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Úvod 
 

Analýza obrazu jako metoda popisu struktury materi-
álů byla vyvinuta na počátku 70. let minulého století. Její 
rozšíření do mnoha oborů včetně potravinářského výzku-
mu souviselo s rozvojem a zdokonalením výpočetní tech-
niky i programového vybavení. V oboru cereální chemie 
a technologie nalezla uplatnění pro popis a rozlišení zrn 
odrůd pšenice14, různých druhů obilovin5, frakcí mlecího 
pokusu6 nebo identifikaci otrub v mouce7,8. Pečivo jako 
finální produkt zpracování potravinářské pšenice a struktu-
ra střídy jako spotřebitelsky důležitý znak jsou touto tech-
nikou také zkoumány. 

Senzorická kvalita pečiva zahrnuje jak makroskopic-
ké znaky objem, tvar a barva, tak popis texturních vlast-
ností. Pro subjektivní hodnocení bývají používány pojmy 
vyjadřující krajní stavy dané vlastnosti, např. pro tvrdost 
„tvrdý“-„měkký“, pro pružnost „pružný“-„lámavý“, 
soudržnost „soudržný“-„drobivý“. Pórovitost střídy lze 
očima hodnotit podle míry vyrovnanosti na řezu pekař-
ským výrobkem, objektivně pak nepřímo měřením pene-
trace a přímo analýzou obrazu. Kvantifikace pórovitosti 
umožňuje stanovit geometrii pórů (např. šířka, délka, ekvi-
valentní průměr, feret, plocha póru) spolu s počty a statisti-
kami (např. počet pórů na jednotku plochy, průměrná plo-
cha póru, histogram velikosti pórů). Lze takto rozlišit růz-
né typy komerčního9 nebo regionálního chleba10. Častěji je 
touto metodou hodnocen vliv přídavku recepturních slo-
žek, např. mléčných komponent1114, zlepšujících příprav-
ků15, hydrokoloidů16, vlákniny17,18 aj. a techniky pekařské-
ho pokusu19,20. 

Cílem práce bylo hodnocení pekařské kvality pšenič-
né mouky a parametrů střídy analýzou obrazu s ohledem 
na ročník produkce komerční mouky, resp. fortifikaci zá-
kladní mouky v mikroměřítku mléčnými komponentami 

a pekařskými zlepšujícími přípravky, resp. v makro-
měřítku moukami z netradičních obilovin. 

 
 

Experimentální část 
 
Pro hodnocení parametrů střídy pečiva byly využity 

celkem tři soubory: první zahrnoval 40 vzorků pšeničné 
hladké mouky z maloobchodní sítě z let produkce 2003 až 
2006 („S1“). K fortifikaci recepturními mikrosložkami 
byla použita komerční pšeničná mouka „M3“ a pět mléč-
ných komponent (sušená syrovátka „SS“, sušené mléko 
s 5 % tuku „SM5“, sušené mléko se 14 % tuku „SM14“ 
a mléčné náhrady s mléčným („MN1“) a palmojádrovým 
tukem („MN2“)) a deset komerčních pekařských zlepšují-
cích přípravků Konti „K1“-„K10“ (soubor „S2“). Přídavky 
těchto recepturních mikrosložek byly testovány na úrovni 
1, 2 a 3 % na mouku. Ve druhém případě bylo 10 % zá-
kladní mouky („M“) nahrazeno hladkou moukou 
z netradičních obilovin – ze čtyř druhů archaické pšenice 
(špalda, dvouzrnka, trinaldia, pšenice s purpurovým zr-
nem), ze tří linií jarního ječmene a dvou linií jarního tritor-
dea – křížence pšenice a ječmene (soubor „S3“). Kompo-
zitní (směsné) mouky byly pro jednoznačnou identifikaci 
označeny kódy „P1“-„P9“. 

Pekařská kvalita hodnocených vzorků byla stanovena 
pokusným pečením21 a doplněna analýzou obrazu střídy 
pečiva21,22. Sledovanými znaky pečiva byl měrný objem, 
tvar (poměrové číslo výška/průměr), penetrace střídy 
a senzorický profil pečiva. Před analýzou obrazu byla na 
černobílých snímcích pečiva změřena plocha řezu. Kvanti-
fikace pórovitosti vystihla celkovou plochu pórů, průměr-
nou plochu póru a počty pórů v měřeném poli a na cm2. 
Pro testované mouky byly také zahrnuty základní analytic-
ké parametry, tj. obsah bílkovin a jejich kvalita podle Zele-
nyho testu společně s enzymatickou aktivitou popsanou 
uzančně číslem poklesu. 

K obrazové analýze byly použity programy Lucia G 
3.52 a její modernizovaná verze Nis-Elements AR 2.30 
(Laboratory Imaging, ČR). Příprava vzorků je podrobně 
popsána v předchozích článcích21, 22. Postup práce 
s obrazem se mezi třemi uvažovanými soubory odlišoval 
v souboru S2 – mikroobjektiv aretovaný ve výšce cca 2 cm 
nad vzorkem snímající plochu 4 × 1 cm2 byl zaměněn za 
makroobjektiv snímající z výšky cca 60 cm celou plochu 
černobílého xeroxu řezu pečivem (řádově 2030 cm2). Ve 
všech třech souborech byly uplatněny restrikce na mini-
mální plochu póru větší než 0,1 mm2, aby byl potlačen 
šum vzniklý snímáním na xeroxu a tiskem na běžný kance-
lářský papír. 

Vlivy ročníku produkce na kvalitu maloobchodní 
mouky a účinnosti fortifikace komerční mouky recepturní-
mi mikro- a makrosložkami byly hodnoceny statisticky  
korelacemi, analýzou rozptylu a metodou hlavních kompo-
nent (program Statistica 7.0, StatSoft Inc., USA). Cílem 
první metody bylo ověření těsnosti vztahů mezi měřenými 
daty a druhé určení rozdílnosti vlivu jednotlivých ročníků/
recepturních složek v primárních datech. Vícerozměrná 
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analýza umožnila zhodnotit vliv ročníku na znaky techno-
logické kvality maloobchodní mouky, tak porovnat dopad 
fortifikace mléčnými komponentami a zlepšujícími pří-
pravky, resp. moukami z netradičních obilovin. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Technologická kvalita vzorků mouky 
 
Maloobchodní mouky (soubor S1) 

Podle platné legislativy rozhodují znaky obsah bílko-
vin, hodnota Zelenyho testu, číslo poklesu a měrný objem 
pečiva o zařazení nových odrůd potravinářské pšenice do 
jakostních tříd. Pro mlýnsko-pekárenské využití jsou ko-
merčně pěstovány převážně odrůdy ze tříd A a B. Potvrzu-
jí to výsledky modelování jakostního profilu komerční 
pšenice – ve dvou lokalitách byly podíly statisticky odhad-
nuty na 43 a 50 % (cit21). 

Vliv ročníku 2003 se proti třem následujícím letům 
projevil statisticky významně vyšším obsahem bílkovin 
(13,6 % proti 12,4 %, 12,2 % a 13,4 % pro ročníky 2003 
až 2006; P = 95 %). Také kvalita bílkovin podle Zelenyho 
sedimentačního testu byla v tomto ročníku průkazně vyšší 
(49 ml proti 41, 43 a 40 ml; P = 95 %). Tento trend nebyl 
v případě souboru komerční pšenice zaznamenán – 
v letech 20032005 byl obsah bílkovin v mouce cca 
11,6 %, tedy o 0,5 až 2 % nižší a kvalita bílkovin byla 
průměrně 44 ml (cit24). Naproti tomu autoři25 potvrzují 
empirickou zkušenost, že vysoký obsah bílkovin není zá-
rukou vysoké kvality lepku (v souboru S1 ročník 2006). 
Při pěstování odrůd pšenice ze tříd E a A obsah bílkovin 
v ročníku 2006 byl proti předchozím dvěma minimálně 
o 1 % vyšší, avšak sedimentační testy ukázaly pokles hod-
not i pod úroveň roku 2004 (pro třídu E 55, 69 a 52 ml, pro 

třídu A 47, 57 a 42 ml v pořadí ročníků 2004, 2005 
a 2006) (cit25). Amylolytická aktivita byla ve sledovaném 
období 20032006 stanovena v obvyklých mezích (čísla 
poklesu 255444 s), standardní hodnotě 250 s se 
v průměru přiblížily pouze maloobchodní mouky z ročníku 
2005 (průměr 275 s). 

Výsledky Tukeyova testu odlišily pekařskou kvalitu 
maloobchodní mouky vyrobené v letech 2003 a 2006 
a potvrdily cca 30% nárůst hodnot pro většinu znaků 
(zejména pro měrný objem pečiva a penetraci střídy). Kle-
nutí laboratorně připraveného pečiva se pohybovalo 
v rozmezí 0,530,72. Optimální tvar finálního výrobku byl 
pozorován jen v ročníku 2005, kdy průměrná hodnota 
poměrového čísla byla 0,64 (tab. I). Senzorický profil pe-
čiva odpovídal testovanému typu, kdy pokles v průměru 
o 3 body není významný v rozsahu stupnice 927 bodů. 
V průběhu testovaných ročníků průměrná plocha póru 
mírně rostla a naopak počet pórů na cm2 významně klesal 
ve shodě s trendem zjištěným pro znaky pečiva (tab. I). 
Tomu odpovídá středně silný korelační koeficient 0,69 
(N = 40; rkrit = 0,31; P = 95 %). 

Pro pečivo z 11 ozimých odrůd a 20 vzorků komerční 
potravinářské pšenice (ročník 2003) byly stanoveny o 14 
až 22 % vyšší měrné objemy než v souboru S1. Celková 
plocha pórů byla ovšem srovnatelná (52,4133,7 mm2), 
podobně jako průměrná plocha póru (0,381,39 mm2). 
Jednotková pórovitost ve sledovaném souboru S1 byla 
spíše nižší – střída pečiva z odrůd pšenice, resp. ze vzorků 
komerční mouky byla popsána 3563 póry na cm2 (cit.22). 

 
Mouka M3 a fortifikace mikrosložkami (soubor S2) 

Kvalita vzorku komerční mouky M3 (rok výroby 
2004) byla podle obsahu bílkovin 12,1 % a čísla poklesu 
331 s podobná maloobchodní mouce ze stejného ročníku. 
Přes jednoznačně nižší kvalitu bílkovin pečivo 

Tabulka I 
Parametry pečiva a střídy z testovaných mouk 

a S1  komerční maloobchodní mouky; komerční pšeničné mouky pro fortifikaci: S2  pekařskými zlepšujícími pří-
pravky a mléčnými složkami, S3  přídavkem netradičních plodin; b MOP  měrný objem pečiva; c TVD  tvar peči-
va, poměr výška / průměr; d PEN  penetrace střídy; e SEN  senzorický profil; f PPP  průměrná plocha póru; g #PC 
 počet pórů na cm2; a, b, c  hodnoty ve sloupcích označené stejným písmenem nejsou statisticky významně odlišné 
(P = 95 %) 

Soubora Ročník/ 
Vzorek 
mouky 

MOPb TVDc PENd SENe PPPf #PCg 

[ml/100 g] [1] [mm] [body] [mm2] [1/cm2] 

průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD 

S1 2003 273a 19 0,56a 0,09 15,0a 3,3 14b 2 0,825a 0,195 47c 12 

2004 330b 22 0,63ab 0,06 16,1a 3,4 13ab 1 1,170b 0,369 33b 9 

2005 341b 19 0,68bc 0,05 19,7b 3,3 12a 2 1,338b 0,319 34b 7 

2006 355b 24 0,72c 0,04 21,3b 2,8 11a 1 1,056ab 0,177 22a 3 

S2 M3 390  0,62  13,8  12  1,510  26  

S3 M 298  0,68  17,6  12  1,340  18  
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z neobohacené mouky M3 dosáhlo o pětinu vyšší měrný 
objem než průměrná hodnota ročníku 2004 v souboru S1 
(390, resp. 330 ml/100 g). Při stejném porovnání se však 
standardní pečivo neodlišovalo tvarem, penetrací střídy ani 

senzorickým hodnocením (tab. I). Střída pečiva z M3 měla 
mezi nefortifikovanými vzorky nejvýraznější pórovitost – 
průměrná plocha póru a počet pórů na cm2 byly proti roč-
níku 2004 o cca 30 % vyšší, resp. nižší (tab. I). Pro tyto 
rozdíly byla shlukovou analýzou určena 68% podobnost 
kvality mouky M3 a maloobchodních vzorků vyrobených 
v roce 2006 (data neuvedena). 

Přídavek mléčných složek způsobil snížení hodnot 
většiny sledovaných znaků pečiva a střídy o 11 až 30 %, 
kdy nejvýrazněji klesla průměrná plocha póru. Zlepšující 
přípravky působily naopak zvýšení v rozsahu 773 % 
(tab. II). Pro mléčné komponenty byl charakteristický nižší 
objem pečiva a mírně hutnější střída vlivem jemnější póro-
vitosti ve shodě s pracemi11,13,14. Statisticky největší rozdí-
ly mezi pečivem s mléčnými komponentami a zlepšujícími 
přípravky byly o třetinu nižší měrný objem a poloviční 
míra penetrace i plochy póru (tab. II). Výše přídavku mi-
krosložek (1, 2, nebo 3 %) nebyla podle analýzy rozptylu 
rozhodující (data neuvedena). 

 
Mouka M a fortifikace makrosložkami (soubor S3) 

Obsah bílkovin v komerční pšeničné mouce M (rok 
výroby 2006) byl mezi testovanými vzorky nejnižší 
(11,9 %), ale Zelenyho sedimentační hodnota dokládá 
vysokou kvalitu (49 ml). Číslo poklesu 344 s přitom odpo-
vídá průměrné hodnotě změřené v souboru S1 pro ročník 
2006. Měrný objem nesubstituovaného pečiva byl 
298 ml/100 g a penetrace střídy 17,6 mm. Analýza obrazu 
určila ve střídě 18 pórů na cm2 s průměrnou plochou 
1,340 mm2 (tab. I). Podle těchto parametrů se jakost mou-
ky M přiblížila úrovni v ročnících 2003 a 2004 se statistic-
kou podobností 55, resp. 49 %. 

Vliv přídavku mouky z archaických druhů pšenice, 
jarního ječmene a jarního tritordea byl statisticky rozdílný 

Tabulka II 
Vliv typu mikrosložky na znaky pečiva a střídy z mouky M3 

Znaka   Souborb 

M3 S2.1 S2.2 

průměr SD průměr SD 

MOP 
[ml/100 g] 

390 331a 24 443b 39 

TVD [1] 0,62 0,67a 0,06 0,74b 0,07 

PEN [mm] 13,8 12,0a 1,5 23,9b 1,7 

SEN [body] 12 12a 2 15b 2 

PLŘ [cm2] 36,1 32,3a 1,6 38,6b 2,3 

CPP [cm2] 8,2 9,7a 0,4 11,2b 1,0 

PPP [mm2] 1,510 1,052a 0,116 1,556b 0,355 

#PP [1] 803 935b 75 748a 128 

#PC [1/cm2] 26 29b 2 24a 4 

a MOP  měrný objem pečiva, TVD  tvar pečiva, PEN  
penetrace střídy, SEN  senzorický profil,PLŘ  plocha 
řezu pečivem, CPP  celková plocha póru,PPP  průměrná 
plocha póru, #PP  počet pórů na pole, #PC  počet pórů 
na cm2, b S2.1  mléčné komponenty, S2.2  pekařské 
zlepšující přípravky, a, b, c  hodnoty v řádcích označené 
stejným písmenem nejsou statisticky významně odlišné (P 
= 95 %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
y3y1, y2

Obr. 1. Vliv 10% přídavku makrosložek na znaky střídy pečiva (soubor S3); x1  pořadové číslo vzorku (standard  1: 
mouka M, přídavky  25: archaické druhy pšenice; 68: jarní ječmen; 9, 10: jarní tritordeum);  y1  celková plocha 
pórů [mm2],  y2 plocha řezu pečivem [cm2],  y3  počet pórů na pole [1] 
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jen pro penetraci střídy pečiva. Podle průměrných hodnot 
měrného objemu, plochy řezu, celkového počtu pórů 
a také průměrné plochy póru lze říci, že archaické druhy 
pšenice a tritordea technologickou jakost základní mouky 
zvýšily, zatímco vliv jarních ječmenů byl opačný. Tuto 
skutečnost dokumentuje obr. 1 – např. pro pečivo 
s archaickými druhy pšenice plocha řezu nebyla ovlivněna 
i přes jemnější pórovitost a vyšší četnost pórů. 

 
Statistická analýza 
 
Korelace k měrnému objemu pečiva 

Korelační analýza (tab. III) shrnuje vliv různých re-
cepturních složek na vazbu znaků pečiva a střídy 
k měrnému objemu. Pro maloobchodní mouky (S1) převa-
žují středně silné korelace, kdy variace dat je způsobena 
vlivem ročníku sklizně. Nejtěsnější relace k měrnému ob-
jemu byla zjištěna s penetrací střídy a počtem pórů na pole 
(0,71 a 0,69). V souboru S2 byly na měrném objemu 
závislé všechny sledované znaky (mimo tvar výrobku) – 
silné korelace byly nalezeny pro penetraci a plochu řezu 
(obě 0,88). Přídavek netradičních obilovin (S3) měl sice 
technologický dopad, ale nízký počet vzorků korelace 
znaků střídy pečiva negativně ovlivnil. K měrnému obje-
mu měly vazbu jen makroznaky penetrace a plocha řezu 
(0,93 a 0,80). Pro kompilaci souborů S1-S3 byly vypočte-
né hodnoty korelačního koeficientu významné pro všech 
9 technologických znaků. Znak měrný objem pečiva lze 
podle uvedených zjištění predikovat podle charakteristik 
plocha řezu, penetrace střídy, celková plocha a průměrná 
plocha pórů (tab. III). 

 
Metoda hlavních komponent 

První dvě hlavní komponenty (PC) vystihly proměnli-
vost charakteristik pečiva a střídy ze 66 %, resp. PC1 ze 45 
a PC2 z 21 %. Třetí hlavní komponenta objasnila pouze 
13 % variability senzorického profilu pečiva. Tento podíl 
je vyšší než v práci27 – PC1-3 vysvětlily jen 67 % proměn-
livosti charakteristik pečiva připraveného z osmi odrůdo-
vých mouk při testování různých režimů přípravy těsta. 

Pro nepřehlednost (96 vzorků) byl graf faktorových skóre 
zjednodušen vytyčením hranic skupin souboru S1 a výpo-
čtem mediánů v souboru S2 (obr. 2a). Potvrdil se jednak 
méně významný vliv ročníku sklizně proti vlivu receptur-
ních složek na kvalitu pšeničné mouky, tak rozdíly 
v působení mléčných komponent, pekařských zlepšujících 
přípravků a mouk z netradičních obilovin. Pozice souborů 
S1, S2 a S3 jsou určeny podle měrného objemu, penetrace 
střídy, plochy řezu a průměrné plochy póru (korelace 
s PC1, P = 99 %), resp. celkové plochy póru a počtu pórů 
na pole (korelace s PC2, P = 99 %; obr. 2b). 

Vliv ročníku produkce byl v souboru S1 také podle 
metody PCA průkazně odlišný mezi lety 2003 a 2006, 
neboť tyto skupiny nemají v obr. 2a průnik. Tato skuteč-
nost souvisí hlavně s technologickými ukazateli zahrnutý-
mi pod PC1. Mezi zmíněnými ročníky byly ve struktuře 
střídy nalezeny statisticky významné rozdíly v průměrné 
ploše pórů (zvýšení o 30 %) a pokles počtu pórů na cm2 
o polovinu (tab. I). Celková plocha pórů se tak zvýšila 
o pětinu a podíl pórů v řezu pečivem narostl z 56 na 71 %. 
Vliv ročníků 2004 a 2005 na kvalitu pečiva byl také odliš-
ný – největší průnik v rovině PC1 × PC2 je v obr. 2a patr-
ný mezi dvojicemi sklizní 20032004 a 20052006. 

Vliv biochemického působení mléčných komponent 
(S2.1) a zlepšujících přípravků (S2.2) se obecně liší. Suše-
né mléko nebo syrovátka v těstě nereagují, zatímco vitální 
lepek, hydrolytické enzymy a oxidoreduktasy obsažené ve 
zlepšujících přípravcích způsobují strukturní změny bílko-
vin a polysacharidů. Proto se v grafu faktorových skóre 
(obr. 2a) skupina S2.1 nachází blíže fortifikované mouce 
M3 než S2.2. Kromě toho pečivo s mléčnými náhradami 
MN1 a MN2 bylo charakteristické mírně nižšími hodnota-
mi PC2 (lepší senzorický profil, o 20 % vyšší počet pórů 
v poli než standard). Sušená syrovátka se projevila cca 
10% snížením všech hodnocených parametrů, zatímco 
v pracích12,26 se měrný objem pečiva se 3 % syrovátky 
nezměnil nebo se naopak o desetinu zvýšil. Vzorky S2.2 
(přípravky K1-10) se pro záporné hodnoty PC1 umístily 
do II. kvadrantu. Koresponduje to s vysokými hodnotami 
měrného objemu, vyšší mírou penetrace a větším rozpětí 

Tabulka III  
Průkazné korelace znaků k měrnému objemu pečiva v souborech S1, S2, S3 a celkově (P = 95 %) 

Soubor  

 TVD PEN SEN PLŘ CPP PPP #PP #PC 

S1a 0,41 0,71 -0,52 --- --- 0,45 -0,69 -0,65 

S2b --- 0,88 0,61 0,88 0,61 0,69 -0,72 -0,72 

S3c --- 0,93 --- 0,80 --- --- --- --- 

         

S1+S2+S3d 0,42 0,74 0,43 0,59 0,70 0,57 0,51 -0,48 

Znake 

a N = 40, rkrit = 0,30; b N = 46, rkrit = 0,29; c N = 10, rkrit = 0,63; d N = 96, rkrit = 0,20; e TVD  tvar pečiva, PEN  penetrace 
střídy, SEN  senzorický profil, PLŘ  plocha řezu pečivem, CPP  celková plocha póru, PPP  průměrná plocha póru, 
#PP  počet pórů na pole, #PC  počet pórů na cm2 
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průměrné plochy póru (0,94 až 2,48 mm2 proti 1,55 mm2 
pro standard, resp. 0,86 až 1,38 mm2 pro S2.1) (tab. II).  

V testovaném souboru S3 se metodou hlavních kom-
ponent potvrdil komplexní vliv fortifikace komerční mou-
ky netradičními obilovinami, které kvalitu pečiva ovlivnily 
méně než mikrosložky (obr. 2a). Mezi použitými vzorky 
měly silnější technologický dopad tři archaické druhy pše-
nice a obě linie tritordea. Vzorky P1, P3 a P4, resp. P8 
a P9 jsou proto podle PC1 umístěny nalevo od standardu 
M (obr. 2a) díky průkazně vyšším hodnotám měrného 
objemu (průměrně 343 proti 298 ml/100 g), penetrace 
(21,9 proti 17,6 mm) i plochy řezu (37,4 proti 35,7 cm2). 
V obou skupinách došlo k cca 20% nárůstu celkové plochy 
pórů při poklesu průměrné plochy póru přibližně o 30 %. 
Mouky ze špaldy a dvouzrnky (P1, P2) nezměnily morfo-
logii střídy, ale v případě trinaldii a pšenice s purpurovým 
zrnem byla struktura jemnější (pokles celkové plochy pórů 
o třetinu) při jednotkovém nárůstu #PP (ze 12 na 13 a 14 
pórů v měřeném poli). 

 
 

Závěr 
 
Morfologie střídy a pekařská kvalita maloobchodní 

mouky se ve čtyřech letech produkce měnila v relativně 
malém rozsahu. Struktura střídy byla statisticky odlišná 
mezi pečivem z mouky produkované v roce 2003 a 2006. 
Fortifikace komerční mouky na úrovni jednotek, resp. 
desítek procent ovlivnila výsledky analýzy obrazu i pekař-
ského pokusu podle typu přidané látky. První skupina 

mléčných komponent jakost pečiva mírně zhoršila za sou-
časného zvýšení nutriční hodnoty – mléčné náhrady 
o 20 % zvýšily počet pórů v měřeném poli. Spotřebitelská 
kvalita byla přídavkem zlepšujících přípravků v některých 
znacích násobně vyšší. Naproti tomu byl účinek 1, 2 a 3% 
přídavku v obou skupinách přibližně stejný a statisticky 
neprůkazný – pro praxi lze doporučit úroveň 2 % pro 
mléčné komponenty a 1 % pro zlepšující přípravky. 
V prvním případě se jedná o nezanedbatelný nutriční pří-
nos a v druhém je limitující cena těchto směsí. 

Efekt 10% přídavku mouk z netradičních obilovin byl 
rozsahem podobný působení mléčných komponent, ale 
výsledky pokusného pečení i analýzy obrazu se lišily pod-
le botanického druhu přidané obiloviny. Spotřebitelská 
jakost pokusného pekařského výrobku se touto fortifikací 
nezhoršila – substituce tohoto typu nabízí možnost rozšířit 
pekařský sortiment o výrobky s přirozeně vyšší nutriční 
hodnotou díky zvýšenému podílu vlákniny. 

 
Příspěvek byl zpracován s podporou projektu MŠMT 

60 46 13 73. 
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M. Kostelanskáb (a Department of Carbohydrate Chemis-
try and Technology, b Department of Food Chemistry and  
Analysis, Institute of Chemical Technology, Prague): Ob-
jective Bread Crumb Assessment By Image Analysis 

 
Image analysis was used for assessment of both the 

production year and bread formula fortification effects on 
bread crumb structure. The article shows that changes in 
bread baking and crumb morphology between 4 produc-
tion years of retail wheat flour were smaller than those 
caused by microcomponent addition. However, the milk 
components and baking improvers added at three levels (1, 
2 or 3 % relative to flour) act in fermented dough by dif-
ferent mechanisms – a soft decrease and a significant in-
crease, respectively, resulted in the final bakery product 
quality. Wheat flour substitution by 10 % of flour from 
non-traditional cereals did not affect affect the bread and 
crumb profiles compared with  standard flour. The meas-
ured differences were statistically confirmed by the princi-
pal component analysis. 


