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M
ąka jęczmienna była podstawą wyży-

wienia w Szkocji i w północnej Anglii 

na  długo przed tym, zanim zaczęto 

uprawiać tam pszenicę. Pieczywo 

z  czystej mąki jęczmiennej nie cieszy się obecnie 

powodzeniem, ponieważ mała zawartość glutenu 

w tej mące powoduje, że chleb jest ciężki, ma zbity 

miękisz i mączysty smak. Dodatek mąki jęczmiennej 

w ilości 10-15% do wypieku chleba pszennego lub 

żytniego na zakwasie, a nawet zwykłego pszennego 

pieczywa na rozczynie drożdżowym, wzbogaca jego 

smak oraz walory odżywcze. Pełnoziarnista mąka 

jęczmienna jest ciemna i ma specyficzny orzechowy 

smak. Kiedyś często używano jej do wypieku chleba, 

dziś łączy się ją z mąką pszenną. 

Wykorzystanie jęczmienia
w produkcji żywności
Rozdrobnione płatki oraz mączka jęczmienna mogą 

być wykorzystywane do produkcji pieczywa. Znalazły 

też zastosowanie jako surowce lub dodatki do pro-

dukcji wyrobów cukierniczych, makaronów, preparo-

wanych przetworów zbożowych oraz jako zagęstniki 

do zup i sosów, a stosowane jako zamienniki mąki 

chlebowej wpływają na wzrost wydajności ciasta. 

Pieczywo takie ma ciemną barwę, przyjemny zapach 

i smak, jednak jest słabo spulchnione i szybko wysy-

cha. Warunki panujące w okresie wzrostu jęczmienia 

wpływają na jakość mąki, własności farinograficzne 

ciasta i cechy chleba jęczmiennego. Mąka z odmian 

ozimych ma większą wodochłonność i tworzy kleiki 

o większej lepkości niż mąka z odmian jarych. Ciasta 

z mąki jęczmiennej mają krótki czas rozrostu, a uzy-

skane z nich chleby jęczmienne charakteryzują się 

dobrą jakością.

Wartość odżywcza jęczmienia
Jęczmień odróżnia się składem chemicznym i war-

tością fizjologiczno-żywieniową od tradycyjnych 

zbóż chlebowych, którymi są pszenica i żyto. Za-

warte w nich składniki odżywcze nadają mu spe-

cyficzne właściwości i czynią przetwory jęczmien-

ne cennym dodatkiem wzbogacającym wartość 

odżywczą wyrobów piekarskich. Wyroby te mogą 

W celu zwiększenia wartości 
odżywczej tradycyjnego pie-

czywa oraz nadania mu właści-
wości prozdrowotnych można 

stosować jęczmień i przetwory 
z tego zboża. Przedstawiamy, 
jak dodawanie jęczmienia do 

wyrobów piekarskich wpływa 
na cechy fizyczne i sensoryczne 

modyfikowanych produktów 
oraz ich wartość odżywczą.

Wypieki
z dodatkiem

mąki jęczmiennej

Wypieki
z dodatkiem

mąki jęczmiennej
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reklama

stanowić surowiec do produkcji pieczywa specjal-

nego, zaliczanego do żywności funkcjonalnej. Jęcz-

mień i przetwory jęczmienne są bogatym źródłem 

błonnika pokarmowego, w  tym nieskrobiowych 

polisacharydów, w  szczególno-

ści b-glukanów i  pentozanów 

(arabinoksylanów). Wymienione 

składniki błonnika pokarmowego 

nadają temu zbożu specyficzne 

walory żywieniowe. W jęczmieniu 

i  jego przetworach znajdują się 

znaczne ilości białka o  wysokiej 

wartości biologicznej. W przeci-

wieństwie do białka pszenicy biał-

ko to zawiera sporo lizyny. Ami-

nokwasem ograniczającym jest 

metionina. Natomiast argininy 

i waliny jest w białku jęczmienia 

więcej niż w białku innych zbóż. 

Zawartość tłuszczu w jęczmieniu 

jest większa niż w pszenicy i życie. 

W tłuszczu tym dominują wielonienasycone kwa-

sy tłuszczowe. Są  to  składniki, których organizm 

człowieka nie wytwarza, i muszą być one dostar-

czane z  pożywieniem. Cechą charakterystyczną 

jęczmienia jest duża zawartość witaminy E, w po-

staci tokoferoli oraz tokotrienoli. Ziarno obfituje też 

w witaminy z grupy B, a szczególnie witaminę PP. 

Jęczmień zawiera znaczące ilości składników mine-

ralnych – potasu, magnezu, żelaza i cynku. Zawarte 

w ziarnach mikroelementy żelaza, cynku, a także 

selen, miedź i mangan wchodzą w skład enzymów 

przeciwutleniających, zapobiegających stresowi 

oksydacyjnemu. Zboża niechlebowe wyróżniają się 

większą aktywnością przeciwutleniającą niż zboża 

chlebowe. Najsilniejsze działanie przeciwutlenia-

jące ma jęczmień. Zawiera bowiem znaczne ilości 

związków polifenolowych, wśród których można 

wymienić: kwasy fenolowe, flawonoidy i fitoestro-

geny. Do innych związków bioaktywnych należą: 

fosforany inozytolu, melatonina i sterole.

Dlaczego warto stosować jęczmień
w piekarstwie? 
W Polsce najwięcej pieczywa produkuje się z mąki 

jasnej, pozbawionej cennych składników odżyw-

czych. Najpopularniejsze jest pieczywo mieszane, 

stanowiące ok. 65% całkowitego spożycia tej grupy 

produktów. Pieczywo pszenne stanowi 25%, a pieczy-

wo żytnie – tylko 10% spożywanego pieczywa. Udział 

mąki pszennej jasnej w pieczywie mieszanym wyno-

si zazwyczaj 60-70%, a mąki żytniej jasnej – 30-40%. 

Niestety coraz częściej wytwarza się pieczywo mie-

szane zawierające tylko 20% mąki żytniej i aż 80% 

mąki pszennej jasnej. Wynika z tego, że najbardziej 

wartościowe z żywieniowego punktu widzenia ga-

tunki pieczywa są rzadko spożywane. Zgodnie z za-

leceniami dietetyków wskazane jest spożywanie 

pieczywa o znacznym udziale błonnika pokarmo-

wego, witamin, składników mineralnych i substancji 

bioaktywnych. Z tego względu istnieje konieczność 

zmiany asortymentu pieczywa 

dostępnego na  krajowym rynku. 

Pieczywo wyprodukowane z  do-

datkiem mączki jęczmiennej lub 

innych przetworów z  tego zboża 

zawiera znacznie więcej błonni-

ka pokarmowego niż pieczywo 

pszenne i  mieszane. Znaczną 

część błonnika stanowi błonnik 

rozpuszczalny w postaci beta-glu-

kanów. Jednocześnie pieczywo 

z  dodatkiem jęczmienia zawiera 

mniej skrobi w porównaniu z pie-

czywem pszennym jasnym, co rzu-

tuje na  jego mniejszą wartość 

energetyczną. Pieczywo pszenno-

-jęczmienne w stosunku do pieczy-

wa pszennego zawiera bardziej wartościowe biał-

ko, bogate w lizynę i inne aminokwasy egzogenne. 

Należy pamiętać, że dodatek mączki jęczmiennej 

do pieczywa pszennego powoduje zwiększenie za-

wartości tłuszczu (wyraźny wzrost następuje, gdy 

udział mączki jęczmiennej w mieszance wypiekowej 

przekracza 25%). Pieczywo pszenno-jęczmienne za-

Warunki panujące 
w okresie wzrostu 

jęczmienia wpływają 
na jakość mąki, własności 

farinograficzne 
ciasta i cechy chleba 

jęczmiennego. 
Mąka z odmian 

ozimych ma większą 
wodochłonność i tworzy 
kleiki o większej lepkości 

niż mąka z odmian 
jarych. 
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wiera więcej składników mineralnych i jest bogatym 

źródłem witamin z grupy B, zwłaszcza ryboflawiny 

i niacyny. Istotny wzrost zawartości składników mine-

ralnych następuje już przy 10-proc. dodatku mączki 

jęczmiennej.

Działanie profilaktyczne
i lecznicze jęczmienia 
Pieczywo z dodatkiem przetworów jęczmiennych 

należy do  żywności funkcjonalnej, o  udowod-

nionym działaniu profilaktycznym i  leczniczym. 

Spożywanie takiego pieczywa może przyczynić się 

do  dłuższego zachowania pełni zdrowia. Wyka-

zano, że substancje zawarte w ziarnie jęczmienia 

korzystnie oddziałują na układ pokarmowy, układ 

krążenia oraz poziom glukozy we krwi. Zawartość 

beta-glukanów jęczmienia reguluje zaburzenia 

gospodarki lipidowej i  zmniejsza ryzyko chorób 

układu krążenia. Zastąpienie pieczywa tradycyj-

nego pieczywem jęczmiennym w codziennej diecie 

wyraźnie zmniejsza poziom cholesterolu całkowi-

tego we  krwi oraz obniża stosunek cholesterolu 

LDL do  cholesterolu HDL, redukując wskaźnik 

aterogenności. Hipocholesterolemiczne działanie 

jęczmienia jest też wynikiem obecności witaminy 

E, a szczególnie jednej z jej form aktywnych – alfa-

-tokotrienolu. Obecność beta-glukanów powodu-

je, że indeks glikemiczny wyrobów zawierających 

jęczmień jest niższy niż przetworów bez dodatku 

jęczmienia. Oznacza to, że po ich spożyciu poziom 

glukozy we krwi gwałtownie nie wzrasta. Pieczywo 

wyprodukowane z dodatkiem jęczmienia może być 

więc wykorzystywane w diecie osób z cukrzycą. Jego 

spożycie może tez zmniejszać ryzyko zachorowania 

na cukrzycę typu II.

Wpływ mączki jęczmiennej
na właściwości reologiczne ciasta
Dodatek produktów jęczmiennych do ciasta prze-

znaczonego do wypieku pieczywa wpływa na wła-

ściwości reologiczne, czyli farinograficzne, takie jak: 

wodochłonność, czas rozwoju ciasta, czas stałości 

ciasta, rozmiękczenie, elastyczność i wskaźnik tole-

rancji na mieszenie oraz właściwości alweograficzne 

ciasta, czyli: opór ciasta, rozciągliwość, sprężystość 

i wskaźnik rozdęcia. Zwiększanie udziału mąki jęcz-

miennej w  pszenno-jęczmiennych mieszankach 

chlebowych wpływa na wzrost ich wodochłonno-

ści. Już 5-proc. dodatek mąki jęczmiennej do mąki 

pszennej przyczynia się do zwiększenia ilości wody 

wchłanianej przez mąkę średnio o 2,5%. Większa 

wodochłonność mieszanek pszenno-jęczmiennych 

jest wynikiem zwiększonej zawartości polisachary-

dów nieskrobiowych w mieszankach. Zwiększenie 

zdolności do wiązania wody przyczynia się do zwięk-

szenia wydajności ciasta, co ma istotne znaczenie dla 

producentów pieczywa.

Czas stałości ciasta
Dłuższy czas stałości ciasta wskazuje na dobrą ja-

kość technologiczną mąki użytej do jego produkcji. 

Im więcej mączki jęczmiennej zawiera mieszanka 

chlebowa, tym czas stałości sporządzonego z niej cia-

sta się skraca. Ciasto chlebowe z mieszanki zawiera-

jącej znaczne ilości (powyżej 30%) mączki jęczmien-

nej charakteryzuje się znacznym rozmiękczeniem, 

w odróżnieniu od ciasta z samej mąki pszennej. Do-

datek jęczmienia do jasnej mąki pszennej wydłuża 

bowiem czas miesienia ciasta i zwiększa jego tole-

rancję na miesienie. Ciasto pszenne z mąki razowej 

powinno się miesić dłużej niż ciasto z mąki jasnej. 

Wyroby jęczmienne o drobnej granulacji, takie jak 

mączka czy rozdrobnione płatki, dodane do mąki 

pszennej zwiększają jej wodochłonność i poprawiają 

właściwości reologiczne ciasta (czas rozwoju i stało-

ści oraz wskaźnik tolerancji na miesienie) w mniej 

wyraźnym stopniu niż produkty z  mąki pszennej 

zmieszanej z wyrobami jęczmiennymi mającymi du-

żą granulację (grube płatki jęczmienne). Przygoto-

wując pieczywo z mieszanek pszenno-jęczmiennych, 

należy zwrócić uwagę, jak dodatek jęczmienia wpły-

Dodatek glutenu witalnego
i kultur starterowych
do pieczywa pszenno-jęczmiennego

Sposobem na uzyskanie wysokiej jakości 
pieczywa pszenno-jęczmiennego może być 
dodatek glutenu witalnego, produkowanego 
na zakwasach jęczmiennych fermentowa-
nych przy użyciu kultur starterowych. Glu-
ten poprawia nie tylko wydajność ciasta, ale 
też jego kwasowość oraz czas fermentacji cia-
sta, zwiększając przy tym jakość sensoryczną 
gotowego pieczywa. Przy użyciu kultur star-
terowych, w których znajdują się odpowied-
nio dobrane żywe szczepy bakterii kwasu 
mlekowego i drożdży, możliwe jest wypro-
dukowanie pieczywa o gwarantowanej ja-
kości, pożądanych walorach smakowo-zapa-
chowych i właściwościach prozdrowotnych. 
Oprócz starterów przy produkcji pieczywa 
pszenno-jęczmiennego można stosować też 
inne środki biotechnologiczne, np. zakwa-
sy. Zastosowanie naturalnych zakwasów 
w produkcji pieczywa wpływa wyjątkowo 
korzystnie na jego wartość odżywczą i cechy 
jakościowe. Z wykorzystaniem pełnoziarni-
stej mączki jęczmiennej w postaci ukwaszo-
nej można wytworzyć dobre jakościowo cia-
sto pszenno-jęczmienne, z którego wypieka 
się pieczywo o dobrych cechach fizycznych, 
smakowo-zapachowych i wysokiej wartości 
odżywczej. w
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wa na zachowanie ciasta podczas rozrostu i wypieku. 

Większy udział mączki jęczmiennej (powyżej 15%) 

w mieszance wypiekowej powoduje wzrost oporu 

ciasta na rozdmuchiwanie i nieznaczne zmniejszenie 

rozciągliwości, sprężystości i elastyczności ciasta.

Cechy fizyczne i sensoryczne 
pieczywa pszenno-jęczmiennego
Stosując 5-proc. dodatek mączki jęczmiennej 

do mąki pszennej, można wypiec pieczywo o więk-

szej objętości niż pieczywo z samej mąki pszennej. 

Natomiast gdy dodatek mączki jęczmiennej do mą-

ki pszennej wynosi do 10%, objętość wypieczone-

go pieczywa jest podobna do  objętości pieczywa 

pszennego. 20-40-proc. udział mączki jęczmiennej 

do  mieszanek wypiekowych zmniejsza objętość 

chleba, w porównaniu z pieczywem pszennym. Wraz 

ze wzrostem dodatku mączki jęczmiennej zawar-

tość glutenu w mieszankach zmniejsza się, a wzrasta 

ich zdolność do wiązania wody. Mączka jęczmien-

na w postaci ukwaszonej, wprowadzona do ciasta 

pszenno-jęczmiennego, zwiększa jego wydajność, 

kwasowość faz oraz skraca czas fermentacji kęsów. 

Gdy zawartość mączki jęczmiennej w mieszankach 

chlebowych przekracza 20%, wypieczone z  nich 

pieczywo ma  złą jakość organoleptyczną. Chleb 

gorzej wyrasta, jest ciężki, ma zbity miękisz i mą-

czysty smak. Zmniejszenie objętości pieczywa jest 

wynikiem większej zwartości i twardości miękiszu, 

ciasto pszenno-jęczmienne ma bowiem mniejszą 

zdolność do wytwarzania i zatrzymywania gazów. 

Rodzaj użytego do  produkcji mączki ziarna jęcz-

miennego również decyduje o objętości pieczywa 

pszenno-jęczmiennego. Gdy do mąki pszennej doda 

się 20% mąki z jęczmienia woskowego, zmniejszy się 

objętość chleba, podczas gdy taki sam dodatek mą-

ki z jęczmienia niewoskowego nie powoduje zmian 

objętości gotowego produktu w stosunku do pie-

czywa wytworzonego z mąki pszennej. Wykazano 

również, że z mieszanki mąki pszennej z 20-proc. 

dodatkiem śruty i otrąb jęczmiennych można wypie-

kać pieczywo o większej objętości niż chleb pszenny. 

Od ilości dodanej do mieszanki wypiekowej mączki 

jęczmiennej zależy też twardość miękiszu pieczywa. 

Gdy dodatek wynosi 10%, twardość chleba pszen-

no-jęczmiennego jest porównywalna z twardością 

chleba pszennego. Przy większym dodatku mączki 

jęczmiennej do mąki pszennej wypieczone pieczywo 

jest znacznie twardsze niż pieczywo pszenne. Mączka 

jęczmienna dodana do mąki pszennej oddziałuje 

również na porowatość miękiszu pieczywa pszenno-

-jęczmiennego. Zależy to nie tylko od ilości doda-

wanej mączki jęczmiennej, ale też od rodzaju uży-

tej mąki pszennej. Przy większym dodatku mączki 

jęczmiennej struktura miękiszu pieczywa pszenno-

-jęczmiennego jest gorsza niż pieczywa pszennego. 

Podsumowanie
Zastosowanie dodatku mączki jęczmiennej w pro-

dukcji pieczywa pszennego wymaga zwrócenia 

bacznej uwagi na jakość mąki pszennej. Im mąka 

zawiera więcej glutenu o dobrej jakości, tym więcej 

można stosować dodatku produktów z jęczmienia 

bez pogorszenia jakości pieczywa i z efektem popra-

wy jego wartości odżywczej. Dodatek mączki wyma-

ga dokonania zmian receptur pod względem ilości 

składników i rodzaju zastosowanych dodatków oraz 

modyfikacji procesu technologicznego. Zarówno 

rodzaj produktu jęczmiennego, takiego jak: mącz-

ka, kasza, płatki, zastosowana ilość, a także sposób 

prowadzenia ciasta oddziałują na jakość pieczywa 

pszenno-jęczmiennego, w tym na: wydajność cia-

sta, objętość pieczywa, jego kwasowość i wilgotność, 

strukturę miękiszu oraz walory smakowo-zapacho-

we chleba. Pieczywo jęczmienne jest bogate w białko 

o dobrej wartości odżywczej substancje mineralne, 

lipidy oraz błonnik pokarmowy o wysokiej zawar-

tości składników, takich jak -glukany, pentozany. 

Stosowanie diety z udziałem pieczywa jęczmiennego 

wpływa na obniżenie stężenia cholesterolu całkowi-

tego. Dzięki tym właściwościom pieczywo jęczmien-

ne powinno być zalecane w leczeniu oraz żywieniu 

profilaktycznym, przyczyniającym się do zwalczania 

chorób cywilizacyjnych.  

Piśmiennictwo dostępne u autorki.

Walory smakowo-zapachowe 
pieczywa pszenno-jęczmiennego

Pieczywo pszenno-jęczmienne ma przyjem-
ny, lekko kwaśny zapach i smak. W efekcie 
dodawania mączki jęczmiennej do mieszanki 
wypiekowej ulega zmianie barwa miękiszu 
wypieczonego chleba pszenno-jęczmienne-
go. Im większy dodatek mąki jęczmiennej, 
tym miękisz pieczywa staje się ciemniejszy, 
uzyskując barwę z żółtej do żółtoczerwo-
nej. Walory smakowo-zapachowe pieczywa 
są porównywalne do pieczywa mieszanego, 
które zawiera znaczny udział mąki żytniej. w
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