*Прикажаните вредности претставуваат 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 минерални материи во произведените кекси со различен 
процент на јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Yaqoob et al. (2017) при определувањето на влијанието на јачменовото 

брашно врз квалитативните карактеристики на кексите утврдиле дека со 

зголемување на јачменово брашно при производството на кексите доаѓа до 

незначително зголемување на содржината на минерални материи и тоа од 0,75% за 

кекси кои не содржат јачменово брашно до 1,39% за кекси кои содржат 25% 

јачменово брашно. При користење изртено јачменово брашно се забележува 

сигнификантно зголемување на содржината на минерални материи до 1,93 во кекси 

со 25% изртено јачменово брашно.  

Наков (2019) при определување на нутритивниот состав на кексите со 

јачменово брашно утврдил дека количеството на минералните материи се зголемува 

со зголемување на содржината на јачменовото брашно и притоа се утврдени 

следните вредности: за кекси 0% Ј - 0,48%; кекси со 30% Ј – 1,23%; кекси со 50% Ј - 

1,44%; кекси со 70% Ј – 1,70% и кекси со 100% Ј – 2,23% минерални материи. 

Брендов (2020) при определување на содржината на минерални материи во 

кекси со различно количество јачменово брашно (0% Ј, 30% Ј, 50% Ј, 70% Ј и 100% 

Ј) констатирал зголемување на количествата на минерални материи во кексите 

(1,31%; 1,25%; 1,36%; 1,51% и 1,63% соодветно). 

Зголемување на содржината на минерални материи е утврдена и кај леб со 

додавање јачменово брашно во рецептурата. Robles-Ramírez et al. (2020) за 
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постигнување на својата цел – производство на јачменов леб со подобрени сензорни 

и антиоксидантни својства го определиле и количеството на минерални материи во 

новите подобрени видови на леб. Утврдиле дека пченичниот леб содржи 1,57 g / 100 

g минерални материи, а при замена на 60% на пченично со јачменово брашно 

содржината на минералните материи се зголемила на 2,13 g / 100 g.  

4.11. Содржина на β-глукани во произведените кекси 

(1→3;1→4) β-глукан е претставник на нескробните полисахариди, кој се 

содржи во многу житарици. Пченицата има многу мала содржина на β-глукани, 

обично помалку од 1 %. Од друга страна јачменот претставува богат извор на 

растворливи растителни влакна (β-глукани) и со мешање на јачменово брашно со 

брашно од пченицата, може да се зголеми содржината на β-глукани во различни 

производи од пченично брашно (Narwal et al., 2017). 

Дополнително, е потврдено дека β-глуканите можe да обезбедат здравствена 

полза, како намалување на холестеролот и регулирање на нивото на гликоза во 

крвта. Администрацијата за храна и лекови (Food and Drug Administration, FDA) 

посочила дека внесувањето на β-глукани од јачмен во исхраната (3g/ден) помага во 

намалувањето на холестеролот и липопротеините (Montalbano et al., 2016). 

Добиените резултати за содржината на β-глукани во кексите се претставени на 

графикон 15.  

Се забележува дека со зголемување на процентот на јачменово брашно (0% J; 

30% J; 50% J; 70% J; 100% J) се зголемува и количеството на β-глукани во кексите 

(0,20 ± 0,02 g/100 g SM; 0,66 ± 0,01 g/100 g SM; 0,78 ± 0,00 g/100 g SM; 1,10 ± 0,00 

g/100 g SM и 1,41 ± 0,02  g/100 g SM, соодветно). 

Според истражувањата на Havrlentová et al. (2011) присуството на β-глукани е 

карактеристично за јачменовото брашно во однос на други видови брашна добиени 

од различни житарици, и при користење на овој вид на брашно за производство на 

одреден вид прехранбени производи се зголемува процентот на β-глукани во истите. 

Со зголемување на процентот на β-глукани во составот на колачите, нивната 

површина станува помазна (Frost et al., 2011).  

 



84 

 

 
*Прикажаните вредности претставуваат 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 произведените кекси со различен процент 

на јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Брендов (2020) во своите анализи утврдил зголемување на количеството на β-

глукани во кекси со јачменово брашно: 0,20 g/100 g SM (за кекси со 0% Ј); 0,54 g/100 

g SM (кекси со 30% Ј); 0,73 g/100 g SM (кекси со 50% Ј); 1,07 g/100 g SM (кекси со 

70% Ј) и 1,42 g/100 g SM (кекси со 100% Ј). Тој притоа дава и преглед на резултатите 

на други автори кои утврдиле зголемување на содржината на β-глукани во кекси со 

јачменово брашно (Bulbulušić et al., 2014; Džafić et al., 2017; Nakov et al., 2019). 

Sinesio et al. (2008) исто така потврдуваат дека со замена на дел од основниот 

пченичен гриз со јачменово брашно доаѓа до зголемување на содржината на β-

глукани во готовите производи. Утврдени се следните количества на β-глукани: 0,4% 

во контролните примероци (100% пченичен гриз); 4,8% (100% јачменово брашно); 

0,8% (90% пченичен гриз и 10% јачменово брашно); 1,3% (80% пченичен гриз и 20% 

јачменово брашно); 1,7% (70% пченичен гриз и 30% јачменово брашно). 

Kosović (2017) потврдува дека со зголемување на количеството на брашно од 

јачмен во прехранбените производи (сушени тестенини) се зголемува и содржината 

на β-глукани во истите. Кога екструдираните тестенини се сушени при 90 ºС 

количеството на β-глукани изнесувало 0,25% (0% јачменово брашно); со замена на 

пченичниот гриз со 10% јачменово брашно количеството на β-глукани изнесувало 

0,75%; со замена на пченичниот гриз со 20% јачменово брашно изнесувало 1,31% β-

глукани; при 30% јачменово брашно изнесувало 1,75% β-глукани, при 40% 
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јачменово брашно изнесувало 2,32% β-глукани и при количество од 50% јачменово 

брашно содржината на β-глукани изнесувала 2,78%. 

4.12. Содржина на оштетен скроб во произведените кекси 

 

Иако името „oштетен скроб“ може да укажува на непосакуван феномен, 

одреден степен на оштетување на гранулите на скробот има позитивно влијание врз 

квалитетот на пекарските производи. Оштетениот скроб се создава при мелење на 

житариците кога доаѓа до раздробување на житните зрна (Jukić et al., 2019). 

На графикон 16 се претставени вредностите за оштетен скорб во кексите 

произведени од различно количество јачменово брашно (0%, 30%, 50%, 70% и 

100%).  

 

 
*Прикажаните вредности претставуваат 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 оштетен скроб во произведените кекси со различен 
процент на јачменово брашно OSK.5.119/10-12 

 

Највисоко ниво на оштетен скроб имаат кексите кои содржат 0% Ј (3,17 w/w), 

а најниско кексите кои содржат 100% Ј (1,85 w/w). Од претставените резултати се 

забележува тренд на намалување на вредностите за овој параметар со зголемување 

на количеството јачменово брашно во составот на бисквитите.  
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Високото количество на оштетен скроб може да доведе до производство на 

производи со послаб квалитет (намален волумен, лоша текстура, интензивна темна 

боја на површината на производите (Barrera et al., 2007; Živančev et al., 2012).  

Jukić et al. (2019) посочуваат дека параметрите оштетен скроб и повратен 

ефект „setback“ се во обратнопропорционална зависност односно со зголемување на 

степенот на оштетен скорб, се намалува повратниот ефект. Овој заклучок корелира и 

со добиените резултати при нашето истражување т.е. повратниот ефект се намалува 

со зголемување на степенот на оштетен скорб (графикон 17), што се должи на 

ограниченото набабрување на гранулите на скробот поради губење на 

организираната структура. 

 

 

 
 

 

Графикон 17. Обратнопропорционална зависност на степенот на оштетен скроб со 

повратниот ефект 

 

Kosović (2017) во своите анализи на сушени тестенини утврдил дека со 

додавање јачменово брашно во составот на тестенините, параметарот оштетен скорб 

се намалува од 9,34 % во тестенини со 0% јачменово брашно до 8,70% во тестенини 

со 50% јачменово брашно. 



87 

 

5. ЗАКЛУЧОК 

 

Согласно добиените резултати од спроведеното истражување на 

амилографските карактеристики на тестото и квалитативните карактеристики на 

кексите произведени од пченично и јачменово брашно OSK.5.119/10-12 во различен 

сооднос (100 : 0; 30 : 70; 50 : 50; 70 : 30 и 0 : 100; соодветно), може да се заклучи 

следното: 

 

1. Брашното од јачмен влијае на зголемувањето на температурата на 

желатинизација на скробот. Температурата на желатинизација на скробот на 

подготвените водени суспензии од пченично брашно, јачменово брашно и 

смеси од пченично и јачменово брашно (70 : 30, 50 : 50, 30 : 70, соодветно) 

постепено се зголемува со зголемување на уделот на јачменово брашно во 

суспензиите. 

 

2. Со зголемување на процентот на јачменовото брашно во водените суспензии 

(30% Ј; 50% Ј; 70% Ј; 100% Ј) се зголемува максималниот и крајниот 

вискозитет на подготвените водени суспензии. Високите вредности на 

вискозитетот укажуваат на ниска ензимска активност на јачменовото брашно, 

односно дејството на амилаза е слабо. Високиот вискозитет може да се должи 

на поголемата количина на β-глукани во јачменовото брашно за кои е познато 

дека влијаат на зголемување на вискозитетот.  

 

3. Замената на пченичното брашно со брашно од јачмен (делумно/или целосно) 

во водената суспензијата влијае врз намалувањето на добиените вредности за 

параметарот „опаѓање на вискозитет“. Како што се намалува уделот на 

пченично брашно, а во исто време се зголемува уделот на брашно од јачмен 

во суспензиите, вредностите за параметарот „опаѓање на вискозитет“ се 

намалуваат, а колку овој параметар е помал, толку е помала и стабилноста на 

истата. Една од причините за опаѓањето на вискозитетот може да биде и 

намалувањето на количеството на глутеновите протеини: глијадини 

(растворливи во 70% алкохол) и глутенини (растворливи во слаби алкални 

раствори на NaOH или KOH) и зголемувањето на количеството хордеин 

(протеин растворлив во алкохолни раствори). 
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4. Со зголемување на количеството на јачменово брашно во суспензиите 

способноста кон ретроградација на скробот се зголемува. Различниот удел на 

јачменовото брашно влијае на зголемување на повратниот ефект на 

подготвените суспензии. 

 

5. Инкорпорирањето на јачменовото брашно (делумно/или целосно) во 

формулацијата за кекси влијае на намалувањето на загубите при печење што 

доведува до зголемување на содржината на влага и зголемување на нивната 

маса. Намалувањето на загубите што се јавуваат при печење се должи на 

поголемата способност на диететските влакна (растворливи и нерастворливи) 

во јачменовото брашно да ја задржат водата во споредба со пченичното 

брашно.  

 

6. Вклучувањето на брашното од јачмен влијае на намалување на дијаметарот 

на произведените кекси и зголемување на нивната дебелина. Ова може да се 

должи на хидрофилната природа на јачменовото брашното што предизвикува 

намалување на ширењето, а зголемување на дебелината на кексите. 

 

7. Намалувањето на дијаметарот и зголемувањето на дебелината на 

произведените кексите доведува до намалување на нивниот фактор на 

ширење.  

 

8. Генерално со замената на пченичното со јачменово брашно доаѓа до 

зголемување на цврстината на кексите, со исклучок на кексите со 30% 

јачменово брашно кај кои доаѓа до намалување на цврстината. 

 

9. Со продолжување на времето на печење, сите видови на кекси стануваат 

потемни односно вредностите за L* параметарот се намалуваат. Кексите со 

јачменово брашно се потемни во споредба со кексите подготвени од 

пченично брашно (0% Ј).  

 

10. Во текот на процесот на печење (од 5-тата до 10-тата минута) зголемувањето 

на количеството на јачменово брашно доведува до зголемување на 

вредностите за a* параметарот и за b* параметарот, односно интензивирање 

на црвената и жолтата боја. Следената промена на бојата на кексите и 
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сировото тесто во различен период од времето за печење е различна. Со 

зголемување на времето на печење на кексите, промената на бојата помеѓу 

тестото и готовите кекси се зголемува и без разлика на процентот на 

јачменово брашно во составот на кексите, оваа промена е многу видлива (∆E 

> 6) во 10-тата минута од печењето.  

 

11. Замената на пченичното брашно со јачменово брашно влијае врз зголемување 

на содржината на минерални материи и β-глукани во произведените кекси. 

Поголема содржина на минерални материи и на β-глукани е карактеристична 

за јачменовото брашно и при употребата на овој вид на брашно за 

производство на кекси се зголемува количеството на минерали и β-глукани во 

истите.  

 

12. Во однос на содржината на оштетен скроб во произведените кекси, 

зголемувањето на количеството јачменово брашно во составот на кексите 

влијае на намалување на вредностите за овој параметар. 

 

Врз основа на направените експериментални истражувања и добиени 

резултати, може да се заклучи дека: 

 

Ø Во однос на амилолитичките испитувања, пченичното брашно може 

делумно и/или целосно да биде заменето со јачменово брашно и притоа оваа замена 

да доведе до подобрување на реолошките (амилографските) својства на добиеното 

тесто, од кое понатаму може да се произведат кекси со задоволителни 

квалитативни карактеристики. Вклучувањето на јачменовото брашно како 

суровина во формулацијата за производство на кекси позитивно влијае на крајниот 

квалитет на кексите, особено во однос на зголемување на содржината на 

минерални материи и β-глукани. 

 

Добиените резултати може да послужат во пекарско-кондиторската 

индустрија за понатамошно усовршување на производството на кекси со зголемена 

нутритивна вредности на база на јачменово брашно. Со производството на кекси 

во чиј состав е вклучено и јачменовото брашно, би се зголемила понудата на 

пазарот на функционални производи.  
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Овие резултати може да придонесат за да се зголеми информираноста на 

протрошувачите за подобрените нутритивни карактеристики со кои се 

одликуваат кексите кои во себе содржат брашно од јачмен. Истовремено овие 

информации би влијаеле врз зголемување на интересот на потрошувачите за 

употребата на брашното од јачмен во секојдневната исхрана. 

Идните испитувања би можеле да се насочат кон одредување на содржината 

на масти, протеини, јаглехидрати, вкупна содржина на полифеноли и 

антиоксидантна активност на произведените кекси од јачмен и кон утврдување на 

нивната енергетска вредност. Добиените резултати би го дефинирале во целост 

нутритивниот профил на произведените кекси. Исто така, спроведеното 

истражување би можело да се прошири и да се насочи во изнаоѓање соодветни 

амбалажни материјали за пакување на произведените кекси, со посебен осврт на 

амбалажните материјали што би се користеле при примарното пакување на готовите 

кекси. Да се разгледа можноста за замена на конвенционалните материјали кои се 

користат за пакување на кексите (целофан, восочна хартија, полипропиленски 

филмови, ламинати од метализиран полиестер) со некои други материјали кои би ги 

подобриле нутритивните својства на спакуваните кекси, а истовремено би ги 

заштитиле без да влијаат на нивните органолептички својства. 

Како идни перспективи за истражување во областа на производство на 

функционални кекси, се предлага вниманието да се насочи кон модификација на 

произведените кекси од јачмен со додавање витамин B6, витамин B12, фолна 

киселина, витамин C, природни ароми, инулин или смеси од брашна богати со 

пребиотички влакна, а притоа истовремено да се редуцира количеството на додадена 

сахароза или да се направи нејзина замена со друг засладувач. На пример, замена 

може да се направи со нискокалорични засладувачи како што се фруктоза, стевија, 

сорбитол или некој друг засладувач, коишто содржат помалку калории, но имаат 

поголем интензитет на сладост од сахарозата. Тие може да се додаваат во 

прехранбените производи во помали количини за да се постигне исто ниво на 

сладост како со додавањето на сахарозата, а истовремено да се намали енергетската 

вредност на производот. Луѓето може да користат производи со нискокалорични 

засладувачи ако сакаат да внесуваат помалку калории или за подобро да ја 

контролираат глукозата во крвта.  
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Спроведеното истражување во оваа магистерска работа е фокусирано кон 

модификација на стандардните кекси со употреба на јачменово брашно. Со цел да се 

види можноста за поголемо искористување на потенцијалот на јачменот и 

јачменовото брашно при производството на различни производи кои се дел од 

секојдневната исхрана на човекот, идните испитувања може да се насочат кон 

додавање на брашното од јачмен во стандардните формулации за производство на 

леб, тестенини или некој друг пекарски производ.  
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