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Направена е фаринографска реологична оценка на �7 проби от по�ло�ени на�7 проби от по�ло�ени на проби от по�ло�ени на 
официално �ър�авно сортоизпитване � нови български сорта зимна твър�а пшеница 
Звез�ица, Деяна, Виктория, Деница, Пре�ел, Северина, Дени, Елбрус и Мирела, 
както и от сорта стан�арт за качество Сатурн 1, отгле�ани на експерименталниа стан�арт за качество Сатурн 1, отгле�ани на експериментални стан�арт за качество Сатурн 1, отгле�ани на експериментални 
полета за изве��ане на конкурсни сортови опити през перио�а 2004-2010�� Сортовете10�� Сортовете�� Сортовете 
Звез�ица, Деяна, Виктория и Деница са изпитвани през перио�а 2004-2006, Пре�ел 
и Северина през 2005-2007, Дени и Елбрус през 2007-200� и Мирела през 2008-2010�� 
Реологичното изсле�ване на грисовите теста е направено с ��������� фаринограф��������� фаринограф фаринограф 
при ниска и е�наква за всички проби абсорбция на во�а 36,5�, аналогична на тази в,5�, аналогична на тази в�, аналогична на тази в 
макароненото произво�ство, за�на настройка на 50 грамовата месачка и повишена 
чувствителност на замесване�� Отчитаните характеристики на фаринографския 
профил са сле�ните:� време за �остигане на максималната консистенция на тестото�� време за �остигане на максималната консистенция на тестото��време за �остигане на максималната консистенция на тестото�� 
максимална консистенция�� толерансен ин�екс и ширина на фаринограмата�� 
Получените фаринограми на сортовете при високо и ниско съ�ър�ание на 
протеина в гриса илюстрират значителните разлики във фаринографския профил 
на българските твър�и пшеници с различна глутенова сила�� По-силните теста от, 
Пре�ел, Деница, Северина и Елбрус се отличават с по-�ълго време за развитие 
на тестото, по-широка крива и по-бавно па�ане на консистенцията при месене в 
сравнение с тестата от по-слабите пшеници Звез�ица, Даяна, Виктория и Дени��по-слабите пшеници Звез�ица, Даяна, Виктория и Дени�� Звез�ица, Даяна, Виктория и Дени�� 

ключови думи:� Ттвър�а пшеница – Фаринограф - Реология - Качество на 
глутена

Abstract

Petrova, I., B. Bojilov, N. Mihalkova 2011. Farinograph mixing properties of now 
Bulgarian durum wheat varieties FCS 7(2):285-292

A f��i�og��ph �h�ologic�l �ss�ssm��t of �7 s�mpl�s of � ���� ��lg��i�� ����m ��h��t �7 s�mpl�s of � ���� ��lg��i�� ����m ��h��t�7 s�mpl�s of � ���� ��lg��i�� ����m ��h��t s�mpl�s of � ���� ��lg��i�� ����m ��h��ts�mpl�s of � ���� ��lg��i�� ����m ��h��t 
v��i�ti�s Zv�z�its�, D�y���, Victo�i�, D��its�, P����l, S�v��i��, El���s ��� Mi��l�, �s 
���ll �s fo� v��i�ty q��lity st������ S�t��� 1, s��j�ct to offici�l st�t� t�sti�g, g�o��� o� 
t�sti�g fi�l�s fo� co�t�st v��i�ty t�sti�g i� th� p��io� 2004-2010 ��� c���i�� o�t�� V��i�ti�s 
Zv�z�its�, D�y���, Victo�i� ��� D��its� ��� t�st�� i� th� p��io� 2004-2006, P����l ��� ��� t�st�� i� th� p��io� 2004-2006, P����l ������ t�st�� i� th� p��io� 2004-2006, P����l ���2004-2006, P����l ���P����l ��� 
S�v��i�� i� 2005-2007, D��i ��� El���s i� 2007-200� ��� Mi��l� i� 2008-2010�� �h�ologic�l2005-2007, D��i ��� El���s i� 2007-200� ��� Mi��l� i� 2008-2010�� �h�ologic�lD��i ��� El���s i� 2007-200� ��� Mi��l� i� 2008-2010�� �h�ologic�l El���s i� 2007-200� ��� Mi��l� i� 2008-2010�� �h�ologic�lEl���s i� 2007-200� ��� Mi��l� i� 2008-2010�� �h�ologic�l007-200� ��� Mi��l� i� 2008-2010�� �h�ologic�l��� Mi��l� i� 2008-2010�� �h�ologic�l 2008-2010�� �h�ologic�l�h�ologic�l 
t�sti�g of s�moli�� �o�gh ��� c���i�� o�t ��ith ��������� f��i�og��ph �t � lo�� ��� ��ifo�m ��������� f��i�og��ph �t � lo�� ��� ��ifo�m��������� f��i�og��ph �t � lo�� ��� ��ifo�m f��i�og��ph �t � lo�� ��� ��ifo�mf��i�og��ph �t � lo�� ��� ��ifo�m 
fo� �ll s�mpl�s ���t�� ��so�ptio� l�v�l of 36,5�, ���logic�lly to th�t i� p�st� p�o��ctio�, 36,5�, ���logic�lly to th�t i� p�st� p�o��ctio�,,5�, ���logic�lly to th�t i� p�st� p�o��ctio�,�, ���logic�lly to th�t i� p�st� p�o��ctio�,���logic�lly to th�t i� p�st� p�o��ctio�, 
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���� s�tti�g of th� 50-g �o��l ��� i�c���s�� mi�i�g s��sitivity�� ��gist���� f��i�og��ph50-g �o��l ��� i�c���s�� mi�i�g s��sitivity�� ��gist���� f��i�og��ph-g �o��l ��� i�c���s�� mi�i�g s��sitivity�� ��gist���� f��i�og��ph�� ��gist���� f��i�og��ph��gist���� f��i�og��ph 
p�ofil� ch���ct��istics ���:� mi�i�g tim� to ���ch �o�gh m��im�m co�sist��cy, m��im�m:� mi�i�g tim� to ���ch �o�gh m��im�m co�sist��cy, m��im�m mi�i�g tim� to ���ch �o�gh m��im�m co�sist��cy, m��im�m�o�gh m��im�m co�sist��cy, m��im�m m��im�m co�sist��cy, m��im�m, m��im�m m��im�m 
co�sist��cy, tol����c� i���� ��� ������i�th�� F��i�og��ms �s o�t�i��� fo� v��i�ti�s �t high 
��� lo�� p�ot�i� l�v�l of s�moli�� sho�� co�si�����l� �iff����c�s i� th� f��i�og��ph p�ofil� 
of ��lg��i�� ����m ��h��t ��ith � �iff����t gl�t�� st���gth�� St�o�g�� �o�ghs of P����l,�o�ghs of P����l,s of P����l, 
D��iz�, S�v��i�� ��� El���s is ����ily �pp����t f�om lo�g�� f��i�og��ph ��v�lopm��t 
tim�, ��il��� c��v�, ��� l�ss ��pi� ��op i� �o�gh co�sist��cy comp���� to �o�ghs f�om�o�ghs f�oms f�om 
����k�� ����m v��i�ti�s Zv�z�its�, D�y���, Victo�i� ��� D��i��

Key words: D���m ��h��t – F��i�og��ph - �h�ology – �l�t�� q��lity – F��i�og��ph - �h�ology – �l�t�� q��lityF��i�og��ph - �h�ology – �l�t�� q��lity - �h�ology – �l�t�� q��lity�h�ology – �l�t�� q��lity – �l�t�� q��lity�l�t�� q��lity

Увод

Фун�аменталната зърнена реология окачествява пшеничните теста и 
пре�оставя информация за вискоеластичните им свойства�� Установено е, че 
линейните вискоеластични свойства на макароненото тесто от твър�а пшеница 
са свързани с месилната сила на тестото и кулинарното качество�� В за�ълбочени 
изсле�вания са използвани различни реологични мето�и за изясняване на приноса 
на глутеновите протеини на твър�ата пшеница за физичните свойства на тестото�� 
Прилаганите реологични техники за оценка на свойствата на макаронени теста от 
твър�а пшеница са фаринограф, миксограф, алвеограф и апарат за опре�еляне на 
числото на па�ане �E������s �t �l�� 1���, 2001�, 2001��� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80�� �E������s �t �l�� 1���, 2001�, 2001��� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80���E������s �t �l�� 1���, 2001�, 2001��� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80��1���, 2001�, 2001��� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80��2001�, 2001��� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80���, 2001��� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80��, 2001��� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80����� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80���� D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80��D��t�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80�� ��� M�ts�o 1�78, 1�80����� M�ts�o 1�78, 1�80�� M�ts�o 1�78, 1�80��M�ts�o 1�78, 1�80�� 1�78, 1�80�� 
D��t�� �t �l�� 1�81�� M��chylo �t �l�� 1�81�� M��chylo�t �l�� 1�81�� M��chylo �l�� 1�81�� M��chylo�l�� 1�81�� M��chylo�� 1�81�� M��chylo�� M��chylo �t �l�� 2001�� P���ssi�i �t �l�� 1����� Sisso�s �t �l�� 2007��� �l�� 2001�� P���ssi�i �t �l�� 1����� Sisso�s �t �l�� 2007����l�� 2001�� P���ssi�i �t �l�� 1����� Sisso�s �t �l�� 2007����� 2001�� P���ssi�i �t �l�� 1����� Sisso�s �t �l�� 2007���P���ssi�i �t �l�� 1����� Sisso�s �t �l�� 2007����� Sisso�s �t �l�� 2007���Sisso�s �t �l�� 2007��� �t �l�� 2007����t �l�� 2007��� �l�� 2007����l�� 2007����� 2007������ 

Характеристиките на макаронените теста от твър�а пшеница са ва�ни фактори 
при избора на суровината за произво�ство на тестени из�елия�� Те са ва�ни за 
крайното качество на из�елията, както и за управление на фазата на произво�ството 
им�� Възмо�ността за пре�ви��ане пове�ението на гриса при макароненото 
произво�ство е голямо пре�имство�� Разчитането на �анните за реологичните 
характеристики на суровината ще позволи на произво�ителя на макаронени из�елия 
�а пре�ви�и времето за развитие на тестото, неговата стабилност и размекване�� 
Ще знае разтегливостта на макароненото тесто и неговото съпротивление�� Накраязнае разтегливостта на макароненото тесто и неговото съпротивление�� Накрая 
той е в състояние �а установи нивото на алфа-амилазната активност и �а пре�ви�и 
влиянието й върху крайния про�укт�� 

Реологичните оценки на грисовите теста по мо�ифицирани за твър�ата пшеницаоценки на грисовите теста по мо�ифицирани за твър�ата пшеницана грисовите теста по мо�ифицирани за твър�ата пшеница 
мето�и са широко прилагани не само за рутинен контрол на качеството на гриса в 
зърнените лаборатории и в мелниците за твър�а пшеница�� Те са прило�ими и за 
скрининг анализ за �иференциране на пшеницата по сила на глутена в селекционните 
програми, за �а се получи по-цялостна характеристика на сортовете и тяхното 
гра�иране по качество �M�ts�o �t �l�� 1�82�� ����i ��� �������i 1��2�� P��� 2000���M�ts�o �t �l�� 1�82�� ����i ��� �������i 1��2�� P��� 2000��� �t �l�� 1�82�� ����i ��� �������i 1��2�� P��� 2000����t �l�� 1�82�� ����i ��� �������i 1��2�� P��� 2000��� �l�� 1�82�� ����i ��� �������i 1��2�� P��� 2000����l�� 1�82�� ����i ��� �������i 1��2�� P��� 2000����� 1�82�� ����i ��� �������i 1��2�� P��� 2000�������i ��� �������i 1��2�� P��� 2000��� ��� �������i 1��2�� P��� 2000������ �������i 1��2�� P��� 2000��� �������i 1��2�� P��� 2000����������i 1��2�� P��� 2000��� 1��2�� P��� 2000����� P��� 2000��� P��� 2000���P��� 2000������ 2000����� 2000��� 2000�������� 

Е�ин от най-широко използвания инструмент за тестване на пшенични теста в 
света е ��������� f��i�og��ph�� В пре�ишни наши реологични изпитвания на грисовиf��i�og��ph�� В пре�ишни наши реологични изпитвания на грисови��i�og��ph�� В пре�ишни наши реологични изпитвания на грисови 
теста са установени фаринографските характеристики на реализирани през 80-те и 
�0-те го�ини на миналия век твър�и пшеници – Загорка, Чирпан, Гергана, Сре�ец, 
Лозен и Прогрес �Петрова, 2003�� P�t�ov�, 2007��� Настоящата работа пре�ставя�Петрова, 2003�� P�t�ov�, 2007��� Настоящата работа пре�ставяПетрова, 2003�� P�t�ov�, 2007��� Настоящата работа пре�ставяP�t�ov�, 2007��� Настоящата работа пре�ставя, 2007��� Настоящата работа пре�ставяНастоящата работа пре�ставя 
резултатите от фаринографската реологична оценка на нови български сортове 
твър�а пшеница и зависимостта на фаринографските показатели от количествените 
и качествените параметри на протеина/глутена на зърното и гриса�� 

МатерИал И МетодИ

Изсле�вани са �7 проби от по�ло�ени на официално �ър�авно сортоизпитване7 проби от по�ло�ени на официално �ър�авно сортоизпитване проби от по�ло�ени на официално �ър�авно сортоизпитване 
�евет нови български сорта зимна твър�а пшеница - Звез�ица �7 броя проби�, Деяна �7 броя проби�, Деянаброя проби�, Деяна�, Деяна, Деяна 
���, Виктория ��� , Деница ���, Пре�ел ���, Северина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела, Виктория ��� , Деница ���, Пре�ел ���, Северина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела ��� , Деница ���, Пре�ел ���, Северина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела, Деница ���, Пре�ел ���, Северина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела ���, Пре�ел ���, Северина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела, Пре�ел ���, Северина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела���, Северина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и МирелаСеверина ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела ���, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела, Елбрус �8�, Дени �8� и Мирела�8�, Дени �8� и Мирела, Дени �8� и Мирела�8� и Мирелаи Мирела 
���, както и от сорта стан�арт за качество Сатурн 1 �20��� Пшениците са отгле�ани на, както и от сорта стан�арт за качество Сатурн 1 �20��� Пшениците са отгле�ани наа стан�арт за качество Сатурн 1 �20��� Пшениците са отгле�ани на стан�арт за качество Сатурн 1 �20��� Пшениците са отгле�ани на 
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експериментални полета за изве��ане на конкурсни сортови опити през перио�а 
2004-2010�� Сортовете Звез�ица, Деяна, Виктория и Деница са изпитвани през 
перио�а 2004-2006, Пре�ел и Северина през 2005-2007, Дени и Елбрус през 2007-
200�, а Мирела през 2008-2010�� 

Реологичното изсле�ване на грисовите теста е направено по общоприетия мето� 
на ��vi�� �t �l�� �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за��vi�� �t �l�� �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за �t �l�� �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за�t �l�� �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за �l�� �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за�l�� �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за�� �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за �1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за�1�61� с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за с ��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за��������� фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за фаринограф�� Спецификата на мо�ифицирания за 
твър�ата пшеница мето� се състои в замесването на тестата при ниска и е�наква за 
всички проби абсорбция на во�а 31-36� �за 14� влага на гриса�, аналогична на тази�за 14� влага на гриса�, аналогична на тазиза 14� влага на гриса�, аналогична на тази�, аналогична на тази, аналогична на тази 
в макароненото произво�ство, за�на настройка на 50 грамовата месачка и повишена 
чувствителност на замесване�� В това изсле�ване тестото е замесвано при влага 
36,5��� Отчитаните характеристики на фаринографския профил са сле�ните:� време 
за замесване на тестото, mi� –времето за �остигане на максималната консистенцияmi� –времето за �остигане на максималната консистенция –времето за �остигане на максималната консистенция 
на тестото �Фвр��� максимална консистенция, ��� – консистенцията на върха на��� – консистенцията на върха на – консистенцията на върха на 
кривата �Фкон��� толерансен ин�екс като показател за стабилността на тестото, ������ 
- намаление на консистенцията сле� �остигане на максималната й стойност при намаление на консистенцията сле� �остигане на максималната й стойност при 
месене в про�ъл�ение на 4 mi� �Фст��� ширина на фаринограмата, ��� – измерена mi� �Фст��� ширина на фаринограмата, ��� – измеренаmi� �Фст��� ширина на фаринограмата, ��� – измерена �Фст��� ширина на фаринограмата, ��� – измерена ��� – измерена��� – измерена – измерена 
също 4 mi� сле� върха на кривата �Фшир��� Изчислява се общ фаринографскиmi� сле� върха на кривата �Фшир��� Изчислява се общ фаринографски сле� върха на кривата �Фшир��� Изчислява се общ фаринографски 
показател чрез раз�еляне на произве�ението на Фвр, Фкон и Фшир на Фст х 10-3�� 
Сле�ва �а се отбеле�и, че времето за �остигане на максималната консистенция при 
фаринографския анализ на грисови теста при ниска абсорбция на во�а пре�ставлявапри ниска абсорбция на во�а пре�ставлявапре�ставлява 
времето за равномерно хи�ратиране на гриса, а не за развитие на глутена, тъй като 
истинското развитие на глутена не мо�е �а се �остигне по� 45� во�опоемност напо� 45� во�опоемност на� 45� во�опоемност на 45� во�опоемност нана 
тестото �M�ts�o �t �l�� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81����M�ts�o �t �l�� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81���M�ts�o �t �l�� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81��� �t �l�� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81����t �l�� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81��� �l�� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81����l�� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81����� 1�78�� D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81���D��t�� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81��� ��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81������ M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81��� M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81���M�ts�o 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81��� 1�7��� D��t�� �t �l�� 1�81����� D��t�� �t �l�� 1�81���D��t�� �t �l�� 1�81��� �t �l�� 1�81����t �l�� 1�81��� �l�� 1�81����l�� 1�81����� 1�81�����

Съ�ър�анието на протеин в зърното и гриса е опре�елено по мето�а на 
Кел�ал ��� � 5,7�� � с��в��� съгласно �ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375���� � 5,7�� � с��в��� съгласно �ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375�� � 5,7�� � с��в��� съгласно �ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375��� 5,7�� � с��в��� съгласно �ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375�� 5,7�� � с��в��� съгласно �ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375��� с��в��� съгласно �ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375��съгласно �ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375���ДС �S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375���S�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375�� 1871, а на мокър глутен по �ДС 13375�� 
Функционалното качество на протеина/глутена е опре�елено по се�иментационен 
обем на смляно зърно с натриев �о�ецил сулфат �SDS� ���� 151� и вискоеластичнитеSDS� ���� 151� и вискоеластичните� ���� 151� и вискоеластичните��� 151� и вискоеластичните 151� и вискоеластичните и вискоеластичнитевискоеластичнитекоеластичните 
свойства на мокър глутен по показателите отпускане и компресибилитет�� 

резУлтатИ И оБсъждаНе

Главният фактор за силата на тестото и преработвателните характеристики на 
твър�ата пшеница е количеството и качеството на протеина/глутена�� Съ�ър�анието 
на протеин е ва�ен прогнозен фактор за крайния потенциал на твър�ата пшеница 
пора�и връзката му със силата на тестото и кулинарното качество �M��chylo ����M��chylo ���M��chylo ��� 
D��t���� 1��6�� D�Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,�� 1��6�� D�Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори, 1��6�� D�Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,�� D�Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори, D�Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,D�Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,�Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,Egi�io �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори, �t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,�t �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори, �l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,�l�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,�� 1��0��� Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори,Връзката е сло�на и е повлияна и от �руги фактори, 
но обикновено с нарастване на протеиновото съ�ър�ание макаронените теста са 
по-з�рави, а макаронените про�укти стават по-твър�и и по-малко лепкави�� Затова 
по�обряването на концентрацията на протеин в сортовете остава основна цел на 
селекционерите на твър�а пшеница �D��t�� 2008��� �D��t�� 2008���D��t�� 2008��� 2008�����

На Таблица 1 са показани сре�ните стойности и �иапазоните на вариране на 
количествените параметри на протеина на изсле�ваната съвкупност от твър�и 
пшеници�� Данните показват, че съ�ър�анието на протеин и �обивът на мокър глутен 
са силно изменчиви в отговор на околните условия�� Ви��а се, наскоро реализираните Ви��а се, наскоро реализиранитеВи��а се, наскоро реализираните 
сортове съ�ър�ат повече протеин и съответно мокър глутен от стан�артния сорт 
Сатурн 1�� Сре�ната стойност на съ�ър�анието на протеин в зърното за трите Сре�ната стойност на съ�ър�анието на протеин в зърното за тритеСре�ната стойност на съ�ър�анието на протеин в зърното за трите 
реколти за всички сортове с изключение на Дени е в обхват 13,1 �Сатурн� – 14,8� с��в��в обхват 13,1 �Сатурн� – 14,8� с��в��обхват 13,1 �Сатурн� – 14,8� с��в�� 13,1 �Сатурн� – 14,8� с��в��14,8� с��в�� 
�Пре�ел�, което е приемливо, но не�остатъчно ниво от гле�на точка на кулинарното 
качество�� Съвременната макаронена ин�устрия изисква грис с на� 14� с��в�� протеин, 
което съответства на на� 15� с��в�� протеин в зърното �����i ��� �������i 1��2��� В�����i ��� �������i 1��2��� В����i ��� �������i 1��2��� В ��� �������i 1��2��� В��� �������i 1��2��� В �������i 1��2��� В�������i 1��2��� В 1��2��� В�� В 
това отношение най-благоприятно е протеиновото съ�ър�ание в зърното от Дени 
�15,56� с��в��� и съответно сортът независимо от това, че изявява сравнително слаб15,56� с��в��� и съответно сортът независимо от това, че изявява сравнително слаб� и съответно сортът независимо от това, че изявява сравнително слаб и съответно сортът независимо от това, че изявява сравнително слаб 
глутен, има потенциал за �обро кулинарно качество��
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таблица 1�� Съ�ър�ание на протеин и мокър глутен на българските твър�и пшенициСъ�ър�ание на протеин и мокър глутен на българските твър�и пшеници пшениципшеници

Сорт
Протеин, � с��в���� с��в���� Глутен, �

зърно грис зърно грис
сре�но обхватбхват сре�но обхватбхват сре�но обхватбхват сре�но обхват

Звез�ица���� 14,0 13,1-15,1 13,0 12,0-14,0 26,� 24,0-2�,6 28,5 26,4-31,8
Деяна���� 14,2 11,7-17,1 13,2 10,6-16,1 26,� 20,5-34,4 2�,1 22,7-36,7
Виктория���� 13,6 12,5-14,8 12,6 11,4-13,8 25,4 22,2-2�,0 27,7 24,6-31,6
Дени ������������ 15,6 13,6-18,� 14,5 12,5-17,8 2�,8 25,1-37,6 31,8 26,8-40,0
Елбрус������������ 14,4 12,5-17,5 13,3 11,5-16,4 27,3 23,1-35,8 2�,4 25,6-37,6
Деница���� 14,6,6 13,1-15,5 13,6 12,2-14,5 28,0 25,2-30,7 30,3 27,4-32,8
Пре�ел�������� 14,8 13,5-16,1 13,� 12,4-15,2 2�,2 25,6-32,4 31,2 28,1-34,6
Северина�������� 13,� 12,8-15,0 12,8 11,8-13,8 25,� 24,0-2�,0 27,� 26,3-31,2
Мирела���������������� 13,8 11,7-17,3 12,8 10,6-16,2 26,3 20,5-35,6 28,3 22,3-37,2
Сатурн���� 13,1 12,0-14,2 12,1 11,0-13,1 24,� 23,2-26,2 27,22 25,4-28,6
Сатурн�������� 13,5 12,7-14,2 12,6 11,6-13,2 25,1 23,8-26,2 27,6 26,0-28,6
Сатурн������������ 13,7 11,5-17,0 12,8 10,8-15,� 25,� 22,1-33,6 27,8 23,6-35,6
Сатурн ���������������� 13,4 11,3-17,0 12,4,4 10,4-15,� 25,4 20,6-33,6 27,2 22,4-35,6

�� 2004-2006�� ���� 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010�� ���� 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010���� 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010������ 2007-200��� ��������2008-2010 2007-200��� ��������2008-2010��������2008-20102008-2010

Вискоеластичната характеристика на тестото от твър�а пшеница силно се 
влияе и от приро�ата на глутена�� Тестата от твър�а пшеница със силен глутен са 
з�рави и нелепкави и са и�еални за преработване �о макаронени из�елия с отлично 
кулинарно качество �D��t�� 2008�� P��� 2000��� Затова силата на глутена е ва�ен �D��t�� 2008�� P��� 2000��� Затова силата на глутена е ва�енD��t�� 2008�� P��� 2000��� Затова силата на глутена е ва�ен 2008�� P��� 2000��� Затова силата на глутена е ва�енP��� 2000��� Затова силата на глутена е ва�ен��� 2000��� Затова силата на глутена е ва�ен�� 2000��� Затова силата на глутена е ва�ен 2000��� Затова силата на глутена е ва�ен�� Затова силата на глутена е ва�ен 
акцент в програмите за сортово развитие на твър�ата пшеница��

таблица 2. Качество на протеина/глутена на зърно и грисКачество на протеина/глутена на зърно и грисна протеина/глутена на зърно и грис

Сорт SDS-обем,обем,,
cm3

Отпускане, mmmm Компресибилитет, ИДК е���
зърно грис зърно грис

сре�но обхватт сре�но обхватт сре�но обхватт сре�но обхватт сре�но обхватт
Звез�ица���� 30 28-31 11,6 �-14 15,5 14-1� �8,2 �3-105 107,6 100-115
Деяна���� 24 20-30 11,6 �-14 15,6 12-1� �8,2 �0-105 108,1 100-115
Виктория���� 22 18-24 11,8 10-14 16,4 14-1� �8,1 �3-105 110,7 105-118
Дени������������ 36 28-42 10,60,6 8-14 13,3,33 �-1� �2,82,8 80-105 102,8,88 �0-118
Елбрус������������ 36 30-42 �,5 6-14 11,2,22 6-18 88,1,1 75-105 �4,7 80-113
Деница���� 45 34-5� 6,6 4-� 7,88 6-10 77,2,2 70-�0 81,71,7 72-�0
Пре�ел�������� 44 32-52 8,0,0 4-10 �,5 8-12 82,�2,� 70-�0 88,6 80-100
Северина�������� 42 33-50 6,� 4-� 7,7 6-� 81,41,4 70-�0 84,34,3 78-�0
Мирела���������������� 63 45-76 5,2 2-� 6,1 3-� 70,8 58-�0 76,1 60-�3
Сатурн���� 600 48-74-74 5,1,1 4-7-7 6,1,1 5-8-8 66,�,� 55-8080 75,8 70-85-85
Сатурн�������� 5� 41-74 6,2,2 3-11 6,0,0 4-� 73,63,6 55-�5 74,64,6 65-�0
Сатурн������������ 54 40-63 7,1 4-11 7,� 3-12 7�,4 65-�5 82,3 63-�8
Сатурн ���������������� 5� 48-70 5,2 3-10 6,3 3-12 71,3 60-�0 75,8 60-�8

�� 2004-2006�� ���� 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010�� ���� 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010���� 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010 2005-2007�� ������ 2007-200��� ��������2008-2010������ 2007-200��� ��������2008-2010 2007-200��� ��������2008-2010��������2008-20102008-2010

На Таблица 2 са показани резултатите за функционалното качество на 
протеина/глутена на изсле�ваните български сортове твър�а пшеница�� Ви��а се, 
че изсле�ваната серия от �7 проби се характеризира с широк обхват на глутеновата 
сила�� Качеството на глутена по SDS-се�иментационно число и вискоеластичниSDS-се�иментационно число и вискоеластични-се�иментационно число и вискоеластични 
свойства на мокър глутен в зависимост от сортови и екологични различия е от много 
�обро �о неприго�но за преработване на пшеницата в макаронени из�елия�� Данните 
сочат, че Зорница, Деяна, Виктория и Дени в зависимост от условията на отгле��ане 
изявяват от сре�но силен �о слаб глутен�� Характеризират се с ниски �о сре�ни SDS-SDS--
се�иментационни стойности �22-36 cmcm3� и сре�но силни �о слаби вискоеластичнии сре�но силни �о слаби вискоеластични 
свойства на глутена по показателите отпускане �сре�но 11-12 mm за зърно и 13-161-12 mm за зърно и 13-16-12 mm за зърно и 13-16mm за зърно и 13-16 за зърно и 13-16зърно и 13-16 и 13-16 
mm за грис� и компресибилитет �сре�но �3-100 ИДК е��� за зърно и 103-111 ИДК е��� за за грис� и компресибилитет �сре�но �3-100 ИДК е��� за зърно и 103-111 ИДК е��� за3-100 ИДК е��� за зърно и 103-111 ИДК е��� за-100 ИДК е��� за зърно и 103-111 ИДК е��� за103-111 ИДК е��� за-111 ИДК е��� за1 ИДК е��� за ИДК е��� за 



Иванка Петрова, Борис Божилов, Надка Михалкова

289

грис��� Резултатите от триго�ишната оценка на глутена на Деница, Пре�ел, Северина 
и Мирела сочат, че тези четири сорта изявяват значително по-силни глутенови 
свойства�� Отличават се с високи SDS-се�иментационни стойности �сре�ни стойностиSDS-се�иментационни стойности �сре�ни стойности-се�иментационни стойности �сре�ни стойности 
в �иапазон 42-63 cmcm3� и силни вискоеластични свойства на глутена по показателитеи силни вискоеластични свойства на глутена по показателите 
отпускане �5-8 mm за зърно и 6-10 mm за грис� и компресибилитет �70-85 ИДК е��� заmm за зърно и 6-10 mm за грис� и компресибилитет �70-85 ИДК е��� за за зърно и 6-10 mm за грис� и компресибилитет �70-85 ИДК е��� зазърно и 6-10 mm за грис� и компресибилитет �70-85 ИДК е��� за и 6-10 mm за грис� и компресибилитет �70-85 ИДК е��� заmm за грис� и компресибилитет �70-85 ИДК е��� за за грис� и компресибилитет �70-85 ИДК е��� за 
зърно и 75-�0 ИДК е��� за грис��� Ме��инно поло�ение ме��у �вете групи пшеници по 
глутенова сила заема сорт Елбрус�� Най-силен от новите твър�и пшеници е глутенът 
на Мирела, който по сила на глутена е по�обен на Сатурн�� 

На Таблица 3 са показани фаринографските характеристики на изсле�ваните 
сортове пшеница, а на Фиг�� 1 са показани фаринограми на сортовете при високо �А� 
и ниско ��� ниво на протеина в гриса�� 

таблица 3.. Фаринографски показатели на българските твър�и пшенициФаринографски показатели на българските твър�и пшеници

Сорт
Фаринографски параметри

Време за 
месене

Максимална 
консистенция

Толерансен 
ин�екс

Ширина на 
фаринограмата

Фаринографски 
резултат

Звез�ица���� 3,5050 5877 73 80 2,2525
Деяна���� 4,1717 5377 65 77 2,65655
Виктория���� 3,�2�2 5333 77 70 1,�0�0
Дени������������ 3,77 615 123 73 1,38
Елбрус������������ 5,60 54� 45 80 5,47
Деница���� 6,70 525 20 �7 17,06
Пре�ел�������� 6,08 605 22 102 17,05
Северина�������� 6,67,67 540 30 �55 11,41
Мирела������������ 7,22 538 16 108 26,22
Сатурн���� 7,67 4�0 13 �7 28,04
Сатурн�������� 7,14 514 18 �5 1�,37
Сатурн������������ 7,64 4�8 10 101 38,43

�� 2005-2007�� ���� 2007-200��� ������2008-2010 2005-2007�� ���� 2007-200��� ������2008-2010���� 2007-200��� ������2008-2010 2007-200��� ������2008-2010������2008-20102008-2010

Данните илюстрират значителните разлики във фаринографския профил 
на новите български твър�и пшеници с различна глутенова сила и протеиново 
съ�ър�ание�� От пре�ставените фаринограми се ви��а, че типът на фаринографския 
профил отразява както силата на глутена в зависимост от генотипа и степента на 
�ефектиране на твър�ата пшеница, така и съ�ър�анието на протеин�� Принципно 
фаринограмите на теста с повече протеин са по-високи, с намалено време за 
образуване и повишен толерансен ин�екс, а с по-силен глутен и при по�обно 
протеиново съ�ър�ание - по-широки, по-равни и с увеличено време за хи�ратиране�� 
Тези резултати потвър��ават получените от нас в пре�ишни изсле�вания и от �руги 
автори резултати �Петрова и сътр��, 2003�� D��t�� ��� M�ts�o, 1�80���Петрова и сътр��, 2003�� D��t�� ��� M�ts�o, 1�80��Петрова и сътр��, 2003�� D��t�� ��� M�ts�o, 1�80��, 2003�� D��t�� ��� M�ts�o, 1�80�� 2003�� D��t�� ��� M�ts�o, 1�80��D��t�� ��� M�ts�o, 1�80�� ��� M�ts�o, 1�80����� M�ts�o, 1�80�� M�ts�o, 1�80��M�ts�o, 1�80��, 1�80�� M��chylo ��� 
D��t�� 1��6�� M��chylo �t �l�� 2001��� 1��6�� M��chylo �t �l�� 2001���1��6�� M��chylo �t �l�� 2001����� M��chylo �t �l�� 2001���M��chylo �t �l�� 2001��� �t �l�� 2001����t �l�� 2001��� �l�� 2001����l�� 2001����� 2001������

По-силните теста от Пре�ел, Деница, Северина и Мирела се отличават с по-�ълго 
време за развитие на тестото, по-широка крива и по-бавно па�ане на консистенцията 
при месене в сравнение с тестата от по-слабите пшеници Звез�ица, Даяна, Викторияпо-слабите пшеници Звез�ица, Даяна, Виктория Звез�ица, Даяна, Виктория 
и Дени�� Това илюстрира още ве�нъ� заслу�еното значение на силата на глутена за 
месилната сила на тестото и съответно за кулинарния потенциал на пшеницата�� В 
групата на силните пшеници най-висок е фаринографският резултат на тестото от 
Мирела, по�обен на този на Сатурн 1, което е в съответствие с по-високата глутенова 
сила на сорта�� Тестото от твър�а пшеница Елбрус по фаринографски показатели 
заема ме��инно поло�ение ме��у групите на пшениците със силни и слаби теста��
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Б 

фиг. 1  Фаринограми на български твър�и пшеници при 36,5� абсорбция на 
во�а:� А - високо ниво�� � - ниско ниво на съ�ър�ание на протеин в грисависоко ниво�� � - ниско ниво на съ�ър�ание на протеин в грисаниво�� � - ниско ниво на съ�ър�ание на протеин в гриса

Повре�ата от �итна �ървеница �ПЖД� упра�нява отрицателен ефект върху 
качеството на глутена и съответно върху реологичните свойства на тестата���� 
Степента на въз�ействие обаче е в зависимост от генотипа на пшеницата �P�t�ov�,�P�t�ov�,P�t�ov�, 
2002��� По-силният тип глутен има значително повече вътрешни резерви �а запазва��� По-силният тип глутен има значително повече вътрешни резерви �а запазва�� По-силният тип глутен има значително повече вътрешни резерви �а запазва 
вискоеластичните си характеристики �о по-високи нива на повре�а и съответно 
свойствата на тестата се мо�ифицират в много по-малка степен �Фиг�� 2А� в сравнение2А� в сравнениеА� в сравнение� в сравнение в сравнение 
с промените в свойствата на тестата от пшениците с по-слаб тип глутен �Фиг�� 2����2������������� 
Тестата от повре�ените от �итна �ървеница по-слаби пшеници се характеризират 
с малко време на хи�ратиране �2-3 mi��, ниска стабилност �намаление наmi��, ниска стабилност �намаление на�, ниска стабилност �намаление на, ниска стабилност �намаление на 
консистенцията на� 100 ���� и много тесни фаринограми �60-70 ���������� и много тесни фаринограми �60-70 ������� и много тесни фаринограми �60-70 ������ и много тесни фаринограми �60-70 ��������������� 

А �      � ��

фиг. 2. Влияние на повре�ата от �итна �ървеница върху фаринографския 
профил на твър�и пшеници със силен �А� и слаб ��� тип глутен

Сле�ва �а се отбеле�и, че тъй като твър�ата пшеница е много твър�озърна, 
повре�ата на скорбялата и PS� показателят, които влияят на во�опоемносттаPS� показателят, които влияят на во�опоемността показателят, които влияят на во�опоемносттапоказателят, които влияят на во�опоемността 
на тестото, могат �а бъ�ат повлияни от не�остатъчния контрол на условията наусловията на 
смилане �D��t�� �t �l�� 1��4��� Затова когато се използва фаринограма като ин�икаторD��t�� �t �l�� 1��4��� Затова когато се използва фаринограма като ин�икатор �t �l�� 1��4��� Затова когато се използва фаринограма като ин�икатор�t �l�� 1��4��� Затова когато се използва фаринограма като ин�икатор �l�� 1��4��� Затова когато се използва фаринограма като ин�икатор�l�� 1��4��� Затова когато се използва фаринограма като ин�икатор�� 1��4��� Затова когато се използва фаринограма като ин�икатор�� Затова когато се използва фаринограма като ин�икатор 
за глутенова сила е ва�но смилането на всички експериментални проби зърно �о 
грис �а се извършва при внимателно контролирани условия��
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заключеНИе 

Фаринографската оценка е носител на информация за екстру�ивните свойства 
на твър�ата пшеница, тъй като отразява протеиновото съ�ър�ание и свойствата 
на глутена в зависимост от генотипа и степента на �ефектиране на пшеницата���� 
По фаринографски и глутенови параметри новите сортове твър�а пшеница се 
�иференцират на �ве групи�� Включените в националната сортова листа твър�и 
пшеници Деница, Пре�ел, Северина и Мирела със силен глутен �ават силни теста�� 
Твър�и пшеници Звез�ица, Даяна, Виктория и Дени споре� �нешните стан�арти 
заемат по-ниска позиция�� Основният �ефицит на тези пшеници е сила на глутена 
и съответно �ават теста с неза�оволителен фаринографски резултат, което е 
пре�поставка за посре�ствен кулинарен потенциал�� Елбрус заема ме��инно 
поло�ение ме��у групите на пшеници със силни и слаби теста�� Най-висок е 
фаринографският резултат на тестото от Мирела, което е в съответствие с по-
високата глутенова сила на сорта��

Ва�ен напре�ък в развитието на сортовете е световната тен�енция �а се 
обе�иняват усилията на селекционери, генетици и зърнени химици�� Ако реологичната 
оценка стане качествен приоритет в националната селекция, по-�обрите стойности 
на реологичните параметри на тестваните линии твър�а пшеница ще способстват залинии твър�а пшеница ще способстват затвър�а пшеница ще способстват за 
бъ�ещата конкурентноспособност на българската твър�а пшеница��

лИтератУра 

Петрова, И., 20033�� Характеристика на български сортове твър�а пшеница по 
функционални качества на зърното�� Сборник с научни тру�ове на УХТ, т�� 50, св�� 
1:� 242-24���

Петрова, И., л. Белчева, и М. киселов, 2003�� Фаринографска реологична 
характеристика на грисовите теста от твър�а пшеница�� Растениевъ�ни науки 40 
�1�:� 17-23��

D’Egidio, M.G., M.B. Mariani., S. Nardi, P. Novaro, and R. Cubadda�� 1990. �h�mic�l�h�mic�l 
��� t�ch�ologic�l v��i��l�s ��� th�i� ��l�tio�ships:� A p���ictiv� �q��tio� fo� p�st� 
cooki�g q��lity�� �����l �h�mist�y 67:� 275-281���� �����l �h�mist�y 67:� 275-281�� �����l �h�mist�y 67:� 275-281�� 275-281��275-281��

Dexter, J.E., and R.R. Matsuo. 1978�� �h� �ff�ct of gl�t�� p�ot�i� f��ctio�s o� p�st� �o�gh�h� �ff�ct of gl�t�� p�ot�i� f��ctio�s o� p�st� �o�gh 
�h�ology ��� sp�gh�tti m�ki�g q��lity�� �����l �h�mist�y 55:� 44-47���� �����l �h�mist�y 55:� 44-47�������l �h�mist�y 55:� 44-47�� 44-47��44-47��

Dexter, J.E., and R.R. Matsuo. 1979., and R.R. Matsuo. 1979 and R.R. Matsuo. 1979�� Eff�ct of ���t�� co�t��t o� ch��g�s i� s�moli�� 
p�ot�i� ���i�g �o�gh mi�i�g�� �����l �h�mist�y 56:� 15-1��� 15-1���15-1���

Dexter, J.E., and R.R. Matsuo�� 1980. ��l�tio�ship ��t����� ����m ��h��t p�ot�i���l�tio�ship ��t����� ����m ��h��t p�ot�i� 
p�op��ti�s ��� p�st� �o�gh �h�ology ��� sp�gh�tti cooki�g q��lity�� ��� Ag�ic�� Foo��� ��� Ag�ic�� Foo� ��� Ag�ic�� Foo� Ag�ic�� Foo�Ag�ic�� Foo� Foo�Foo� 
�h�m�� 26:� 8��-�02��:� 8��-�02��8��-�02��

Dexter, J.E, R.R. Matsuo,K.R. Preston, and R.�. Ki�born. 1981.,K.R. Preston, and R.�. Ki�born. 1981.K.R. Preston, and R.�. Ki�born. 1981. Preston, and R.�. Ki�born. 1981., and R.�. Ki�born. 1981. Ki�born. 1981.Ki�born. 1981. �omp��iso� of gl�t�� 
st���gth, mi�i�g p�op��ti�s, ��ki�g q��lity ��� sp�gh�tti q��lity of som� �����i�� 
����m ��� commo� ��h��t�� ����� ��st�� Foo� ��ch�ol�� ��� 14:� 108-111��

Dexter, J.E., K.R. Preston, D.G. Martin and E.J. Gander. 199�K.R. Preston, D.G. Martin and E.J. Gander. 199�Preston, D.G. Martin and E.J. Gander. 199�D.G. Martin and E.J. Gander. 199� Martin and E.J. Gander. 199� and E.J. Gander. 199�and E.J. Gander. 199�E.J. Gander. 199�Gander. 199�. 199� 199��� �h� �ff�cts of p�ot�i� 
co�t��t ��� st��ch ��m�g� o� th� physic�l �o�gh p�op��ti�s ��� �����-m�ki�g 
q��lity of �����i�� ����m ��h��t�� ��� �����l Sci�� 18:�13�-151��

Dexter, J.E. 2008�� �h� histo�y of ����m ��h��t �����i�g i� ������ ��� s�mm��i�s of 
��c��t ��s���ch �t th� �����i�� ���i� �ommissio� o� f�cto�s �ssoci�t�� ��ith ����m 
��h��t p�oc�ssi�g�� P�oc���i�g of �ospho��s ��� co�f����c�, �st����l, ���k�y, 24-27 
Ap�il, 2008�� ����������g��i�sc�������gc��htm��

Edwards, N.M., J.E.Dexter, M.G. S�an�on, and S. Cen�ows�i.J.E.Dexter, M.G. S�an�on, and S. Cen�ows�i.Dexter, M.G. S�an�on, and S. Cen�ows�i.M.G. S�an�on, and S. Cen�ows�i. S�an�on, and S. Cen�ows�i.and S. Cen�ows�i. Cen�ows�i..�� 1999�� ��l�tio�ship 
of c���p-��cov��y ��� �y��mic oscill�to�y m��s���m��ts to ����m ��h��t physic�l 
�o�gh p�op��ti�s�� �����l �h�mist�y 76:�638-645��ist�y 76:�638-645�� 76:�638-645��



фаринографски реологични свойства на нови български сортове твърда пшеница 

292

Edwards, N.M., J.E. Dexter, and M.G. S�an�on. 2001a, N.M., J.E. Dexter, and M.G. S�an�on. 2001aJ.E. Dexter, and M.G. S�an�on. 2001a.E. Dexter, and M.G. S�an�on. 2001aE. Dexter, and M.G. S�an�on. 2001aand M.G. S�an�on. 2001aM.G. S�an�on. 2001a.G. S�an�on. 2001aG. S�an�on. 2001a2001a�� �h� �s� of �h�ologic�l t�ch�iq�� 
to �l�ci��t� ����m ��h��t �o�gh st���gth p�op��ti�s�� P�oc���i�g of th� 5th �t�li��h� 5th �t�li�� 
co�f����c� o� ch�mic�l ��� p�oc�ss ��gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p��o�f����c� o� ch�mic�l ��� p�oc�ss ��gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p��ch�mic�l ��� p�oc�ss ��gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p��h�mic�l ��� p�oc�ss ��gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p��p�oc�ss ��gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p���oc�ss ��gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p����gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p���gi����i�g, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p��, Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p�� Flo���c�, �t�ly, 2001, vol�� 2, p��2001, vol�� 2, p��vol�� 2, p�� 
825-830��

Edwards, N.M., D. Peressini, J.E. Dexter, and S.J. Mu�vaneyD. Peressini, J.E. Dexter, and S.J. Mu�vaneyPeressini, J.E. Dexter, and S.J. Mu�vaneyJ.E. Dexter, and S.J. Mu�vaneyDexter, and S.J. Mu�vaneyand S.J. Mu�vaneyMu�vaney�� 2001bb�� Visco�l�stic 
p�op��ti�s of ����m ��h��t ��� commo� ��h��t �o�gh of �iff����t st���gths�� �h�ologyogy 
Act� 40:� 142-153�� 142-153��142-153��

ICC 151�� D�t��mi��tio� of th� s��im��t�tio� v�l�� SDS-t�st of ����m ��h��tD�t��mi��tio� of th� s��im��t�tio� v�l�� SDS-t�st of ����m ��h��ts��im��t�tio� v�l�� SDS-t�st of ����m ��h��t��im��t�tio� v�l�� SDS-t�st of ����m ��h��tv�l�� SDS-t�st of ����m ��h��t�l�� SDS-t�st of ����m ��h��tt�st of ����m ��h��t�st of ����m ��h��t����m ��h��t���m ��h��t��h��th��t
Irvine, G.N., J.W. Brad�ey, and G.C. Martine�� 1961�� A f��i�og��ph t�ch�iq�� fo� m�c��o�i A f��i�og��ph t�ch�iq�� fo� m�c��o�iA f��i�og��ph t�ch�iq�� fo� m�c��o�i 

�o�gh�� �����l �h�mist�y 38:� 153-164���� �����l �h�mist�y 38:� 153-164�� �����l �h�mist�y 38:� 153-164��
Landi, A., and R. Guarneri�� 1992�� D���m ��h��t ��� p�st� i���st�i�s�� ��:� �����ty y���s D���m ��h��t ��� p�st� i���st�i�s�� ��:� �����ty y���sD���m ��h��t ��� p�st� i���st�i�s�� ��:� �����ty y���s 

of �chi�v�m��t i� sci��c� ��� t�ch�ology�� P�oc���i�g of ��� P�oc���i�g of � P�oc���i�g of �th ��t�������l ��� ����� 
�o�g��ss, P��is, F���c�, 1-5 ����, p�� 13�-142��

Mar�hy�o, B.A., J. E. Dexter, �. R. C�ar�e, J. M. C�ar�e, and K. R. Preston. 2001.B.A., J. E. Dexter, �. R. C�ar�e, J. M. C�ar�e, and K. R. Preston. 2001.J. E. Dexter, �. R. C�ar�e, J. M. C�ar�e, and K. R. Preston. 2001.. 2001. 
��l�tio�ships �mo�g �����-m�ki�g q��lity, gl�t�� st���gth, physic�l �o�gh p�op��ti�s, 
��� p�st� cooki�g q��lity fo� som� �����i�� ����m ��h��t g��otyp�s������� ��� Pl��t������� ��� Pl��t 
Sci�� 81 �4�:� 611-620��

Matsuo, R.R., J. E. Dexter, and B. L. Dron�e�, R.R., J. E. Dexter, and B. L. Dron�e�R.R., J. E. Dexter, and B. L. Dron�e��� 1978�� Sc���i�g �l�ct�o� mic�oscopy 
st��y of sp�gh�tti p�oc�ssi�g�� �����l �h�m��ist�y 55:� 744-753��

Pĕna, R.J. 2000�� D���m ��h��t fo� p�st� ��� ����� - m�ki�g�� �omp��iso� of m�tho�s �s�� D���m ��h��t fo� p�st� ��� ����� - m�ki�g�� �omp��iso� of m�tho�s �s��D���m ��h��t fo� p�st� ��� ����� - m�ki�g�� �omp��iso� of m�tho�s �s�� 
i� �����i�g to ��t��mi�� gl�t�� q��lity-��l�t�� p���m�t��s�� ��ptio�s M��it����������s,�� ��ptio�s M��it����������s, ��ptio�s M��it����������s, 
S��i� A, 40:� 423-430��

Peressini, D., N.M. Edwards, J.E. Dexter, S.J. Mu�vaney, A. Sensidoni, and C.M.N.M. Edwards, J.E. Dexter, S.J. Mu�vaney, A. Sensidoni, and C.M.Edwards, J.E. Dexter, S.J. Mu�vaney, A. Sensidoni, and C.M.J.E. Dexter, S.J. Mu�vaney, A. Sensidoni, and C.M.Dexter, S.J. Mu�vaney, A. Sensidoni, and C.M.S.J. Mu�vaney, A. Sensidoni, and C.M. Mu�vaney, A. Sensidoni, and C.M.A. Sensidoni, and C.M.Sensidoni, and C.M.and C.M. 
Po��ini�� 1999�� �h�ologic�l ��h�vio�� of ����m ��h��t �o�ghs ��� th�i� ��l�tio� to 
��ki�g ��� p�st� q��lity�� P�oc���i�gs of th� So�th��� E��op� �o�f����c� o� 
�h�ology, ��l���i�, �t�ly, 7-11 S�pt�� 1���, p�� 21-2��� S�pt�� 1���, p�� 21-2��� 1���, p�� 21-2���, p�� 21-2��� 21-2�����

Petrova, I., 2002. Eff�ct of ��g ��m�g� o� cooki�g pot��ti�l of ��lg��i�� ����m ��h��t 
v��i�ti�s ��p���i�g o� th�i�s gl�t�� st���gth�� ��lg�� ��� Ag�ic�� Sci�� 8:� 245-250��

Petrova, I.,, I.,I.,., 2007�� E��-�s� q��lity of ��lg��i�� ����m ��h��t�� ��lg�� ��� Ag�ic�� Sci�� 13:� 161- E��-�s� q��lity of ��lg��i�� ����m ��h��t�� ��lg�� ��� Ag�ic�� Sci�� 13:� 161-E��-�s� q��lity of ��lg��i�� ����m ��h��t�� ��lg�� ��� Ag�ic�� Sci�� 13:� 161-�� ��lg�� ��� Ag�ic�� Sci�� 13:� 161-��lg�� ��� Ag�ic�� Sci�� 13:� 161-13:� 161-
16�����

Sissons, M.J., �.N. �wee, and M.A. Turner. 2007. �ol� of gl�t�� ��� its compo���ts i� 
i�fl���ci�g ����m ��h��t �o�gh p�op��ti�s ��� sp�gh�tti cooki�g q��lity�� ��� Sci��Foo� 
Ag�i�� 87 �10�:� 1874-1885��

Mar�hy�o, B.A. and J.E. Dexter. 1996.J.E. Dexter. 1996.Dexter. 1996.. 1996. 1996. D���m ��h��t ��� p�st� q��lity �o�� ��� i�to th� q��lity �o�� ��� i�to th�q��lity �o�� ��� i�to th� 
21st c��t��y�� P�oc���i�gs of th� 46th A�st��li�� �����l �h�mist�y �o�f����c�, �oy�l �h�mist�y �o�f����c�, �oy�l�h�mist�y �o�f����c�, �oy�l, �oy�l �oy�l 
A�st��li�� �h�mic�l ��stit�t�, Sy���y, A�st��li�, p�� 345-352�� ��stit�t�, Sy���y, A�st��li�, p�� 345-352����stit�t�, Sy���y, A�st��li�, p�� 345-352��, p�� 345-352��


