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АПСТРАКТ 

 

Илјадници години лебот е составен дел на трпезата кај сите општествени слоеви, 

па е разбирлива потребата да се посвети големо внимание на неговиот квалитет. Лебот  

произведен од пченично брашно добиено со мелење на цело зрно на житната култура, 

претставува производ со добри нутритивни вредности и многу е ценет од страна на 

потрошувачите. 

Истражувањето е спроведено поради фактот дека секојдневно се зголемува 

бројот на потрошувачи кои се свесни за врската помеѓу квалитетот и безбедноста на 

храната од една страна и здравјето од друга страна. Прехранбените продукти се 

производи чиј состав постојано се менува и се случуваат бројни физичко-хемиски 

реакции од моментот на производство до моментотот на употреба. Некои од овие 

реакции се посакувани и доведуваат до формирање на посакуваните својства, а други 

не се посакувани и доведуваат до расипување. За потрошувачите најважно е дека 

производите кои ги употребуваат се квалитетни и безбедни по нивното здравје односно 

дека имаат прифатливи сензорни својства како што се изглед, боја, мирис, вкус и 

текстура. 

Квалитетот на  крајниот производ зависи од повеќе фактори, токму затоа е 

посветено внимание на квалитетот на суровината-пченицата која е биофортифицирана 

со цинк на различни начини (почвено, фолијарно, почвено и фолијарно и контролна гр.) 

во текот на растот и развојот, квалитетот на мелење на житната култура и  одредување 

на хемискиот квалитет на грахам брашно. 

Од добиените брашна, на традиционален начин се направени четири вида на 

леб-грахам. Со примена на сензорна анализа, која ги мери и вреднува својствата на 

храната преку користење на едно или повеќе сетила на човекот и која дава објективни 

резултати, се изврши  оценување на квалитетот на готовите производи. За сензорната 

анализа се употреби  описен тест (дескриптивен) DLG-шема за солени пецива. 

Извршена е споредба на добиените резултати од сензорната анализа и врз основа 

на резултатите е одреден и квалитетот на лебот. Акцент е ставен на сензорните 

карактеристики во утврдувањето на квалитетот на  грахам леб изработен од цинк 

биофортифицирана пченица и нивната улога во прифатливоста на производот од страна 

на идните потрошувачи. 

 

         Клучни зборови: сензорна анализа, квалитет, грахам леб, биофортификација 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

For thousands of years the bread is an integral part of every meal in all social classes, 

thus the need to pay attention to its quality is understandable. Bread made from wheat flour 

by grinding of whole grain cereal, is a product with fine nutritional values and is very 

appreciated by consumers. 

The survey was conducted due to the fact that the number of consumers who are aware 

of the connection between the quality and safety of food on the one hand and health on the 

other is increasing on a daily basis. Food products are products whose composition is 

constantly changing and numerous natural chemical reactions from the moment of production 

to moment of use are occurring. Some of these reactions are desirable and lead to the 

formation of the desired properties, and others are not desirable and lead to spoilage. For the 

consumers it is important to know that the products they use are safe for their health or those 

they have acceptable sensory properties such as appearance, color, aroma, taste and texture. 

 Quality of the final product depends on several factors, therefore I will focus on the 

quality of raw material wheat that is bio fortified with zinc in different ways (soil, foliar, soil 

and foliar, and control  group during the period of growth and development, the quality of 

grinding the cereal culture and determining the chemical quality of graham flour. 

From the obtained flour, four kinds of bread, graham is made in a traditional way. By 

applying sensory analysis, which measures and evaluates food properties by using one or 

more senses of man and that gives objective results, the quality of finished products is 

assessed. For the sensory analysis the descriptive test (descriptive) DLG-scheme for savory 

pastry is used. 

Based on the results from the sensory analysis a comparison is made and the quality of 

the bread is determined. The emphasis is placed on the sensory characteristics in the process 

of determining the quality of graham bread made of zinc bio fortified wheat and their role in 

the acceptability of the product by future consumers. 

 

Key words: sensory analysis, quality, graham bread, biofortification 
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1.ВОВЕД 

 Луѓето преку 10 000 години ги консумираат житни култури и нивните 

производи, а нивната застапеност во исхрана се менувала во текот на времето. Уште од 

дамнешни времиња се тежнеело кон рафинирање и производство на бело брашно со 

отстранување на семената обвивка и ембрионот од житното зрно. Во 20 век 

рафинирањето е доведено до степен на екстремност, а како одговор на тоа во 

последната деценија на 20 век и почетокот на 21 век повторно се открива 

традиционалниот начин на мелење  на житни културии и припремата на леб на стар 

традиционален начин.  

Познати се бројни житни култури, а само мал број се застапени во современата 

исхрана. Пченица, ориз, рж, јачмен, просо, хељда и нивни производи како леб, 

тестенини, житни снегулки треба да бидат основа во правилната исхрана. Овој збир од 

производи може да се подели на цело зрно од житни култури и нивни производи и на 

рафинирани житни култури и нивни производи. Важна разлика помеѓу овие две групи 

производи е во нивниот нутритивен состав, кој произлегува од начинот на обработка на 

житото.  

Пекарски производи - лебот, илјадници години е составен дел на трпезата кај 

сите општествени слоеви, па е разбирлива потребата да се придаде поголемо внимание 

на неговиот квалитет. Големата застапеност на лебот и пецивата во нашата национална 

исхрана не обврзува да му посветиме големо внимание на неговиот квалитет. Лебот  

произведено од пченично брашно добиено од цело зрно на житна култура, претставува 

производ со добри нутритивни вредности и многу е ценет од страна на потрошувачите. 

Лебот произведен од брашно од цело зрно на житна култура се вбројува во производи 

со краток рок на траење, но поради својот специфичен состав подолго ги задржува 

специфичните сензорни својства без употреба на хемиски конзерванси. За добивање на 

квалитетен леб особено е важен квалитетот на суровината односно брашното, а  

квалитет на брашното зависи пред се од квалитетот на пченичното зрно, начинот на 

одгледување и начинот на мелење на житни култури. 
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 Пченицата (Triticum aestivumL.) која што е користена во ова научно 

истражување е од сортата радика, од органско производство, биофортифицирана со Zn 

и третирана почвено, фолијарно и почевено+фолијарно. Од пченицата која што е 

биофортифицирана со Zn со мелење на цело зрно на традиционален начин во мелница 

со камења се доби брашно Грахам. Од брашното е изработен леб на традиционален 

начин без никакви додатоци. Со примена на сензорна анализа од страна на вкупно 20 

панелисти од кои 10 машки и 10 женски, одреден е квалитетот и прифатливоста на 

лебот направен од Грахам брашно добиено од биофортифицирана пченица. 

Сензорната анализа е наука која ги мери и вреднува сензорните својства на 

квалитетот на производите со помош на сетилата на човекот. Поимот „сензорна“ во 

жаргон опфаќа научна беспрекорна примена, извлекување и вреднување на сензорните 

својства, при што врз основа на поедини судови и правилно применување на 

статистичка обработка на резултатите се извлекува објективна сензорна оцена на 

квалитетот. Спрема тоа поимот сензорен квалитет или употреблива вредност 

претставува вкупен сензорен впечаток за примерокот (прехрамбениот производ) кој се 

оценува.[1] 

Неопходно е да се има во предвид фактот дека квалитетот на прехранбениот 

производ не претставува механички збир на поединечно измерени и изразени својства 

за квалитет, туку дека е тој нивна интегрална целина, при што до израз доаѓаат и 

многуте сложени интеракциски односи. 

При оценувањето или во тек на консумирањето сензорната анализа овозможува 

сензорниот аналитичар односно потрошувачот во еден момент, со помош на сетилата 

да прими повеќе информации за производот и на тој начин да формира комплексен но 

единставен впечаток за него.[2,3]  

Единствениот впечаток и формираното мислење кај сензорниот аналитичар 

односно субјективното мислење на потрошувачот-косумент кој се добива при сензорна 

анализа се многу битни параметри за оцена на квалитетот односно утврдувањето на 

безбедноста на храната. 
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 Спрема традиционалниот систем за контрола, одговорност за квалитет и 

безбедност на прехранбените производи била во надлежност на државата, додека денес 

одговорноста се пренесува на произведувачот кој во секој момент треба да биде 

спремен да покаже и документирано да докаже дека произведува производи кои се 

квалитетни и безбедни по здравјето на потрошувачите. 

Светското движење за квалитет сè повеќе укажува на нови специфични 

можности за системско унапредување на квалитетот, како што е концептот на HACCP. 

Секако не треба посебно да се нагласува дека во центарот на вниманието на сите 

современи текови се наоѓа квалитетот на производот и задоволниот купувач односно 

непосредниот корисник-потрошувачот.[4]   

 Генерално, со цел да се добие безбеден и квалитетен прехранбен производ, 

неопходна е професионална одговорност на сите вклучени во ланецот на производоство 

и промет на храна, тоа денес најчесто се конкретизира со воспоставување на различни 

системи и стандарди за самоконтрола.[5]  

Употребата на терминот квалитет во науката за храна може да се поврзе со 

безбедноста на производот, свежината, создавањето на чувство на задоволство (изглед, 

боја, мирис и вкус) кај потрошувачот односно општа прифатливост.[6] 
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2.ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА  

 Со оглед на фактот дека тема на овој магистерски труд е проучување на 

квалитетот и сензорни карактеристики на Грахам лебот произведен од цинк 

биофортифицирана пченица, во преглед на литература прво ќе биде претставено што се 

спаѓа во показатели на квалитет на храна со акцент на сензорниот квалитет и квалитет 

на пекарски производ- Грахам лебот.  

Добивањето на квалитетен краен производ зависи од повеќе фактори, токму 

затоа ќе се задржам и на квалитет на суровина-пченицата, влијанието на мелењето на 

квалитетот на брашното, хемиски квалитет на брашно, завршно со оценувањето на 

квалитет на готов производ-леб со примена на сензорна анализа. Акцент ќе биде ставен 

и на сензорните карактеристики на лебот и нивната улога во прифатливоста на 

производот од страна на потрошувачите. 

2.1Квалитет на храна 

 Научниците и филозофите како во древните така и во модерниве времиња се 

обидувале да ја објаснат суштината на поимот „квалитет“ и притоа се идентификувани 

петте главни пристапи:  прекорачување на некоја граница, врз основа на производот, 

врз основа на корисникот, врз основа на производителот и врз основа на вредноста.[7] 

Во минатото имало различни пристапи кон поимот квалитет, од една страна бил 

опишуван од научен и општествен развој, а од друга страна како поим кој влијае на 

нашето разбирање на квалитет. Во послед-ниве неколку години, акцент се става на 

проширување на поимот квалитет на храна, кој покрај атрибутите на производите мора 

исто така да ги опфати и методите на производство. 

   Производите повеќе не се гледаат како статични производи, туку како дел од 

производен процес.[8] На пример, производството на овошје може да го вклучи 

овоштарникот, негувањето, трговската регистрација, обработката, продажбата на 
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големо, продажбата на мало и потрошувачите. Класичната разлика помеѓу субјективен 

и објективен квалитет на храна е позната од дамнешно време, а поимот објективен 

квалитет и понатаму влијае на трговските стандарди. [8] Еден пример е 

класификацијата на овошјето спрема големината. Оваа величина е мерлива и 

претствува „објективен“ атрибут и во минатото и денес. Целта на квалитетот и 

понатаму е присутна во модемот  и  е проширена дефиниција за квалитет на производот 

со вклучување на производните методи и потеклото на производот.[9]  

   Според овој извештај, нутритивните, микробиолошките и сензорните особини 

се објективни, затоа што се директно мерливи. Во потрошувачката наука, објективниот 

квалитет е врзан за производ и опишува, „што е производот“, додека субјективниот 

квалитет потекнува од перспектива на потрошувач, односно како еден поединец го 

доживува и опишува производот.[10] Ист пристап и концепт се користи и во сензорната 

наука.[11] 

Поимот квалитетна храна, разгледуван со целата негова комплексност, е од 

особено значење за допадливоста на храната, изборот на храната и купувањето на 

храна. Меѓу сите аспекти за квалитет, сензорниот квалитет на храната, особено често 

потрошувачите го издвојуваат „вкусот“ за многу важен критериум.[12]  Потрошувачите 

се хетерогена група и за подобро да се разберат нивните потреби, квалитетот на 

храната се истражува од гледна точка на потрошувач. 

 Покрај сензорниот аспект, купувачот производот го перцепира и од несензорен 

аспект кој се темели на индивидуалните вредности, искуства и перцепција на светот. 

Ова е од клучно значење за допадливоста на храната, бидејќи дали потрошувачот ќе ја 

сака и ќе ја прифати храната од несензорен контекст зависи и дали тоа ќе доведе до 

одбивање на храната со висок „објек-тивен“ квалитет.   

 И после толку години изразот „ Живот-ните се крмат - човекот јаде: само 

човекот со интелект знае како да јаде“(Brillat-Savarin, 1970) е предизвик и за 

потрошувачите и научниците во оценување на квали-тетот на производот во нашава 

комплексна реалност.[13] И покрај научните достигнувања сеуште имаме повеќе 

прашања отколку одговори.[14]  
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2.2 Сензорната анализа во функција на утврдување на квалитетот на 

храната 

Сензорната анализа е наука која ги мери и вреднува сензорните својства на 

квалитетот (изгледот, текстурата, аромата на прехранбените производи) со помош на 

сетилата на човекот. “Сензорна“ во жаргон опфаќа научна беспрекорна припрема, 

изведување и вреднување на сензорните својства, при што врз основа на поединечни 

судови и правилна примена на статистичка обработка на резултатите изведува 

објективна сензорна оцена на квалитетот. Според тоа, поимот сензорен квалитет 

претставува вкупен сензорен впечаток за примерокот односно прехранбениот производ 

кој се оценува[15,16]  

 Неопходно е да се има во предвид фактот дека квалитетот на прехранбените 

производи не претставува механички збир на поединечно измерени и изразени својства 

на квалитетот, туку дека е тој нивна интегрална целина, при што до израз доаѓаат многу 

и доста сложени интеракциски односи. 

При оценување или во текот на консумацијата, сензорната анализа му 

овозможува на сензорниот аналитичар, односно потрошувачот да во еден момент со 

помош на сетилата да прими повеќе информации за производот и да формира 

комплексен и единствен впечаток за него.[17,18,19]  

  Единствениот впечаток и формираниот став на сензорниот аналитичар, 

односно субјективното мислење потрошувачот-конзументот, кој се добива при 

сензорната анализа се особено битни параметри за оцена на квалитетот, т.е. утврдување 

на безбедноста на храната. 

 Генерално, со цел добивање на прехрамбени производи со одреден квалитет и 

безбедност, неопходна е професионална одговорност на сите учесници во ланецот на 

производство и промет на храната, која денес најчесто се конкретизира со 

воспосавување на различити системи и стандарди за самоконтрола (HACCP, ISO 

22000:2005 – Food Safety Management Systems Standard).[5]  
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Употребата на терминот квалитет во науката за храна може да се поврзе со 

безбедноста на производот, свежината, создавањето на чувство  на задоволство (изглед, 

боја, мирис и вкус) кај потрошувачот, т.е. општа прифатливост-допадливост.[6] 

 За дефинирање на сензорните својства за квалитет на производот се користат 

следниве параметри на сензорен квалитет: 

 Мирис – за живите суштества специфично е дека можат со 

сетилото да реагираат на хемиските промени во нивната околина, кои со 

посредство на вдишаниот воздух доаѓаат до сетилото за мирис-носот. Чувството 

за мирис покрај со вдишувањето може да дојде и при издишување, а тоа се 

постигнува при истовремено густативно и олфакторно испитување на храната. 

Оптимално чувство за мирис се создава со умерено вдишување, „душкање“, во 

траење од една до две секунди. После тоа потребно е да се направи пауза од пет 

до дваесет секунди или подолго како не би дошло до замор и адаптација на 

мирисот. [20] 

 

 Вкус – се дефинира како сума на перцепција кои се резултат на 

стимулација на краевите на чувството, кои се групирани на влезот на 

алиментарниот и респираторниот тракт. Вкусот е вид на чувство кое опфаќа 

четири основни вкусови: слатко, солено, горко и кисело, на кои им се 

придружува и умами вкусот (сластен, полн, сочен, вкусен...). Рецепторите за 

вкус се вкусовите папили кои се наоѓаат во усната шуплина и тоа на горната 

површина на јазикот. Јачината на чувството на вкусот зависи од 

концентрацијата на растворливите материи, вискозитетот, хемиската состојба на 

плунката и температурата. Вкусот е особено важно својство за лебот кое 

особено се цени при сензорна анализа на леб. [20] 

 

 

 Текстура – може да се дефинира како својство кое е резултат на 

начинот на кој различни конституенти и структурни елементи се уредени и 

вклопени во микро и макро структурата,  последица на нивната надворешна 

манифестација, во смисла на деформација. За оценување на конзистенцијата и 
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текстурата на производите најширока примена има методот на кршење 

(џвакање). При кршењето (џвакањето) се чувствува: жилавоста, еластичноста, 

тврдоста, мекоста и нежноста на производот. [20] 

 

 Звукот – се базира на сетилото за слух, а слухот е сетилно 

подрачје со кое се регистрира треперењето на честиците во воздухот. [20] 

 

 Изгледот – или оптичкото својство се базира на сетилото за вид, а 

вклучува одредени својства како што се: бистрина, големина, форма, боја, 

текстура на површината.[20] Прво запазување во сензорниот квалитет на 

прехранбениот производ настануваат со гледање, т.е. гледање или набљудување, 

со користење на сетилото за вид-визуелна техника. Така во рамките на 

визуелните впечатоци се разликуваат следниве поими: боја, облик, површина, 

структура и останати впечатоци. 

 После визуелниот впечаток (изгледот, бојата, површината, сјај..) во постапката 

за сензорна анализа на квалитетот на прехранбениот производ се мирисните или 

олфакторни впечатоци. Сетилото за мирис се карактеризира со основна сетилна 

информација за утврдување на квалитетот и интензитетот на мирисот, а покрај тоа и 

вкусот, што е од примарно значење за утврдување на аромата (flavour).[19] 

Radovanovic и Popov-Raljic (2000, 2001) констатирале дека сензорната оцена на 

мирисот всушност е најсуптилен дел од сензорната анализа. Чувството за мирис кај 

човекот се базира на стимулација на хеморецепторите од страна на олфакторниот, 

тригеминалниот и веројатно терминалниот нерв.[21] 

 Мирисот се дефинира како олфакторен впечаток при вдишување и/или 

издишување на воздухот преку нос, па така позитивно доживеаниот  мирис е добар 

мирис, а непријатно доживеаниот – лош мирис. При опишување на олфакторниот 

впечаток треба да се разликуваат поимите мирис и ретроназален впечаток(олфакторен 

впечаток кој настанува при ослободување на испарливи компоненти од состојките во 

устата, посебно при џвакањето и голтањето, после што од усната шуплина доаѓаат во 

носната празнина.  



 

9 

 

 При утврдување на безбедноста и квалитетот на храната, поимот атипична нота 

на мирис означува нетипично обележје, често поврзано со расипување или 

трансформација на производот, додека терминот нота значи и истакнат вкус и мирис 

кои можат да се идентификуваат. Поради тоа е важно да се нагласи дека во текот на 

сензорно оценување на поедини високо квалитетни производи кои содржат поголема 

количина на масти, може да се јави сензорен замор на сетилото, при што доаѓа до 

намалување на чувствителноста па во тој случај мора да се определи ритам и редослед 

на презентацијата со задолжително испирање на устата со топла вода или се користи 

јаболко, целер, леб и др. [22] 

 Вкусот покрај мирисот е едно од најважните сензорни својства за квалитет на 

производот. Сетилото за вкус кај човекот може да регистрира и разликува не само 

четири примарни вкуса(слатко, кисело, солено и горчливо), туку повеќе стотина 

различни други вкусови. Меѓутоа може да се каже дека тие се мешавина или успешна 

комбинација на четирите основни модалитети.  

Поимот вкусно-архаичен, опишуваат производ кој има пријатен вкус, за разлика 

од терминот безвкусно, без вкус и мирис. Врз основа на речникот на сензорната 

анализа, можат  да се употребат и следниве поими: невкусно, благо и неутрално. 

Терминот бљуткав вкус- опишува производ чии запазени сензорни особини се под 

нивото на безбедноста и квалитетот.  

Најкомплексно својство - текстура/конзистенција на прехранбен производ – 

претставува комбинација на физички својства и својства регистрирани со сетилото за 

допир(вклучува и кинестезија и чувство во устата), сетилото за вид и слух.[23] 

Механичките својства на текстурата се однесуваат на реакцијата на производот 

на напрегање, а се делат на пет основни карактеристики (тврдост, кохезивност, 

вискозност, еластичност и адхезивност). Геометриските својства се оние кои се 

однесуваат на големината, формата и распоредот на честиците во производот, додека 

својствата на површината се поврзани со чувствата кои се создаваат после влажност 

и/или содржина на масти.[24]  
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  2.2.1  Сензорен квалитет на лебот 

  Проблем кој се наметнува е како производот од цело зрно да се направи 

сензорски што по прифатлив, барем приближно на прифатливоста на класичните 

производи, односно на белиот леб и пециво. Во таа смисла се вложуваат големи 

напори, како во изборот на суровините, нивната припрема, составувањето на 

рецептурата така и на самата технологија. Денес на пазарот можат да се најдат голем 

број на производи, а меѓу нив можат да се издвојат интегралните брашна, интегрални 

тестенини, екструдирани и експандирани производи. Можат да се најде и диетален леб 

и пециво како и леб и пециво со променета хранлива вредност кај кои е извршена 

редукција на содржината на јаглехидратите, солите, протеините или е намалена 

енергетската вредност на производот со додавање на растителни влакна. 

Познато е дека составот на брашното има влијание на квалитетот на лебот. При 

споредба на лебот направен од брашно од цело зрно пченица, со леб направен од 

истиот примерок на пченица, но сомлен како бело брашно, постои голема разлика по 

прашање на квалитетот на слични атрибути како што се боја, мирис, вкус и текстура. 

Степенот на екстракција на брашното и содржината на пепелот влијаат на сензорниот 

квалитет на лебот. 

Сензорниот квалитет е важна димензија во вкупниот квалитет на производот и е 

регистриран од страна на човечките сетила за вид, мирис, вкус, слух и допир.[25] Кај 

лебот кој содржи квасец, текстурата е важна за перцепција на квалитетот, таа зависи од 

содржината и квалитетот (Finney и Barmore, 1948) на протеините и се користи како 

индикатор при оценување на квалитетот на храната.[26,27]  

Како што протеините и мастите се одлучувачи за капацитетот на гасовите, 

скробот е важен за структурата на трошките при ферментацијата(на пример, исхрана на 

квасецот, стабилност на пенестите ламели на тестото), печење(впивање на вода, боја на 

кора) и на крај печење како фактор за стабилизација на структурата на лебот.[28]  

Истражувањето на сензорниот квалитет на лебот произведен од пченица одгледана 

алтернативно и прифаќање на овие производи од страна на потрошувачите не се добро 

познати, но сепак се одлучувачки за прифаќање и за донесување одлука за купување. За 
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потрошувачите најважен критериум при купување е сензорниот квалитет, посебно  

„вкусот“. 

Истражувањата направени во Шведска покажале дека потрошувачите веруваат 

дека квалитетот на органскиот леб не е по супериорен од конвенционалниот леб.[29] Во 

сензорниот тест, атрибутите како што е поголемо сушење влијае на пониска 

еластичност на органскиот леб во споредба со конвенционалниот.[30]  Оценување на 

сензорниот квалитет на леб од производни системи насочени кон одржливите барања и 

истражувања, дизајнирани се така да сензорните својства можат да бидат поврзани со 

одредени фактори во производниот систем. 

 Резултатите од описните сензорни тестови во споредба со резултатите од 

тестовите на потрошувачите, можат да дадат придонес во оценувањето  на пченицата 

одгледува во различни земјоделски системи и подобро користење на пченицата од 

органско производство за човековото здравје. Тоа може да се гледа како соработка во 

учењето каде различни актери на пазарот(произведувачи и потрошувачи) комуницираат 

со цел насочување на производството и потрошувачката кон одржливост.[31] 

Сензорниот квалитет може да се оцени со аналитички (објективни) методии , 

претставени во овој труд со описна сензорна анализа и афективни(субјективни)методи 

со примена на тестови за прифатливост.[32,33]  

При примена на описна метода, обучени лица ги оценуваат производите. 

Избраните и оспособени панелисти квалитативно и квантитативно го опишуваат 

производот во однос на изгледот, мирисот, вкусот и текстурата. Тоа создава сензорен 

профил на производот.[34] Тестовите за прифатливост на производот од страна на 

потрошувачите, на пример, леб вклучуваат хедонистичка листа. Во тестовите за 

прифатливост, потрошувачот се прашува „колку ви се допадна овој леб“??".[35] За 

купувачите, сензорниот квалитет е најважен за вреднување на квалитетот на  органски 

производи.[36,37]  

Европската комисија која го усвоила „Европски акционен план за органска храна 

и земјоделие“ и дала 21 активност за зголемување на органското производство како 
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одговор на големиот број на органски фарми и барања на потрошувачите за органски 

производи.[38] Според прописите на ЕУ (Council of the European Communities, 2001), 

органско земјоделие е заедничко име за различни облици на алтернативни системи за 

одгледување  и за органски производи произведени од тие системи. [39] 

Споредбата на леб (сорти) кој потекнува од различни земјоделски ситеми е 

многу сложен, достапни се податоци кои потврдуваат намалена количина на 

протеините и покажуваат поинаков печивен квалитет на пченицата од органско 

производство.[40,41]  Кога се одбира добра сорта, тогаш печивниот квалитет на 

пченицата од органско производство е загарантиран.[42] Покрај тоа авторите 

иистакнале и дека вреднувањето на квалитетот на храната одгледувана во различни 

земјоделски системи е сложена задача која бара дополнителни информации за 

плодоредот, употребата на пестицидите, ѓубривата, степенот на зрелост на растението-

примерокот, итд.  

Посебно во случај на лебот, за сензорни, нутритивни или тестови за тешки 

метали, мара да се има во предвид дека разлики помеѓу примероците можат да бидат 

поради одредени факторите, како пченицата и потеклото, но и поради факторите како 

што се разликите во методот на печење, рецептот или разлики во брашното, степенот 

на  екстракција или пеплот. Поради тоа неопходно е да се примени студиски дизајн кој 

ќе ги содржи испитуваните фактори под контрола низ целиот ланец на производство. 

[42]   

 

 

2.2.2 Прифатливост на пченицата и лебот од здравствен аспект  

 Во споредба со другите животни продукти, пченицата е богат извор на 

протеини, а протеините се резерва на сите амино-киселини (вклучувајќи ги и 

есенцијалните амино-киселини) со некои ограничувања на лизин, метионин и 

триптофан. [43]  
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Лебот е основна храна во многу земји и е важен извор на јаглехидрати, 

протеини, влакна и минерали. Количината на минерали во лебот, опаѓа по редослед 

K>P>Mg>Ca>Fe>Zn>Mn>Cu.[44] Затоа што голем дел од минералите и влакната се 

наоѓаат во надворешниот дел односно семената обвивка на пченицата, лебот направен 

од цело зрно пченица ги има сите квалитативни и квантитативни атрибути. Белиот и 

црниот леб споредбено во просек содржат 3 g влакна во 100g леб и 8g грама влакна на 

100 g леб.[46] Лебот е единствен прехранбен производ кој го јадат и мажите и жените. 

 Истражувањата кои се правени во Шведска за потрошувачката на влакна 

покажале дека се под препорачаната граница од 3 грама/MJ (1.8 g/MJ за мажи односно 

2.lg/MJ за жени).[45] Белиот леб сеуште е добар извор на енергија, а покрај 

јаглехидратите содржи протеини, хемицелулоза и В-глукан.[47,48] Перикарпот се 

состои од 6% протеини, 2% пепел(високо ниво на минерали) и 20% целулоза. 

Алеуронскиот слој е релативно богат со протеини, вкупен фосфор, масти, ниацин, 

тиамин и рибофлавини, додека во клиците има масло, протеини и Е и Б витамини 

(Hoseney, 1990), кои имаат влијание како при процесот на печење, така и на сензорните 

особини, нутритивниот квалитет како и за здравјето на потрошувачот.[47] При 

добивање на бело брашно, надворешниот слој-лушпата и алеуронскиот слој се 

прибираат(одвојуваат) како трици(мекиње) заедно со никулците(клиците) кои исто така 

се одвојуваат и затоа белото брашно содржи помала количина на влакна. 

Дефицитарна исхрана може да се најде не само во земјите во развој туку и во 

развиените земји каде недостатокот на енергија не е проблем, туку неадекватниот 

состав на исхраната. Железото и недостатокот на цинк исто така се јавуваат и во 

Шведска во некои групи на жители (Barbieri и сор., 2003; Becker и Pearson, 2002), а 

пченицата е производ кој е богат извор на овие два минерала.[46,45] Застапеноста на 

целите житни култури во секојдневните оброци на потрошувачите обезбедува подобар 

избалансиран внес на минерали и витамини отколку преработената храна, каде се 

утврдени индивидуално витамини и минерали.[49]  

Лебот не е само извор на хранливи материи и енергија. Постојат безбедносни 

опасности поврзани со присуството на штетни супстанци како што се микотоксините, 

тешките метали(кадмиум) или остатоци од пестициди.[50]. Лебот е најголем извор на 
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кадмиум во споредба со различни групи на продукти.[51]. Истражувањата извршени во 

периодот од 1983 до 1997 покажуваат средна вредност за белото брашно 

0,029mg/Cd/kg, а за пченични трици 0,15mg/kg.[52] Постојат разлики и помеѓу 

различни географски подрачја, а нивото на кадмиум во пченицата се во корелација со 

нивото на кадмиум во земјиштето. 

Уживањето во храната претставува комбинација на сензорната осетливост, 

когнитивните и емоционалните процеси кои го подобруваат секојдневниот квалитет на 

животот. „Уживањето на трпезата, припаѓа на сите времиња и на сите возрасти, во 

секоја земја и секој ден, тие одат рака под рака со сите наши други задоволства, трае 

долго и не теши поради загуби“.[53]  

Не е изненадување дека сензорните својства на храната се појавуваат како 

предодредени за прифаќање на храната, изборот на храната и купувањето на 

храната.[54,55]  Хедонистичкото задоволство е пријавено како еден од најјаките мотиви 

при повторен избор на храна.[56]  

Прифатливоста на храната зависи од сензорни и несензорни фактори. 

Потрошувачите постојано го нагласуваат приоритетот на сетилните фактори како што 

се изгледот и вкусот за прифаќање на производот иако и влијанието на несензорните 

фактори е голем. Несензорните фактори не ја вклучуваат само цената, практичната 

примена и производните мерки, туку пред се вредноста и уверливоста на производот. 

 Свеста на потрошувачот за здравјето и грижата за животната средина  

претставува пример како аспекти кои влијаат на производство и на прифатливоста на 

храната. Животната средина и здравствените аспекти се приоритет за различни групи 

на потрошувачи. Потрошувачите на органски производи повеќе се грижат за животната 

средина, додека постарите потрошувачи за сопственото здравје.[57,58,37]  

Aaron и сор.,(1994) наведува дека оценувањето на вкусот (степенот на 

прифатливост) како полн и со мала масленост намаз е под влијание на информација од 

здравствен аспект и го следи секој поединец во врска со овие производи.[59] 

Информациите за прифатливоста на  подобреното органско потекло на производот 
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(пр.на домат) е важно за оние потрошувачи кои најчесто консумираат органски 

производи. Потрошувачите кои преферираат месо не се поврзани со органскиот или со 

конвенционалниот систем на производство.[60]  

Личната мотивација и отсуството на хемиски додатоци се појавуваат како 

причина за побарување на органска храна.[61] Најважен критериум за купување на 

храна за потрошувачите е „вкусот“ и најмалиот или одма до најмалиот важен 

критериум е потеклото на производот од органски производен систем.[62,29,63]  

Интересно е тоа што во германските истражувања, аспектот на производство како што 

е регионалното производство исто така било најмалку важно.[64]  Прифатливоста на 

црниот леб пораснал, а добриот вкус на таквиот леб и уверувањето во неговата 

здравствена придобивка, се атрибути кои ги истакнале потрошувачите.[65]  

  Потрошувачкиот тренд за јадење на црн и груб леб резултирала со зголемена 

продажба на квасниот леб на пазарот на леб.[66] Истражувањата за исхраната во 

Шведска покажале дека и во оваа развиена земја како и исхраната во други развиени 

земји се карактеризира со голема количина  на масти и шеќери, а ниска количина на 

јаглени хидрати и влакна.[67] Со цел промовирање на здравјето на потрошувачите, 

порастот на потрошувачката на леб треба го подобри балансот помеѓу различните 

групи на храна и хранливите материи. 

 2.2.3 Допадливост на храната 

Допадливоста на храната влијае и на изборот на храната и на купувањето на 

храната. Терминот допадливост и преферирање не треба да се користат наизменично, 

преферирањето изразува избор на еден потрошувач (Mela, 2001), кога тој/таа би 

прашале: „Кој примерок го сакате?“(Meilgaard и сор.,1991a), а во тестовите (анкетите) 

за прифатливост се поставува прашањето:„Колку вам ви се допаѓа овој производ?, и тој 

/таа го изразуваат степенот на допадливост или недопадливост на примерокот на 

предложеното ниво.[68,35] 

Специјално дизајнираните тестови (анкети) за прифатливост овозможуваат да се 

испита влијанието на релевантни фактори како на пример, за производниот систем, 
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квалитетот на производот или потрошувачката вредност и нивната интеракција со 

допадливоста. 

Перцепцијата на вкупниот квалитет на храната во голема  мера зависи од 

ставовите на потрошувачот спрема производот. „Повеќе од било што друго, храната 

има значење и асоцијација, претставува став спрема самата храна, спрема сензорниот 

квалитет или спрема физичкиот и социјалниот контекст во кој се служел, вклучувајќи 

ги и други поединци кои послужувале или јаделе“[69] 

         Бидејќи оцените се одлучувачки за формирање на ставовите (Rozeberg и 

сор.,1960; Vorchel и Cooper, 1979), заклучуваме дека оцените на потрошувачите се 

значајни во општеството заради одржлив развој на земјоделското производство.[70,71]   

  2.3 Пченица  

   Пченицата е една од најважните житни култури. Со одгледување на оваа 

житна култура се започнало  пред околу 10 000 години, како дел од "неолитската 

револуција", во кој се направило премин од лов и собирање на храна на земјоделството. 

Овие најрани култивирани форми биле диплоидни (геном AA) (еднозрнести) и 

тетраплоидни (геном AABB) (двозрнести) пченици и нивните генетски врски 

укажуваат на тоа дека  тие потекнуваат од југоисточниот дел на Турција.[72,73,74]  

Одгледувањето на Блискиот Исток е пред околу 9000  години со појавата на 

хексаплоидната пченица (геном AABBDD).[75]  

Постојат повеќе видoви пченица со голем број на подвидови, но сепак 

најраспространети се: обичната мека (Triticum vulgare) и тврда пченица (Triticum 

durum), а позната е и англиската пченица (Triticum turgidum). Според времето на сеење 

пченицата се дели на: озима која се сее во есен, јара која се сее во пролет и 

факултативна која се сее и во есен и во пролет.[76] 

Зрното на пченицата содржи:13,5% вода, 69,5% јаглехидрати, 12,8% протеини, 

околу 2% масти, 1,7% минерали, витамини (B, E, D, K) и провитаминот A (кој го има 
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единствено кај пченицата). Од минералите најмногу содржи: фосфор (50%) и калиум 

(20-30%), магнезиум, железо и калциум.[77]  

 Според компактноста на структурата на зрното, пченицата се дели на:тврда и 

мека пченица. Зрното на тврдата пченица има долгнавест облик, со стаклест пресек. Во 

себе содржи поголема количина на протеини, поради што брашното добиено од тврда 

пченица се користат во индустријата за производство на тестенини. Меката пченица 

има помала содржина на протеини и нејзиното брашно наоѓа примена за производство 

на леб, вафел производи, колачи, пити, бисквити.[76]  

 2.3.1 Анатомија на пченично зрно 

 Зрната на пченицата генерално имаат кружна форма, иако различни пченици 

имаат зрна кои се кружни до издолжени, тесни и со сплескани форми. Должината на 

зрното обично е помеѓу 5 и 9 mm во должина, тежи помеѓу 35 и 50 mg и по должина 

има бразда од едната страна каде што било првично поврзано со цветот на пченицата. 

Зрното на пченицата содржи 2-3% `ркулец, 13-17% семена обвивка и 80-85% растресит 

ендосперм  (сите состојки се конвертирани на сува основа).[78]  
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Слика 1:  Анатомија на пченично зрно [79] 

Семената обвивка (надворешните слоеви на пченичното зрно) е повеќеслојна и 

го штити главниот дел на зрното, таа е богата со витамини од Б комплексот и минерали, 

таа се одделува од крутиот ендосперм за време на првата фаза на мелење.  Со цел да го 

заштити зрното и материјалот на ендоспермот, семената обвивка содржи 

нерастворливи влакна во вода. Во семената обвивка најмногу се застапени влакната 

некаде околу 53%. Хемискиот состав на влакното на пченичната семена обвивка е 

комплексен, но тој задолжително содржи целулоза и пентози, полимери засновани на 

ксилоза и арабиноза, кои се цврсто врзани со протеини. Овие супстанци се типични 

полимери кои се присутни во клеточните ѕидови на пченицата и слоевите на клетки 

како што е алеуронскиот слој. Од вкупната сува материја на семената обвивка, 16% 

застапени се протеини и јаглехидрати. Содржината на минералите е прилично висока-

7,2%.  Двата надворешни слоеви на зрното, обвивката на семето и перикарпот се 

составени од мртви празни клетки. Клетките на внатрешниот лушпест слој – 

алеуронскиот слој, се исполнети со живи протопласти. Ова ги објаснува прилично 

високите нивоа на протеини и јаглехидрати во семаната обвивка.  

Постојат големи разлики помеѓу концентрациите на одредени амино-киселини 

во слојот на алеуронот и оние во брашното. Нивото на глутамин и пролин се само 
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околу една половина, додека аргининот е тројно, и аланинот, аспарагинот, глицинот, 

хистидинот и лизинот се двојно повеќе во однос на оние во пченичното брашно.[80]  

Ендоспермот е опкружен од сраснат перикарп и обвивка на семето. Надворешниот 

ендосперм, алеуронскиот слој има посебна структура, се состои од еден слој на 

коцкасто оформени клетки. Алеуронскиот слој е богат со ензими и протеини, а тие  

играат витална улога во процесот на `ртење.   

Внатрешниот ендосперм, т.е. ендоспермот без алеуронски слој се посочува како 

растресит или крут ендосперм. Ендоспермот содржи резерви на храна, тој е богат со 

скроб кој дава енергија, а тоа е потребно за раст на растението. Независно од 

јаглехидратите, растреситиот ендосперм содржи масти (1,5%) и протеини (13%): 

албумини, глобулини и главните протеини на глутен комплексот – глутенини и 

глиадини – протеини кои ќе го формираат глутенот при формирање на тесто. 

Содржините на минерали (пепел) и на хранливи влакна се ниски; 0,5% и 1,5%.[81]   

`Ркулецот се наоѓа на едниот крај на зрното. Тој е богат со протеини (25 %) и липиди 

(8-13%). Исто така и нивото на минерали е прилично високо (4,5%). `Ркулецот на 

пченицата е достапен како одделна единица бидејќи претставува важен извор на 

витамин Е.[80] Квалитетните својства на пченичното зрно, општо земено, се сортни 

карактеристики, кои во голема мера зависат од генотипот на сортите, но зависат и од 

влијанието на надворешните фактори во текот на одгледување на пченицата.[82]  

2.3.2 Биофортификација-нов пристап 

Уште од времето на Хипократ, исхраната имала  доминантна и препознатлива 

улога во одржување на здравјето. Денес постојат убедливи факти кои потврдуваат дека 

исхраната има влијание врз здравјето. Всушност, исхраната се состои од мноштво на 

хемиски и нутритивни молекули од кои секоја е способна за регулирање на различни 

биолошки процеси, и на тој начин не може да се користи пристапот сличен на 

фармацевтската индустрија, односно, "еден лек една цел".[83]  

Со растителнaта храна се обезбедуваат низа на хранливи материи кои се од 

суштинско значење за човековата исхрана, а со тоа промовирање и обезбедување на 

добра здравствена состојба. Поради тоа интересот кон функционалната храна во 
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превенција и/или третирање на различни заболувања сè повеќе се зголемува.[84]   

Сепак, во поголем дел од светот главните суровини добиени од земјоделските  култури, 

често се дефицитарни во поглед на некои од овие хранливи состојки.  

 Традиционалнатa агротехнологија незначително може да ја подобри 

хранливата вредност на некои видови храна, но затоа брзиот напредокот на 

молекуларната биологија треба да биде употребен за да се произведат култури со 

зголемена содржина на минерали, амино-киселини  и  антиоксиданси како и подобрен 

состав на масни киселини.  

Најмалку 22 минерални елементи се потребни за одржување на здравјето на  

луѓето (Welch и сор., 2005; White & Broadley, 2005) кои можат да се обезбедат со 

консумирање на соодветна исхрана.[85,86] Сепак, се проценува дека над 60% од 

светската популација 6 милијарди луѓе имаат недостаток на  железо, над 30% на цинк, 

30%  јод, 15%  селен, калциум, магнезиум и бакар и се вообичаени недостатоци не 

само за земјите во развој туку и за развиените земји.[87,88,85,89,90]  Оваа ситуација се 

должи на консумирање на растителна храна и житни култури со ниски  концентрации 

на минерали, затоа што се одгледани во области со ниска содржина на  достапни 

минерални материи, исто така како причина се наведува и недоволниот внес во 

исхраната на производи од животинско потекло.[88,85,91,86,92]  

Според извештајот на Светската здравствена организација (WHO) објавен во 

2002 година за ризик факторите одговорни за развој на болести недостатокот од Zn бил 

рангиран на 11-то меѓу 20 најважните фактори во светот, додека Fe на 6-то место 

помеѓу 10 најважни фактори, во земјите во развој. 

Се  проценува  дека околу 50% од почвите кои се користат за производство на 

жито во светот имаат ниски нивоа на достапен Zn за растенијата.[93]  Пченица 

одгледувана во услови на Zn дефицитарна почва покажува значително намален раст и 

принос.[94,95] Недостатокот на цинк во почвите исто така ја намалува концентрацијата 

на  Zn во пченичното зрно, а со тоа се  намалува и нуритивниот квалитет. 

Во студија ( Hotz & Brown, 2004) објавија дека недостаток на Zn влијае, во 

просек на една третина од населението во светот, односно 4-73% во различни земји. 

[96] 
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Како  рeшение за намалување на недостатокот на Zn и други микронутриенти 

при одгледувањето на житните култури е биофортификацијата (биолошко 

збогатување). Meѓутоа во многу случаи  придобивките и влијанието на овие 

"биофортифицирани" култури не се докажани на човековата исхрана.[97]  

Биофортификацијата, како дел од стратегијата која вклучува диверзификација, 

суплементација и комерцијална фортификација е значаен напредок за намалување на 

скриениот глад во светот.[98] 

Биофортификација, е процесот со помош на кој се зголемува содржината 

(концентрацијата) на микронутриенти  како цинк, железо, манган и др. во 

земјоделските производи - особено житариците. Постојат два вида:  

- агрономска биофортификација-вклучува користење на ѓубрива со 

поголеми концентрации на цинк и други  микронутриенти. 

- генетска биофортификација-користи специјално одгледувани култури 

кои ќе бидат способни да акумулираат (апсорбираат) повеќе цинк и други 

микрохранливи елементи од почвата во хранливите делови на  зрната.[99]
 

Генетската биофортификација е долгорочен процес кој бара значителни напори 

и ресурси, зависи од  хемискиот, физичкиот состав и концентрацијата на цинк во 

почвата кои укажуваат влијание врз достапноста на цинкот во корените на растенијата. 

Оттука генетскиот капацитет на ново развиените (биофортифицирани) сорти да 

апсорбираат доволно количество на Zn од почвата и да го акумулираат во пченицата не 

може во целост да се реализира. Поради тоа е потребен краткорочен и ефикасен 

пристап како што е агрономска биофортификација која ќе обезбеди зголемување на 

концентрацијата на Zn во почвата и во пченичните зрна, со употребата на Zn ѓубриво 

или NPK ѓубриво збогатено со Zn. Постојат повеќе докази кои покажуваат дека 

фолијарно или комбинацијата од  фолијарно + почвено ѓубрење со Zn во теренски 

услови е многу практичен и ефикасен начин за да се зголеми акумулацијата и 

навлегувањето на Zn во пченичното зрно.[118] 

 Со зголемувањето на процентот на  Zn во семето се подобрува приносот, 

отпорноста кон абиотски фактори, отпорноста кон болести и ΄ртливоста на семето. 

Агрономската биофортификација е од суштинско значење за одржување на доволна и 
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расположива количина на Zn во почвата и овозможување на адекватен транспорт до 

семето во времето на репродуктивните фази на раст на растенијата. Исто така таа е 

неопходна и за оптимизирање и обезбедување услови за успехот на генетската 

биофортификација.  

Поради тоа агрономската биофортификација би била многу атрактивна и 

корисна стратегија за ефикасно решавање на микронутриенти и здравствени проблеми 

на глобално ниво[100]. 

 

Слика 2: Раст на пченица со (+Zn ) и без (-Zn) збогатување. 

Во пченицата најголем дел од  Zn се наоѓа во ембрионот и алеурониот слој 150 

mg
.
kg ¹ додека во ендоспермот концентрацијата на  Zn е многу помала 15 mg

.
kg ¹ 

[101,102]. Во процесот на мелење доаѓа до отстранување на деловите богати со цинк, а 

тоа резултира со намалување на неговата содржина во брашното. 

Со цел дополнување и подобрување на микронутриентниот состав на брашното 

една од почесто користените методи во високо развиените земји, е збогатувањето на 

храна со микронутриенти. Во случај на минерални микронутриенти,овaa метода лесно 

се реализира. Меѓутоа иако овој пристап е доста ефикасен за земјите во развој се чини 

дека е скап, а поради тоа и тешко достапен. Како алтернативно економски оправдано 

решение е агрономската биофортификација со помош на која ќе се зголеми 

продуктивноста и микронутриентите во житото, а на овој начин ќе придонесе и за 

подобрување на здравјето на луѓето[103]. 
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Исто така важно е да се напомене дека од биофортифицираната храна не може 

да се очекува лекување на нутритивните недостатоци или нивно елиминирање во сите 

старосни групи на населението. Ниту една интервенција не може целосно да го реши 

проблемот на неисхранетоста со микронутриенти, но биофортификацијата ги  

надополнува  постоечките  интервенции на одржлив начин со тоа што ги обезбедува со 

микронутриенти  најранливите категории на луѓе на  релативно евтин и ефикасен 

начин.[104,105,106,107,108]  

Очигледно, но понекогаш се заборава, дека преку земјоделството секогаш ќе се 

обезбедуваат  најголем дел од хранливите материи и компоненти кои се потребни  на 

луѓето за да  имаат здрав и продуктивен живот. За да биде биофортификацијата 

потполно ефикасна сè уште се потребни  многу докази, искуство и истражувања во ова 

област. Меѓутоа паралелно со истражувањата насочени кон подобрување на хранливата 

вредност на растенијата, неопходни се истражувања кои ќе овозможат добивање на 

сознанија за биорасположивоста на микронутриенти во целната култура и нивното 

однесување при различни обработки, чување и готвење. [118] 

2.3.3 Мелење на пченица 

Житните култури како зрно, многу малку се употребуваат како основна храна за 

човекот, туку со мелење се преработуваат во мелничарски производи: брашно, 

гриз,снегулки, трици и др. При мелењето се одделуваат различни делови од зрното, а 

крајниот производ - брашно, го претставува измелениот ендосперм на зрното со помал 

или поголем удел на останатите структурни делови на зрното. Бидејќи содржината на 

состојки во пченичното зрно се менува квантитативно и квалитативно, од средината 

кон периферијата,зависно од степенот на искористување на зрното, може да се добие 

брашно со различен хемиски состав, пекарски особини и различна хранлива 

вредност.[76,109]  

Процесот на  мелење  е особено важен од нутритивна гледна точка. Основните 

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

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

составот и особините на сомелената пченица, туку и од начинот на мелење, односно од 

процентот на измелување. Со зголемување на процентот на измелување на пченицата 

се зголемува и содржината на пепелта, белковините, мастите и растителните влакна во 

брашното, а содржината на скробот се намалува.[76]  
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Големо влијание во одредувањето на степенот на загуба на минерали  има 

обликот на житото и текстурата (зависно од сортата) и техничките условина мелење. 

Сепак,дури и кога сите овие променливи би биле фиксни, распределбата на минералите 

во различни фракции на мелење во крајна линија ќе зависи од нерамномерната 

распоределба во рамките на ендоспермот на зрното[110] 

Општо земено, колку повеќе се обработува житото, толку е помала содржината 

на витамини во добиеното брашно. На пример, содржината на минерали и витамини  во 

белото брашно може да се намали за една третина од содржината во зрното кај житните 

култури.[111] 

 Во пченицата најголем дел од  Zn се наоѓа во ембрионот и алеурониот слој 

150mg/kg додека во ендоспермот концентрацијата на  Zn е многу помала 15 mg/kg. 

Исто така ако пченицата содржи околу 33 mg/kg железо пред процесот на мелење, по 

мелењето количината се намалува до 11 mg/kg[101] 

Со мелењето може да се намали содржината и на некои биоактивни супстанци 

(фитохемикалии) кои се наоѓаат во житните култури. 

Во студијата на (Liukkonen и сор., 2003) се покажало дека содржината на 

неколку фитосоединенија на пр. лигнани и фенолни киселини е намалена по мелењето. 

Влијанието на мелењето е незначително за скробот и протеините бидејќи овие 

хранливи материи се концентрирани во ендоспермот на зрното. Нивото на 

аминокиселината лизин, исто се намалува со мелењето.[112,113]  

Рафинираните зрна, имаат повисок гликемиски индекс од интегралните 

производи.[114]  Некои од липидите од житото, кои главно се присутни во ‘ркулецоти 

триците, се дистрибуираат во текот на мелење во други фракции.[115]  

Има малку податоци за ефектот на мелење врз содржината на минералните 

материи во мека пченица.[110] Оваа информација е значајна за да се оцени какво е 

влијанието на загубата на минералите во исхраната на луѓето, како последица на 

начинот на мелење, а со цел да се обезбедат податоци за тоа дали е потребно да се врши 

фортификација, биофортификација или да се примени друга метода со цел да се 

дополнат изгубените микроелементи во брашното. 
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Со цел да се подобри микронутритивниот состав на брашното, една од методите 

кои се користи особено во високо развиените земји е збогатување (фортификација) на 

храната со микронутритиенти, оваа метода лесно се реализира кога станува збор за 

минерални микронутриенти. 

Меѓутоа иако овој пристап е доста ефикасен, за земјите во развој е доста скап, а 

со тоа и тешко достапен. На пример за да се елиминираат микрохранливите 

недостатоци со помош на фортификација кај 50 милиони луѓе потребни се 25 милиони 

американски долари годишно. Како алтернативно економски оправдано решение е 

агрономската биофортификација со помош на која ќе се зголеми продуктивноста и  

микронутриентите во житото, а на овој начин ќе придонесе и за подобрување на 

здравјето на луѓето.[103] 

Брашното кое се користеше за истражување во овој труд е добиено од пченица 

(Triticum aestivum), сорта „радика“ која што е биофортифицирана со Zn на три начина 

(фолијарно, почвено и фолијарно+почвено) и со мелење на цело зрно. Мелењето е 

извршено во фабриката за леб АД „Жито Вардар“ во Велес на мелница со камења, стар 

начин на мелење на жито. 

 Слика 3:Мелница за жито 

Мелницата е изработена со природен камен, пречникот на камењата може да 

биде од 800mm  и е наменета е за мелење на житни култури односно производство на 

интегрално брашно. При мелењето благодарение на намалената брзина на движење на 

каменот, не доаѓа до поголемо загревање на сомелената маса така да брашното ги 
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задржува првобитните природни својства. Мелницата се состои од два камена, еден е 

фиксиран за постолјето на мелницата, а другиот, ротирачкиот е поставен на осовина со 

механизам за подигнување и спуштање на каменот. Со подигање и спуштање на 

каменот се регулира гранулацијата на сомленото, а со тоа и капацитетот на мелницата. 

Со брзината на доток на зрна се регулира каква ќе биде структурата на брашното. 

Табела 1:Технички карактеристики на мелници: 

Тип М-01 600 М-01 700 М-01 800 М-01 900-950 

Сила на мотор (kW) 2,2 3 4 7,5 

Број на вртежи на мотор 

(kW) 

1400 1400 1400 1400 

Капацитет (kg/h) 50-100 70-130 80-150 100-200 

Тежина (kg) 380 450 560 720 

 

 Со мелењето е добиено интегрално брашно, односно Грахам брашно. Грахам 

брашното се добива така што деловите на пченицата се мелат одвоено: внатрешноста 

на зрното или ендоспермот добро се иситнува и од него се добива бело брашно, додека 

никулци (клици) и лушпата или триците (мекињи) се мелат крупно. Со нивно спојување 

се создава брашно со темна боја и груба структура. Со оглед на тоа што се добива од 

цело зрно на пченица, Грахам брашното има и подобрени нутритивни вредности. 

Овој вид на брашно името го добило по Силвестер Грахам (Sylvester Graham), 

кој се смета за основач на движењето за здрава исхрана во Америка и тој го промовирал 

брашното добиено со посебна технологија на припрема и мелење на целото зрно 

пченица, затоа брашното добиено на овој начинн се нарекува уште и грахам брашно. 

Ова движење се залагало за исфрлање од употреба на белото брашно и индустриска 

преработка на храна. Силвестер Грахам советувал да се преминува природна храна и 

брашно од цело зрно на пченица, кое не поминало низ избелување односно процес на 

хемиска обработка. 
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Слика 4: Грахам брашно  (300-контрола;301-почвено+фолијарно;302-

фолијарно;303-почвено) 

 Нутритивнот состав на брашното добиено од цело зрно на житна култура, освен 

во одредени специфичности на поедини видови, не се разликуваат значајно. Се 

карактеризира со висок дел на јаглехидрати(просечно 60-70%), посебно скроб, со што 

ја прави житната култура извонреден извор на енергија. Исто така се извонреден извор 

на прехрамбени влакна-растворливи и нерастворливи, кои бројни здравствени студии 

ги поврзуваат со подобрувањето на здравјето на човекот. Белковините и мастите се 

застапени во помала мера. Брашното од цело зрно на житна култура е добар извор на 

витамин Е и витамини од Б групата, а од минерали во поголема количина присутни се 

бакар, селен, цинк, железо, магнезиум и фосфор. Важни фитохемикалии присутни во 

брашното од цело зрно се фенолна киселина и лигнин. 
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2.3.4 Видови и типови на пченично брашно 

Типски и наменски брашна се мелени производи со точно дефинирана содржина 

на минерални материи и степен на киселост. Се добиваат со мешање и хомогенизација 

на пасажно брашно. Типизацијата се врши врз основа на содржината на минералните 

материи, така што делот на пепелот се помножува со 1000. Според нашите прописи, 

пченичните брашна се поделени спрема содржината на пепел во следниве типови:      Т-

400 (бело), Т-500 (бело), Т-850 (полубело), Т-1100 (црно). Прекрупа претставува 

иситнето цело зрно [109]. 

 Белото брашно содржи 0,55% пепел. Потекнува од средниот дел на зрното и е 

без присуство на лушпа и алеуронски слој. Се произведуваат два типа: тип 400 (Т-400, 

содржи 0,45% пепел) и тип 500 (Т-500, содржи од 0,46-0,55% пепел). Белото брашно е 

со честици поситни од 180µm, односно меко, со бела боја, имаат ниска содржина на 

протеини и глутен, масти, витамини и ензими. Нутритивните карактеристики се слаби, 

но е со одлични технолошки својства. 

Полубелите брашна содржат пепел помеѓу 0,75 и 0,9%. Потекнуваат од 

централните делови на ендоспермот, но имаат поголема содржина на обвивка и 

алеуронски слој па поради тоа се со темна боја. Најчесто се произведуваат два типа: 

тип 800 (Т-800) и тип 850 (Т-850). Се користат за производство на леб како и во 

кондиторската индустрија. Се произведуваат како меки и се одликуваат со поголема 

содржина на протеини и глутен, масти, витамини и ензими во однос на белото брашно. 

Црното брашно има висока содржина на пепел, од 0,95 до 1,15%. Имаат темна 

боја поради присуството на периферните делови од зрното. Најчесто се произведува 

тип 1100 (Т-1100). Најмногу се користат за производство на леб.[109] 

Грахам брашното кое е користено за истражувањата на овој труд има 

висока содржина на пепел од 1,65 до 1,68%. Има темна боја поради присуството на 

семената обвивка и богато е со минерали. 
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2.3.5 Хемиски состав на пченично брашно 

Хемискиот состав на брашното зависи од хемискиот состав на зрното и од типот 

на брашното, додека хемискиот состав на зрното зависи од видот на сортата на 

пченицата, земјиштето, климата, временските и агротехничките услови во текот на 

вегетацијата[116]. 

Содржината на основните компоненти на поедини видови на пченично брашно 

вообичаени за нашето поднебје прикажани се во Табела 2[109]: 

Табела 2. Хемиски состав на поедини видови на брашно 

Материи Тип 400 Тип 500 Тип 850 Тип 1100 Прекрупа 

Вода 15,0 14,5 14,0 13,5 14,0 

Мин. 

Материи 

<0,45 0,45-0,55 0,80-0,90 1,05-1,15 <1,70 

Протеини 10,3 11,1 11,7 12,8 12,5 

Скроб 68 67 65 63 57 

Шеќери 1,8 1,7 1,8 1,8 3,4 

Масти 1,00 1,20 1,60 2,00 2,20 

Влакна 4,0 4,2 5,0 6,1 11,4 

 

Водата е многу важен фактор за одржливост на брашното. Со порастот на 

содржината на влагата, се намалува апсорпционата моќ на брашното, а со тоа и 

приносот на леб. Содржината на водата во брашното е ограничена со прописи и во  

Р.Македонија изнесува најмногу 15% [109]. 

Шеќерите кои се наоѓаат во пченичното брашно се: гликоза, фруктоза, рафиноза, 

малтоза, сахароза, мелобиоза, глукофруктозан. Количината на шеќерите посебно на 

малтозата, се зголемуваат при `ртење на зрното[116]. Оваа почетна количина на 

ферментабилен шеќер, 1,0-1,8% во брашното (Žeželj, M. 2005)  или 0,7-2,8% на сува 

материја брашно, служи како храна на квасецот во почетната фаза на процесот на 

ферментација. [109,116] Важна улога  јаглехидратите имаат и во процесот на создавање 

на бојата на кората преку учество во Maillardovii реакции на карамелизација. Вкупната 

содржина на шеќер во пченичното брашно изнесува оклу 1%, поради што помеѓу 
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различни типови на брашна нема значајна разлика, доколку е отстранета клицата во 

која се наоѓа најголем дел од шеќерите [109]. 

Минералните материи во брашното ги сочинуват: фосфор, калциум, магнезиум, 

хлор, калиум. Останатите елементи се застапени во трагови [109]. 

 Липидите во брашното главно се состојат од триглицериди на незаситени масни 

киселини. Нивното присуство може да доведе до ужегнатост на брашното. Покрај 

триглицеридите, присутни се и фосфолипиди, липопротеини и глуколипиди [109]. 

Мастите се концентирирани во никулците, додека останатите делови на зрното се доста 

сиромашни. Во белото брашно содржината на мастите е од 1,15-1,8%, а во црното од 

3,5-4,4%. 

Протеините во брашното се исти како и протеините во пченицата односно тоа 

се: албумини, глобулини, глијадини и проламини. Глутенот е директно одговорен за 

формирање на структурата на тестото. 

Скробот завзема најголем дел во масата на брашното околу 70% [116]. 

Пченичните скробни зрна се округли и со големина од 5 до 50 µm [117]. На особините 

на тестото влијае содржината на скробот во брашното, големината на скробните зрна и 

степенот на нивната оштетеност. Ситните како и оштетените зрна, можат да 

апсорбираат повеќе вода[116]. Скробот се состои од две макромолекулски компоненти: 

амилоза(неразгранет полимер) и амилопектин (разгранет полимер). Влакната се многу 

значајни за исхраната иако не се ресорбираат во човечкиот организам. Тоа се 

целулозата, хемицелулоза, лигнин и пентозин. 

Витамините во брашното се застапени во многу мали количини. Најмногу има 

витамини од В-групата, помалку токоферол, додека содржината на останатите 

витамини е занемарлива. 

 Ензими присутни во брашното се протеази, α-амилаза и β-амилаза и 

липоксигеназа[116]. Нивната активност започнува во моментот на контакт со водата, 

при мешањето, а завршува во текот на печењето на лебот. 

 

 

 



 

31 

 

3.ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Со примена на различните начини на Zn биофортификацијата на житната 

култура-пченицата во текот на растот и развојот се влијаело на подобрување на 

количината на Zn, протеините и влаканта. Цел на истражувањето е да се увиди кај кој 

вид на брашно добиено од Zn биофортифицирана пченица(почвено, фолијарно, 

почвено+фолијарно) има поголема концентрација на цинк, протеини и влакна, односно 

која техника на биофортификација дава подобри резлултати во однос на овие 

параметри. Ова е особено значајно затоа што токму овие параметри играат важна улога 

во одредувањето на нутритивните особини и квалитетото на крајниот производ-Грахам 

лебот. 

Цел е со приемна на описен тест за сензорната анализа да се изврши оценување 

на квалитетот на готов пекарски производ-Грахам лебот, односно да се направи 

категоризација на добиените производи-Грахам лебот според квалитетот врз база на 

избрани својства (параметри на квалитет) кои се важни за квалитетот на производот и 

да се оцени прифатливоста на производот од стрна на идните потрошувачи. 

Поради големиот интерес за експерименталните истражувања од областа на 

агрономската биофортификација и нејзиното влијание врз квалитетот на добиените 

прехранбени производи  поставени се следните цели поделени во две групи: 

 

Апликативен хемиски дел 

1. Влијанието на агрономската биофортификација врз концентрацијата на 

Zn во брашно добиено со мелење на цело зрно. 

 Одредување на концентрацијата на Zn во брашното. 

2. Влијанието на агрономската биофортификација врз квалитетот на 

брашното: 

 Испитување на протеини, влага, сува материја, влакна, пепел и 

пепел нерастворлив во  HCl 

          

  Сензорен дел 
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Оценување на квалитетот на готов пекарски производ- Грахам леб, односно 

категоризација на производот според квалитетот на база на избрани својства 

(параметри на квалитет) кои се важни за квалитетот на производот и дефинирање на 

бројот на бодови за секое својство пропорционално со неговата важност за вкупниот 

квалитет на производот, со примена на сензорна метода – бодирање. 

Во текот на изработката на магистерски труд во експерименталниот дел 

извршени се: 

 Анализи на концентрацијата на  цинк (Zn) во брашно од цело зрно - 

испитувањата се направени во соработка со Институтот за Хемија на 

Природно-математичкиот Факултет, во Скопје. 

 Анализи на протеините, влагата, сувата материја, влакна, пепел и пепел 

нерастворлив во HCl во брашно од цело зрно пченица – испитувањата се 

направени во соработка со Факултетот за земјоделски науки, во Скопје. 

 Сензорниот  дел се изврши со апликативна примена на валидиран 

прашалник за проценка на сензорните карактеристики на пекарски 

производ-леб, добиен од брашно од цело зрно, од страна на одбрана 

група на сензорни аналитичари. Сензорната анализа се изврши во 

соработка со Технолошко-техничкиот Факултет од Велес. 

 Статистичка обработка на податоците од сензорна и хемиска анализа со 

примена на АNOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 
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4.1Материјал и методи на работа на апликативен хемиски дел 

Материјал 

Како материјал за работа во апликативниот хемиски дел користено е брашно од 

биофортифицирана пченица, односно брашно од цело зрно пченица. 

Користени се две групи на брашно и тоа: 

 Првата група е  контролна- односно брашно од пченица, одгледувано без 

додатоци на Zn (300) 

 Втората група е брашно од пченица одгледувана со ѓубриво збогатено со 

цинк 

 Прва подгрупа–брашно од пченица збогатена со цинк преку почвено 

ѓубрење (303) 

 Втора подгруп–брашно од пченица збогатена со цинк со фолијарно 

ѓубрење (302) 

 Трета подгрупа–брашно од пченица збогатена со цинк почвено+фолијарно 

ѓубрење (301) 

Апликативен хемиски дел 

Анализирани се: 

1. По процесот на мелење испитани се следниве параметри: 

 цинк  во брашното 

 протеини во брашното по Келдал метода, 

 влага,  

 сува материја,  

 влакна,  

 содржината на минерални материи(пепел) 

 пепел нерастворлив во HCl 

Методи кои се користени за анализи 
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1. Метода за анализа на микроелемент Zn  

Определувањето на концентрацијата на цинк во брашно беше извршено со 

пламен атомски апсорпционен спектрометар тип Termo.  

Испитуваниот примерок се подготвува за анализа со влажна минерализација. 

Испитувањата се спроведени во Лабораторијата на Институтот за хемија на 

Природно-математичкиот факултет. 

2. Определување суров пепел МКС ISO 5984:2012 - Храна за животни  

Подготовка 

1. Тест порција 

Се мери до најблискиот 0,001 g, околу 5 g на тест пробата во сад за согорување, 

претходно загреана најмалку 30 мин во муфелна печка наместена на 550 
0
С, оладена во 

ексикатор и измерена на најблискиот 0,001 g. 

2. Одредување 

Се става садот за согорување кој содржи тест порција на врело решо или на 

пламеник и се загрева прогресивно сè додека тест порцијата не се карбонизира. Садот 

се пренесува во муфелна печка, претходно загреана на 550 
0
С, и се остава 3 часа. 

Визуелно се проверува дали пепелтa е ослободенa од јаглеродните честички. Ако не е, 

се враќа садот во печката и се загрева уште 1 час. Ако сèуште јаглеродните честички се 

видливи, или има сомнеж дали тие се присутни, пепелта се лади, се врши 

навлажнување со дестилирана вода, се загрева за да испари внимателно до суво во 

сушница, наместена на 103 
0
С. Се враќа садот во печката и се загрева уште 1 час. 

Потребно е да се олади садот во ексикатор до собна температура и потоа брзо се мери 

до најблискиот 0,001 g. 

 Забелешка:Суровиот пепел добиен од горенаведената процедура може да се 

користи потоа за одредување на пепел нерастворлив во HCl (ISO 5985). 

Се изведуваат две одредувања на тест порции од една иста тест проба. 

 

3. Изразување на резултатите 
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Суровиот пепел, изразен како фракција во проценти од тест пробата, е еднаков 

на: 

Масата на пепелта, како масова фракција од сувата материја, изразена во 

проценти, wa,d, е дадена во табела (4): 

w =(m2-m0)/(m1-m0)  x 100% 

каде 

m0 е маса на празниот сад, изразена во g 

m1 е маса на садот за согорување со тест порцијата, изразена во g 

m2 e маса на садот за согорување со суровиот пепел, изразена во g 

Се зема резултатот од аритметичката средина-просек од двете одредувања. 

Резултатот се декларира до најблискиот 0,1% (масена фракција). 

3.МКС ISO 5985:2012-Храна за животни-Определување пепел нерастворлив 

во хлороводородна киселина 

1.   Подготовка 

1.1 Подготовка на тест примерок во согласност со ISO 6498 (Animal feeding 

stuffs -- Guidelines for sample preparation) 

2.Тест порција 

Се мерат до најблискиот 0,001 изразена во g, околу 5 изразена во g на тест 

пробата во сад за согорување. 

2. Одредување 

 Садот за согорување кој содржи тест порција се става на врело решо или на 

пламеник и се загрева прогресивно сè додека тест порцијата не се карбонизира. Се 

пренесува садот во муфелна печка, претходно загреана на 550 
0
С, и се оставa 3 часа.  

Се проверува визуелно дали пепелта е ослободен од јаглеродните честички. Ако 

не е, садот се враќа во печката и загрева уште 1 час.  
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Ако сè уште јаглеродните честички се видливи, или има сомнеж дека се 

присутни, се лади пепелта, се навлажува со дестилирана вода, испарува водата 

внимателно до суво во сушница, наместена на 103 
0
С. Се враќа садот во печката и 

загрева уште 1 час. Треба да се дозволи да се олади садот во ексикатор. 

 Се пренесува пепелта со 75 mL растворена HCl  во 250 до 400 mL огноотпорна 

чаша. Се загрева внимателно до вриење на врело решо или на пламеник за време од 15 

мин. Растворот се филтрира преку филтер хартија слободна од пепел и се промива 

хартијата и остатокот со топла вода се додека миењата не се ослободат  од киселина. 

Филтер хартијата со остатокот се пренесува во сад за согорување, претходно загреан 

најмалку во муфелна печка наместена на 550 
0
С, оладена во ексикатор и измерен на 

најблискиот 0,001 g. Се суши садот и неговата содржина за време од 3 часа во сушница, 

наместена на 103 
0
С, потоа се спалува 30 мин во муфелна печка, наместена на 550 

0
С. 

Се лади садот до собна температура во ексикатор и се  мери веднаш до најблискиот 

0,001 g. 

Се изведуваат две одредувања на тест порции од една иста тест проба. 

3. Изразување на резултатите 

Суровиот пепел, изразен како фракција во проценти од тест пробата, е еднаков 

на: масата на пепелта, како масова фракција од сувата материја, изразена во проценти, 

wa,d, е дадена во табелата (4): 

w =(m2-m0)/(m1-m0)  x 100% 

каде 

m0 e маса на празниот сад, изразена во g 

m1 е маса на садот за согорување со тест порцијата, изразена во g 

m2 e маса на садот за согорување со суровиот пепел, изразена во g 

Се зема резултатот од аритметичката средина-просек од двете одредувања. 

Резултатот се декларира до најблискиот 0,1% (масена фракција). 
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4.Определување соржина на азот и пресметување на содржина на сурови 

протеини – дел 1: Kjeldahl. Храна за животни МКС EN ISO 5983-1:2010. 

5.Определување содржина на сурови влакна – метод со интермедијарна 

филтрација. Храна за животни–МКС EN ISO 6865:2010 

6.Определувањевлага и други испарливи материи. Храна за животни–МКС 

ISO 6496:2012 

4.2 Материјал и методи за сензорна анализа на 

карактеристиките на Грахам лебот 

Материјал: 

Како материјал за работа во сензорниот дел користен е: 

1. леб подготвен од Грахам брашно со Zn биофортифицирана пченица. 

Варијанти во опитот 

300-контрола; 

301-почвено+фолијарно; 

302-фолијарно; 

303-почвен 

 

 

Подготовка на Грахам лебот за истражување на традиционален начи  

Постапката за производство на Грахам лебот на традиционален начин опфаќа 

припрема и одмерување на суровините, мешање, ферментација, делење на тестото, 

округло обликување, интермедијарна ферментација, завршно обликување во векни, 

завршна ферментација и печење. 
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Слика 5. Блок шема на технолошки процес за производство на леб 

 

 

Ферментативна активност на квасецот во текот на производството на леб

Резултат на активноста на квасецот во тестото е создавањето на СО2 со што се 

менуваат неговите физички особини, а тоа обезбедува да лебот добие порозна 

структура. Подеднакво е важно тоа што во исто време во тестото се натрупуваат 

метаболитичките производи на квасецот кои понатаму го даваат вкусот и аромата 

својствени за лебот добиен од добро ферментирано тесто. 

Ферментативната активност на квасецот започнува во моментот на мешање на 

тестото, но и во текот на оваа операција нејзиниот интензитет е мал. Активноста на 

квасецот продолжува и во текот на операциите делење и обликување на тестото и се 

интензивира во тек на завршната ферментација како и во првата фаза од печењето. 

По истекот на завршната ферментација, тестото мора да содржи одредена 

количина ферментабилен шеќер (2-3%), неопходен за ферментација во почетната фаза 

на операцијата печење и за нормално обојување на кората на лебот која настанува при 

нивното карамелизирање и Maillardoviа реакција.  

суровини

замесување

делење 

обликување

ферментација

печење

леб
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На брзината на ферментацијата во тестото влијаат: 

температурата на тестото;  

вредноста на рН на тесто; 

содржината на биогени елементи, витамини и минерали во тестот; 

количината на квасецот во тестото; 

содржината на готварска сол; 

содржината на шеќер и масти во тестото. 

Оптимална температура за размножување на пекарскиот квасец е околу 25
0
С, 

додека оптимална температура на ферментацијата е околу 35
0
С. 

За изработка на Грахам лебот користен во ова истражување не се користени 

адитиви како додатоци и други биогени елементи, а за изработка на тестото е користен 

рецептот за течна смеса за почеток на ферментацијата. Смесата за почеток на 

ферментацијата се состои од квасец, вода, шеќер, сол и брашно. Односот на водата и 

брашното е таков да смесата на почетокот на ферментацијата е течна мешавина која се 

остава да ферментира, а после првата ферментација се додава остатокот од брашното и 

маслиновото масло и после добра обработка и обликување како топка, повторно се 

остава да ферментира, до дуплирање на количината. Потоа следи премесување на 

тестото, делење на помали топки од кои се обликуваат векните рачно и се оставаат да 

одмори тестото, односно да ферментира и потоа се пече на 200
0
С. 

Рецептура за изработка на леб: 

-360 g.Грахам брашно  -180g.бело брашно 

-300 ml  вода 

-1 лажица маслиново масло, 1/2 лажичка сол, 1/4 лажичка шеќер, 1 свеж квасец 

Од добиеното тесто се добиваат 4 векни леб.  

Се пече 35-40 минути во претходно загреана рерна на 200
0
С првит 10 минути, а    

потоа на 180
0
С . 



 

40 

 

Тек на подготовката на Грахам лебот  

 

 
 

Слика 6.: Брашно користено за производство на леб, биофортифицирано на 

различни начини. 

 

 

 

Слика 7. Подготовка на тестото, втора ферментација. 
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Слика 8. Изработени векни леб, трета ферментација пред печење. 

 

 

 

Слика 9. Готов производ –Грахам леб 
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Метода за истражување на сензорните карактеристики 

Во истражувањето е употребен валидиран прашалник за проценка на сензорните 

карактеристики на Грахам лебот од страна на одбрана група панелисти/испитаници 

(адолесценти). Пред почетокот на сензорната анализа, сите испитаници беа запознаени 

со активностите што ќе следат, со појаснување за барањата во прашалникот и за 

начинот на плакнење на усната празнина после секоја дегустација. 

Секој панелист доби примероци за анализа(нумерирани со трицифрен број),кои 

им се даваат едно по друго, односно четири примерока од кои една е контролна а 

останатите примероци на леб се изработени од Грахам брашно кое содржи различна 

количина на микронутритиентот-цинк. После секоја дегустација следеше кратка пауза, 

со цел да се одморат сетилата. 

 За оценување на примерокот се применува бодирање-сензорна метода за 

оценување на квалитетот на готовиот производ, односно категоризација на производите 

според квалитетот на база на избрани својства (параметри на квалитет) кои се важни за 

квалитетот на производот и дефинирање на бројот на бодови за секое својство 

пропорционално со неговата важност за вкупниот квалитет на производот.  

Со примената на ваков прашалник се дава можност на брз и едноставен начин 

секој еден поединец (сензорен аналитичар) да може да го оцени понудениот производ-

леб подготвен од Грахам брашно.(прилог 1) 

Оценките и факторите на значење, со збир од 20 пондерирани бодови 

претставува основа на т.н. РАМКОВНА МЕТОДА (Frame Method), која је предлага 

Европската организација за контрола на квалитетот (European Organization for Quality 

Control) како единствена метода на бодирање за сите прехранбени производи, што ќе 

овозможи информации за сензорниот квалитет на производот. 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 Подготовка и тек за сензорна анализа на Грахам лебот 

 

 

Слика 10. Припрема за сензорна анализа на Грахам лебот 

 

Слика 11. Грахам лебот нумериран со трицифрени броеви користен за сензорна 

анализа 
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Слика 12. Подготвени парчиња од Грахам лебот за сензорна анализа 

 

Слика 13. Тек на сензорната анализа – прв дел 
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Слика 14. Тек на сензорната анализа- втор дел 

 

Слика 15. Тек на сензорната анализа –трет дел 
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4.3 Статистичка анализа на податоците 

Добиените резултати од сензорната анализа беа изразени како средна вредност 

X̅±SD и стандардна девијација (SD). Статистичката анализа вклучува ANOVA за 

тестирање на еднаквост на просечните вредности на испитуваните параметри, LDS post 

hoc анализа за значајноста на добиените разлики, како и моделирање со oбопштени 

линеарни модели (GLM).  

Статистичка обработка на податоците е извршена со помош на статистичко 

аналитичката програма SPSS, и компјутерската програма Exel.  

За ниво на значајност е земено 0,05, односно вредностите на тест статистиките 

се сметаат за значајни ако p<0,05.  

Со употребата на соодветна статистичката анализа на податоците  може да се 

донесе заклучок за квалитетот на овој вид прехранбен производ од страна на избраните 

аналитичари.          
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5.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 Застапеност на цинк во грахам брашно 

 

1. Грахам брашно од цело зрно пченица која е биофортифицирана со 

цинк на три начина: почвено, фолијарно, почвено+фолијарнои контролна 

група(која не е биофортифицирана)  

Анализата на застапеноста на цинкот кај трите видови на брашна во однос 

на контролата прикажани се во табела 3. 

 Zn 

Табела 3.Застапеност на цинкот кај трите видови на Грахам брашно во 

однос на контролата 

Варијанта Контрола Поч+Фол Фолијарно Почвено 

Zn(mg/kg) 19,45 26,6 34,5 21,3 

Индекс од 

контролата 

100 136,8 177,4 109,5 

 

Од резултатите презентирани во табела, се забележува дека значително 

зголемување на концентрацијата на цинк во брашното добиено од цело зрно е 

констатирана кај примерокот кој е третиран Zn фолијарно(77,4%), проследено од 

примерокот третиран  Zn комбинирано-почвено и фолијарно(36,8%),а најнезначајно 

зголемување е измерено кај примерокот третиран Zn почвено(9,5%)  од во однос на 

контролата. 
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Граф.1: Концентрацијана Zn во брашно од цело зрно споредбено со индекс 

од контролата. 

      

 
 

Граф.2:  Концентрација на Zn во брашно од цело зрно. 

Контрола Поч+Фол Фолијарно Почвено

19,45
26,6

34,5

21,3

100

136,8

177,4

109,5

Zn(mg/kg) Индекс од контролата

Контрола

19,45

Поч+Фол

26,6
Фолијарно

34,5

Почвено

21,3

Zn(mg/kg)
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Резултатите од анализа на протеин, влакна, сува материја, влакна, пепел, пепел 

нерастворлив во HCl и Zn се прикажани во табела 4. 

Табела 4. Приказ на добиените резултати од анализа на протеини, влага, сува 

материја, влакна, пепел, пепел нерастворлив во HCl и Zn  

 

Хемиско својство Контрола Поч + Фол Фолијарно Почвено 

Протеини, % 9,48 12,37 12,56 11,80 

Влага, % 10,84 10,55 10,67 10,58 

Сува материја, % 89,16 89,45 89,33 89,42 

Влакна, % 1,85 2,06 1,83 1,99 

Пепел, % 1,65 1,68 1,65 1,65 

Пепел нерастворлив 

во HCl % 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Цинк (Zn), mg/kg 19,45 26,6 34,5 21,3 

 

Од прикажаните резултати може да ce забележи: 

Количината на протеините е различна кај различни примероци и најголем 

процент има во брашното кое е добиено од пченица која е третирана фолијарно во 

однос на контролната група; 

Процентуално влагата е поголема во контролната група, а најмалку во брашното 

кое е добиено од пченица која е третирана почвено+фолијарно; 

Процентот на сува материја е најголем кај брашно добиено од пченица која е 

третирана почвено+фолијарно, во однос на контролната група; 

Процентот на влакна, најголем е во брашното кое е добиено од пченица која е 

третирана почвено+фолијарно, а најмалку во брашно од пченица која е третирана 

фолијарно; 
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Процентот на пепел не отстапува многу, минимално повисок процент се јавува 

кај брашно од пченица која е третирана почвено+фолијарно, во однос на другите три 

групи каде има иста процентуална за стапеност; 

Процентот на пепел нерастворив во HCl, кај сите примероци има иста вредност; 

Zn-от, процентуално е најзастапен во брашното добиено од пченица која е 

биофортифицирана фолијарно. 

 

Во следниве табели 5 и 6 е даден приказ на застапеноста на протеини, влакна и 

цинк поединечно: 

 Протеини:   

Табела 5. Процентуална  застапеноста на протеини во видови на Грахам 

брашно 

 

Варијанта Контрола Поч+Фол Фолијарно Почвено 

Протеини, % 9,48 12,37 12,56 11,8 

Индекс од колтролата 100 130,49 132,49 124,47 

      

Од резултатите презентирани во табела 3,се забележува зголемена процентуална 

вредност на протеини во брашното добиено од цело зрно во однос на контролата. 

највисока вредност е констатирана кај примерокот кој е третиран фолијарно(32,49%), 

потоа следува примерокот кој е третиран комбинирано -почвено и фолијарно(30,49%), 

додека примерокот кој е третиран почвено (24,47%), е со најниска вредност.  
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Граф.3. Процентуална застапеност на протеини во брашно од цело зрно 

споредбено со индекс од контролата. 

 

Граф.4. Процентуална застапеност на протеини во Грахам брашно  

 

 

 

Контрола Поч+Фол Фолијарно Почвено
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 Влакна: 

 Табела 6. Процентуална застапеност на влакната во Грахам брашно  

Варијанта Контрола Поч+Фол Фолијарно Почвено 

Влакна, % 1,85 2,06 1,83 1,99 

Индекс од контролата 100 111,35 98,92 107,57 

 

Од резултатите презентирани во табела 4,може да се забележи благо 

зголемување на процентуалните вредности на влакна во брашното добиено од цело 

зрно, највисока вредност има  кај примерокот кој е третиран комбинирано почвено и 

фолијарно(11,35%), со незначително пониска вредност има кај примерокот кој е 

третиран почвено(7,57%) во однос на контролата. 

Единствено примерокот кој е третиран фолијарно покажува незначително 

пониска процентуална вредност од 1,08% во однос со контролата. 

 

 

Граф.5.  Процентуална застапеност на влакна во Грахам брашно во однос 

на контрлната група 

Контрола Поч+Фол Фолијарно Почвено

1,85 2,06 1,83 1,99

100

111,35

98,92
107,57

Влакна, % Индекс од контролата
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Граф.6. Процентуална застапеност на влакна во Грахам брашно  

 

Сензорна анализа на леб подготвен од Грахам брашно  

Леб подготвен од Грахам брашно добиено од зрно пченица која е 

биофортифицирана со цинк на три различни начина(почвено +фолијарно, фолијарно и 

почвено).  

Табела 7: Приказ на резултати добиени од сензорна анализа на Грахам лебот 

добиен од пченица која е биофортифицирана со Zn на различни начини од страна на 

женски панелисти 

 

          Женски             

 

 

Варијанти     Контрола     Поч+фол     Фолијарно     Почвено 

 

 

Фактори за 

квалитет 300 300 ПБ 301 301 ПБ 302 302 ПБ 303 303 ПБ 

 

 

Изглед 42 4,2 3,36 48 4,8 3,84 40 4 3,2 42 4,2 3,36 

 

 

Структура 44 4,4 3,52 42 4,2 3,36 43 4,3 3,44 43 4,3 3,44 

 

 

Џвакливост 44 4,4 3,52 40 4 3,2 37 3,7 2,96 38 3,8 3,04 

 

 

Мирис 45 4,5 2,7 45 4,5 2,7 35 3,5 2,1 36 3,6 2,16 

 

 

Вкус 39 3,9 3,9 39 3,9 3,9 36 3,6 3,6 40 4 4 

 

 

Збир на ПБ 

(10 испитан)     17     17     15,3     16 

  

Контрола

1,85%

Поч+Фол

2,06%

Фолијарно

1,83%

Почвено

1,99%

Влакна, %
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Од резултатите што се добиени можеме да го констатираме следното, 

панелистите од женски пол, лебот кој што е добиен од брашно од пченица која што е 

биофортифицирана со Zn – почвено+фолијарно го перцепирале како со  многу добар 

квалитет ист како и квалитетот на контролата, додека лебот добиен од брашно од 

пченица која е третирана со Zn-фолијарно  и Zn-почвено се со добар квалитет. 

Табела 8: Приказ на резултати добиени од сензорна анализа на грахам леб 

добиен од пченица која е биофортифицирана со Zn на различни начини од страна на 

машки панелисти 

          Машки             

Варијанти     Контрола     Поч+фол     Фолијарно     Почвено 

Фактори за 

квалитет 300 300 ПБ 301 301 ПБ 302 302 ПБ 303 303 ПБ 

Изглед 46 4,6 3,68 46 4,6 3,68 44 4,4 3,52 46 4,6 3,68 

Структура 36 3,6 2,88 44 4,4 3,52 39 3,9 3,12 47 4,7 3,76 

Џвакливост 39 3,9 3,12 40 4 3,2 32 3,2 2,56 38 3,8 3,04 

Мирис 39 3,9 2,34 43 4,3 2,58 40 4 2,4 44 4,4 2,64 

Вкус 38 3,8 3,8 43 4,3 4,3 36 3,6 3,6 43 4,3 4,3 

Збир на 

ПБ(10 

испитан)     15,82     17,28     15,2     17,42 

 

 

Од резултатите што се добиени можеме да го констатираме следното, 

панелистите од машки пол, лебот кој што е добиен од брашно од пченица која што е 

биофортифицирана со Zn – почвено го перцепирале како леб со многу добар квалитет 

во однос на квалитетот на контролата, додека лебот добиен од брашно од пченица која 

е третирана со Zn-фолијарно го перцепирале како леб  со добар квалитет. 
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Табела 9: Приказ на вкупниот број на ПБ за машки и женски единки. 

     ВкупноПБ       

   Контрола   Поч+фол   Фолијарно   Почвено 

Изглед   3,52   3,76   3,36   3,52 

Структура   3,2   3,44   3,28   3,6 

Џвакливост   3,32   3,2   2,76   3,04 

Мирис   2,52   2,64   2,25   2,4 

Вкус   3,85   4,1   3,6   4,15 

 

Збир на ПБ 

20испитаника 

  16,41     17,14     15,25     16,71 

 

Од  добиените резултати може да се заклучи следново: панелистите за Грахам 

леб со многу добар квалитет го оцениле лебот произведен од  пченица која што е 

биофортифицирана со Zn-почвено+фолијарно, а со најслаб квалитет односно добар 

квалитет е оценет лебот произведен од  пченица која што е биофортифицирана со Zn-

фолијарно. Покрај табеларен приказ, резултатите се прикажани и преку графикони 

(пајак мрежи), за женски и машки панелисти и приказ на вкупинот број на панелисти. 
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Граф. 7: Приказ на резултатите од сензорна анализа на женските панелисти 
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Граф. 8: Приказ на резултатите од сензорна анализа на машки панелисти 
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Граф. 9: Приказ на резултатите од сензорна анализа на вкупен број на панелисти 
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Варијанти во опитот 

Во опитот на ова истражување се опфатени следните варијанти 

1. Контрола 

2. Zn почвено +фолијарно 

3. Zn фолијарно 

4. Zn почвено 

 

Статистичка анализа на податоците 

Добиените резултати од експериментите беа изразени како средна вредност 

X±SD и стандардна девијација (SD). Статистичката анализа вклучува ANOVA за 

тестирање на еднаквост на просечните вредности на испитуваните параметри, LSD post 

hoc анализа за значајноста на добиените разлики, како и моделирање со oбопштени 

линеарни модели (GLM).  

Статистичка обработка на податоците е извршена со помош на статистичко 

аналитичката програма SPSS, STATISTIKA Version 10 и компјутерската програма 

EXEL.  

За ниво на значајност е земено 0,05, односно вредностите на тест статистиките 

се сметаат за значајни ако p<0,05. 
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Табела 10. Дескриптивни статистички податоци од добиените податоци за 

машки пеналисти кај испитуваните варијанти 

 

  

Mean Variance Std.Dev. Coef.Var. Stan. 

Error 

Koнтрола           

Изглед 3,680 0,171 0,413 11,226 0,131 

Структура 3,200 0,142 0,377 11,785 0,119 

Џвакливост 3,120 0,491 0,700 22,451 0,222 

Мирис 2,340 0,596 0,772 32,992 0,244 

Вкус 3,800 2,178 1,476 38,835 0,467 

Поч.+фол. 
     

Изглед 3,680 0,171 0,413 11,226 0,131 

Структура 3,440 0,576 0,759 22,062 0,240 

Џвакливост 3,200 0,427 0,653 20,412 0,207 

Мирис 2,580 0,404 0,636 24,636 0,201 

Вкус 4,400 0,933 0,966 21,957 0,306 

фолијарно 
     

Изглед 3,520 0,171 0,413 11,736 0,131 

Структура 3,120 0,491 0,700 22,451 0,222 

Џвакливост 2,560 0,398 0,631 24,650 0,200 

Мирис 2,400 0,400 0,632 26,352 0,200 

Вкус 3,600 1,156 1,075 29,860 0,340 

почвено 
     

Изглед 3,760 0,149 0,386 10,278 0,122 

Структура 3,760 0,292 0,540 14,361 0,171 

Џвакливост 3,040 0,398 0,631 20,758 0,200 

Мирис 2,640 0,576 0,759 28,748 0,240 

Вкус 4,300 1,122 1,059 24,636 0,335 
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             Граф.11.Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз изгледот на лебот 

 

Структура(машки пеналисти)

 Mean 

 Mean±SD 

 Mean±1,96*SD 

Контрола

Поч.+фол.

Фолијарно

Почвено

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

 

              Граф. 12.Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз структурата на лебот 
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                      Граф.13.Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз џвакливоста на лебот 
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               Граф. 14.Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз мирисот на лебот 
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 Граф. 15.Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз вкусот на лебот 
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Табела11. Анализа на варијанса на сензорната анализа на машки пеналисти со LSD 

тест. 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Изглед Between 

Groups 
0,304 3 0,101 0,613 0,611ns. 

Within 

Groups 
5,952 36 0,165   

Total 6,256 39    

Структура Between 

Groups 
2,480 3 0,827 2,204 0,010* 

Within 

Groups 
13,504 36 0,375   

Total 15,984 39    

Џвакливост Between 

Groups 
2,480 3 0,827 1,929 0,014* 

Within 

Groups 
15,424 36 0,428   

Total 17,904 39    

Мирис Between 

Groups 
0,612 3 0,204 0,413 0,745ns. 

Within 

Groups 
17,784 36 0,494   

Total 18,396 39    

Вкус Between 

Groups 
4,475 3 1,492 1,107 0,359ns. 

Within 

Groups 
48,500 36 1,347   

Total 52,975 39    
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Табела 12. Споредба на средните вредности од сензорната анализа на машки пеналисти 

со LSD тест. 

 

               LSD  просечна  разлика              LSD   вредности за p 

Структура 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  -0,240 0,080 -0,560  0,387 0,772 0,048* 

2 0,240  0,320 -0,320 0,387  0,250 0,250 

3 -0,080 -0,320  -0,640 0,772 0,250  0,025* 

4 0,560 0,320 0,640  0,048* 0,250 0,025*  

Џвакливост 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  -0,080 0,560 0,080  0,786 0,064 0,786 

2 0,080  0,640 0,160 0,786  0,035* 0,588 

3 -0,560 -0,640  -0,480 0,064 0,035*  0,110 

4 -0,080 -0,160 0,480  0,786 0,588 0,110  

 

Aнализа на варијанса за споредување на просечните вредности за машки 

пеналисти(табела 11) и график 12 и 13 покажа постоење на значајни разлики меѓу 

варијантите во сензорните карактеристики во однос на структурата и џвакливоста. 

Согласно Post hoc анализата (табела 12) се добива дека значајноста на тестот се 

должи на значајните разлики во однос на структурата помеѓу варијанта 1 и варијанта 4 

(LSD -0,560  p=0,048), варијанта 3 и 4 ( LSD=-0,640  p=0,025). Zn почвено ѓубриво 

покажа подобри резултати во однос структурата на лебот во споредба со додатокот на  

Zn  фолијарно и со контролата.   

Што се однесува до џвакливоста сигнификантна разлика постој помеѓу 

варијантите 2 и 3 (LSD = 0,160  p=0,035). Апликацијата на Zn почвено+фолијарно 

ѓубриво има подобар резултат во однос на џвакливоста во споредба со Zn фолијарно. 
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Табела 13: Дескриптивни статистички податоци од добиените податоци за 

женски пеналисти кај испитуваните варијанти. 

 

  

Mean Variance Std.Dev. Coef.Var. Stan. 

Error 

Koнтрола           

Изглед 3,360 0,256 0,506 15,058 0,160 

Структура 3,520 0,171 0,413 11,736 0,131 

Џвакливост 3,520 0,313 0,559 15,891 0,177 

Мирис 2,700 0,180 0,424 15,713 0,134 

Вкус 4,000 0,667 0,816 20,412 0,258 

Поч.+фол. 
     

Изглед 3,840 0,256 0,506 13,176 0,160 

Структура 3,360 0,540 0,735 21,879 0,232 

Џвакливост 3,200 0,569 0,754 23,570 0,239 

Мирис 2,700 0,100 0,316 11,712 0,100 

Вкус 3,900 0,767 0,876 22,451 0,277 

фолијарно 
     

Изглед 3,200 0,569 0,754 23,570 0,239 

Структура 3,440 0,434 0,659 19,146 0,208 

Џвакливост 2,960 0,292 0,540 18,242 0,171 

Мирис 2,100 0,500 0,707 33,672 0,224 

Вкус 3,600 0,933 0,966 26,836 0,306 

почвено 
     

Изглед 3,360 0,398 0,631 18,781 0,200 

Структура 3,440 0,434 0,659 19,146 0,208 

Џвакливост 3,111 0,711 0,843 27,105 0,281 

Мирис 2,160 0,416 0,645 29,860 0,204 

Вкус 4,000 1,333 1,155 28,868 0,365 
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            Граф. 16.Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз изгледот на лебот 
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           Граф.17.Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз структурата на лебот 
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          Граф.18. Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз џвакливоста на лебот 
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           Граф.19. Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз мирисот на лебот 
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Вкус (женски пеналисти)
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                  Граф.20. Box Plots  Влијание  на ѓубривото  врз вкусот на лебот 
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Табела 14. Анализа на варијанса на  сензорната анализа на женски пеналисти со 

LSD тест 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Изглед Between 

Groups 
2,304 3 0,768 2,077 0,0120* 

Within Groups 13,312 36 0,370   

Total 15,616 39    

Структура Between 

Groups 
0,128 3 0,043 0,108 0,955ns. 

Within Groups 14,208 36 0,395   

Total 14,336 39    

Џвакливост Between 

Groups 
1,840 3 0,613 1,322 0,282ns. 

Within Groups 16,704 36 0,464   

Total 18,544 39    

Мирис Between 

Groups 
3,267 3 1,089 3,642 0,022* 

Within Groups 10,764 36 ,299   

Total 14,031 39    

Вкус Between 

Groups 
1,075 3 0,358 0,387 0,763ns. 

Within Groups 33,300 36 0,925   

Total 34,375 39    
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Табела 15. Споредба на средните вредности од сензорната анализа на женски 

пеналисти со LSD тест. 

                   LSD  просечна  разлика            LSD   вредности за p 

Излед 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  -0,480 0,160 0,000  0,086 0,560 1,000 

2 0,480  0,640 0,480 0,086  0,024* 0,086 

3 -0,160 -0,640  -0,160 0,560 0,024*  0,560 

4 0,000* -0,480 0,160  1,000 0,086 0,560  

Мирис 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
 

0,000 0,600 0,540  1,000 0,019* 0,034* 

2 0,000  0,600 0,540 1,000  0,019* 0,034* 

3 -0,600 -0,600  -0,060 0,019* 0,019*  0,808 

4 -0,540 -0,540 0,060 
 

0,034* 0,034* 0,808  

 

Aнализа на варијанса за споредување на просечните вредности за женски 

пеналисти (табела 14) и график 16 и 19 покажаа постоење на значајни разлики меѓу 

варијантите во сензорните карактеристики во однос на изгледот и мирисот. 

Согласно Post hoc анализата (табела 15) се добива дека значајноста на тестот се 

должи на значајните разлики во однос на изгледот помеѓу варијанта 2 и варијанта 3  

(LSD 0,640 p=0,024). Додатокот на Zn почвено+фолијарно ѓубриво покажа подобри 

резултати во однос на изгледот во споредба Zn фолијарно.  

LSD покажа разлика и во однос на мирисот кај женски пеналисти помеѓу 

варијантите 1 и 3 (LSD= 0,600 p=0,019), 1 и 4 (LSD= 0,540 p=0,034), што значи дека 

контролата покажа подобри резултати во однос на мирисот во споредба со 

аплицирањето на Zn почвено и Zn фолијарно. 

Исто така разлика постој и помеѓу варијантите  2 и 3 (LSD= 0,600 p=0,019), 2 и 4 

(LSD= 0,540 p=0,034) Zn почвено+ фолијарно, ѓубриво има подобар ефект во однос на 

мирисот во споредба со апликацијата на  Zn фолијарно. 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОЦИ 
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Врз основа на добиените резултати може да се изнесат следниве заклучоци: 

Апликативен хемиски дел 

 Се утврди значително зголемување на концентрацијата на цинк во 

брашното добиено од цело зрно констатиранo кај примерокот кој е 

третиран Zn фолијарно во споредба со останатите примероци и 

контролата; 

 Се утврди зголемена количина на протеини во брашното кое е добиено од 

пченица третирана Zn фолијарно во споредба со контролата; 

 Процентуално влагата е најголема во брашно од контролна група, а 

најмала во брашно добиено од пченица третирана Zn почвено+фолијарно; 

 Процентот на сува материја е најголем кај брашно добиено од пченица 

која е третирана Zn почвено+фолијарно, во однос на контролната група; 

 Процентот на влакна, најголем е во брашното кое е добиено од пченица 

која е третирана Zn почвено+фолијарно, а најмалку во брашно од 

пченица која е третирана Zn фолијарно; 

 Процентот на пепел не отстапува многу, минимално повисок процент се 

јавува кај брашно од пченица која е третирана почвено+фолијарно, во 

однос на другите три групи каде има иста процентуална застапеност; 

 Процентот на пепел нерастворив во HCl, кај сите примероци има иста 

вредност; 

Сензорен дел 

Од добиените резултати може да се констатира следното: 

 Грахам лебот добиен од Zn биофортифицирана почвено+фолијарно 

пченица и котролниот леб од страна на панелистите од женски пол е 

перцепиран како леб со многу добар квалитет. 

 Грахам лебот добиен од брашно од Zn биофортифицирана почвено  

пченица од страна на панелистите од машки пол е перципиран како леб 

со многу добар квалитет во споредба со контролниот леб. 
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 Утврдено е дека според вкупниот број на пондерирани бодови на 

женските и машките панелисти, Грахам лебот кој што е добиен од 

брашно од пченица која што е Zn биофортифицирана почвено+фолијарно 

е перцепиран како леб со многу добар квалитет, додека лебот добиен од 

брашно од пченица која што е биофортифицирна со Zn фолијарно го 

перцепирале како леб  со добар квалитет во споредба со контролата. 

Статистичка анализа  

Од резултатите добиени при анализа на варијанса за споредување на просечните 

вредности за машките панелисти  може да се заклучи следното: 

 Постои значајна разлика меѓу варијантите во сензорните карактеристики 

во однос на структурата и џвакливоста. 

 Утврдено е дека Zn почвено ѓубриво покажа подобри резултати во однос     

структурата на лебот во споредба со структурата на лебот од контролата 

и со Zn фолијарно.   

 Во однос на џвакливоста, лебот добиено од брашно од пченица која е Zn 

биофортифицирана почвено+фолијарно има подобар резултат во однос на 

џвакливоста во споредба со лебот кој е биофортифициран Zn фолијарно. 

 

Од резултатите добиени при анализа на варијанса за споредување на просечните 

вредности за женските панелисти  може да се заклучи следното: 

 Постои значајна разлика меѓу варијантите во сензорните карактериситки 

во однос на изгледот и мирисот. 

 Утврдено е дека лебот добиен од брашно од пченица која е 

биофортифицирана со Zn почвено+фолијарно ѓубриво покажа подобри 

резултати во однос на изгледот на лебот во споредба со изгледот на лебот 

изработен од брашно добиено од пченица која е биофортифицирано Zn 

фолијарно 

 Во однос на мирисот, лебот добиено од брашно од пченица која е Zn 

биофортифицирана почвено+фолијарно има подобар резултат во однос на 

мирисот во споредба со лебот кој е биофортифициран Zn фолијарно. 
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Генерален заклучок: 

Брашното добиено од пченица која е биофортифицирана со цинк е производ со  

висок квалитет. Неговата хранлива вредност е поголема во однос на контролната група 

која не е биофортифицирана, тоа е утврдено врз основа на резултатите од хемискиот 

дел на истражувањето. Ако знаеме дека лебот е основен животен производ, кој има 

значајно место во исхраната на луѓето, тогаш е јасно дека на прашањето за квалитетот 

на лебот треба да му се посвети особено внимание. 

Во постапката за контрола на квалитетот на прехрамбените производи, методите 

за сензорна анализа имаат неизоставна улога. Со примена на методите за сензорна 

анализа може да се врши контрола на квалитетот и прецизно дефинирање и вреднување 

на квалитетот на експериментално изработениот Грахам леб, произведен од брашно од 

Zn биофортифицирана пченица (на три различни начини почвено, фолијарно и 

почвено+фолијарно), со цел да се увиди оцената на квалитетот и прифатливоста од 

стана на панелститите од различен пол. 

  Можеме да кажеме дека техниките на сензорна анализа се развиени во моќни 

алатки за разбирање на тоа како сензорни карактеристики го потенцираат квалитетот на 

производот и преферирањето на потрошувачот. Современите техники на сензорна 

обработка може да бидат многу корисни за развој на нови пекарски производи. 

  Грахам лебот подготвен од брашно добиено од пченица која е 

биофортифицирана со Zn, обезбеди адекватен квалитет и е привлечен за 

оценувачите. 

Придобивки  

Биофортифицираното брашно од цело зрно на пченица е добра алтернатива за 

подобрување на нутритивните карактеристики на производите од пченица затоа што го 

подобрува квалитетот на лебот и ги намалува и елиминира недостатоците од витамини, 

минерали и хранливи материи кои делумно се губат при мелење на целото зрно 

пченица. 

Во овој труд, констатирано е дека, агрономската биофортификација со цинк 

доведува до подобрување на нутритивните карактеристики на брашното и дека 
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крајниот производ Грахам лебот има прифатливи сензорни карактеристки и прифатлив 

квалитет. 

Предизвик е производителите и потрошувачите да ги прифатат 

биофортифицираните култури со цел да се зголеми внесот на хранливи материи. Со 

појавата на добри семиња, развој на пазарите и производите, како и креирање на 

побарувачката ова може да се постигне. 

Презентираните податоци за квалитетот на брашно и Грахам лебот, како и 

перцепцијата на потрошувачите на лебот ќе отвори нови перспективи за користење 

пченица за исхрана на луѓето во насока на одржливост. Информации (за храна, 

потеклото и за здравствените ефекти) и вредности (признати на пазарот од страна на 

потрошувачите) може да се користат како алатки за комуникација помеѓу 

производителите / пазарот и различни потрошувачки сегменти, со цел зголемување на 

виталноста и транспарентноста на пазарот. 
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ПРИЛОГ 1: 

ФОРМУЛАР ЗА СЕНЗОРНА ОЦЕНА НА ГРАХАМ ЛЕБ 

Име и презиме на оценувачот: 

Дата на оценување: 

 

Фактори за квалитет   

 ФЗ –фактор на значење 

ПБ-пондерирани бодови 

 

 

Барање    за квалитет 

Ознака на 

примерокот 

3
0

0
 

3
0

1
 

3
0

2
 

3
0

3
 

 

Изглед           

(површина и форма) 0,8 

 

 

5--Правилна форма, без оштетување на 

површина 

4--Минимално отстапување од  форма 

3--Отстапување од формата и големината 

2--Изразено отстапување од формата и 

големината 

1--Многу изразени грешки 

    

 

 

Структура                       0,8 

 

 

5--Компактна и стабилна 

4--Стабилна и малку ронлива средина 

3--Умерено стабилна и малку ронлива 

средина         

2--Умерено стабилна и ронлива средина 

1--Изразено нестабилна и изразито ронлива 

средина  

    

 

 

Џвакливост                    0,8 

 

 

 

5--Лебот е мек, рамномерно омекнува во 

устат 

4--Минимално отстапување од оптималното 

3--Лебот е сув, тврд и со остри ивици 

2--Несвојствена џвакливост 

1--Изразито несвојствена џвакливост 
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Мирис                              0,6 

 

 

5--Типичен, пријатен 

4--Скоро типичен 

3--Делумно типичен 

2--Атипичен  

1--Неприфатлив 

 

 

  Вкус1,0 

 

 

5--Типично пријатен 

4--Скоро типичен 

3--Делумно атипичен 

2--Атипичен 

1--Неприфатлив 

    

ФЗ – фактор значење  ПБ – пондерисани бодови 

 

Збир на пондерисани бодови: 

Квалитетен број: 

Квалитетна категорија: 

Категорија на сензорен квалитет во зависност од збирот на пондерисани 

бодови(ПБ) 

 

    

Категорија на квалитет Збир ПБ 

Одличен 

Многу добар 

Добар 

Слаб 

Не одговара 

19,1 – 20,0 

16,1 – 19,0 

13,1 – 16,0 

11,1 – 13 

< 11,1 

Забелешка:                                                                                                                                                                                                

Потпис на оценувачот:                                   

 


