
m w wypieku pieczywa francuskieg
Wykorzystanie preparatu Polselvla'

Po raz drugi renomowana szkoła piekarstwa i cu-
kiernictwa w Aurillac we Francji - EFBPA, założo-
na i kierowana przez Christiana Vabret, otworzyła
podwoje swego laboratorium piekarskiego, w którym
przeprowadzono przełomowe próby wypieku klasycz-
nych francuskich bagietek i croissantćw przy użyciu
preparatu Polselvia'". Próby wykonano w paździer-
niku, a uczestniczyli w nich Andrzej Salamon - pre-
zes firmy P.M. T. Trading Sp. z 0.0. z Łodzi, produ-
centa preparatu Polselvia TM, dr Henryk Piesiewicz
- technolog piekarstwa, Dimitri Renault - wykła-
dowca piekarstwa w EFBPA oraz Beata Marchand.
Testy stanowiły kontynuację i rozwinięcie prób, które
miały miejsce w czerwcu 2014 r. (patrzPPiC 9/2014).

W pierwszej fazie testów preparat Polselvia" wykorzysta-
no do wypieku tradycyjnych bagietek francuskich oraz chle-
ba z otrębami. Tym razem skoncentrowano się na najbardziej
typowych wypiekach francuskich, czyli kultowych bagiet-
kach francuskich oraz croissantach. We Francji istnieje około
35 tys. piekarni rzemieślniczych, a jedna piekarnia statystycz-
nie przypada na 1800 mieszkańców. Każdy zakład produkuje
średnio 500-1000 bagietek dziennie, a także kilkaset croissan-
tów. Mimo iż w przypadku obu wypieków mogą się one lekko
różnić od siebie, naznaczone znamieniem indywidualnego
doświadczenia i tak zwanej "ręki" artysty piekarza, to zasad-
niczo obie receptury nie zmieniły się nigdy i dopiero dzisiaj,
po raz pierwszy zaistniała szansa na ich zrewolucjonizowa-
nie. A wszystko dzięki zastosowaniu preparatu Polselvia?',
zawierającego enzym transglutaminazę, o którego właściwo-
ściach już pisałam. Dla przypomnienia, enzym ten naturalnie
występuje w tkankach i płynach ustrojowych ssaków, w tym
ludzi, komórkach roślin, ryb i mikroorganizmach.

Podczas testów nad bagietkami i croissantami tym razem
wykorzystano dwa preparaty: Polselvia" oraz Polselvia" +,
Warto wspomnieć, że firma P.M.T. Trading Sp. z 0.0. od 2009 r.
zajmuje się badaniami i wprowadzaniem na rynek prepara-
tów z transglutaminazą, przy ścisłej współpracy z naukowca-
mi z takich instytutów jak Wydział Nauki o Żywności Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział
Biotechnologii Politechniki Łódzkiej oraz Oddział Polskiej
Akademii Nauk w Olsztynie. Do tej pory firma ma 3 zgło-
szenia patentowe dotyczące zastosowania enzymu trans-
glutaminaza w piekarstwie, 2 z nich są już zgłoszone na jedno-
lity patent europejski.

Firma P.M.T. Trading Sp. z 0.0. w kolejnych publikacjach
ogłosi wyniki dalszych badań i zgłosi kolejne patenty do
Urzędu Patentowego RP, które będą dotyczyć produkcji ba-
gietek i croissantów, a które pozwolą na poprawienie aspek-
tu finansowego produkcji piekarsko-cukierniczej poprzez
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wprowadzenie oszczędności w użyciu pods
wych składników, przy jednoczesnym zachowa
najwyższej jakości produktu.

W przypadku bagietek (fot. 1,2) przeprowa
próby z różnym udziałem mąki i wody, powtarze
za każdym razem te same wartości w dwóch w '
tach: z preparatem Polselvia" oraz Polselvia' -

a także przy użyciu dwóch technologii wyrob
sta na zakwasie, klasycznej metodzie bezpośr
oraz metodzie o przedłużonej fermentacji -.
w komorze rozrostowej (12 godz. w temp. 0-"
Podobnie w przypadku croissantów (fot. 3), ,
rzystano dwie metody wyrobu ciasta, dwa pre
enzymatyczne oraz różną zawartość masła i
Oczywiście wykonano kontrolne wypieki (bazze
na klasycznej recepturze bez zawartości prep
bagietek i croissantów.
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--.---'~ Przy użyciu ~~ ~ Ó - ::li oraz
-, można obecnie ograniczyć ilość uży-

,. '::rol5S2ntach masła do 20,*" zachot ~ąc pa-
oleptyczne, smakowe i węchowe pro-

o tego, według Dimitri Renault wynik ten
ieszcze lepszy przy dopracowaniu techniki
ciasta, którą należy zaadaptować do nieco

ej jego konsystencji (fot. 4). Ciasto jest rzad-
ocześnie dużo plastyczniejsze i łatwiejsze

-~ Organoleptyczna i optyczna ocena crois-
- et. 5) pozwala na stwierdzenie, że wypieki

c:~:ym względem nie odbiegają jakością od
kontrolnych. Podobne wnioski płynęły

..,. •••••.C",ai' etek, które pozwoliły na stwierdzenie, że
_ '.::st zmniejszenie udziału mąki do 20%, przy

__ - zaiu jakości wypieku.
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Podsu:mm ;ując należy Z\ m-
cić uwagę na dwa niezwykle
istotne aspekty użycia prepa-
ratów Polselvia" oraz Polsel-
via" +, które pozwalają na
osiągnięcie trójstronnych ko-
rzyści, a korzystają zarówno
producent, piekarz, jak i kon-
sument. W aspekcie ekono-
micznym, piekarz może użyć
mniejszej ilości składników
przy minimalnym koszcie
preparatu enzymatycznego,
a w aspekcie zdrowotnym,
konsument będzie miał do-
stęp do produktów o niższej
zawartości węglowodanów,
ale przede wszystkim tłusz-
czu. Najnowszą i najsilniejszą

tendencją w piekarstwie, a zwłaszcza w cukiernictwie, jest dziś
poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych pozwa-
lających na zmniejszenie zawartości tłuszczu, o czym moż-
na przekonać się w artykule Reduction de la matiere grasse.
La patisserie modern e s'affine mais reste gourmade, La Lettre
technologique du Centre Technique des Metiers de la Patisserie
n 23, Paris 2013. Produkty firmy P.M.T. Trading Sp. z 0.0. wyda-
ją się odpowiadać na takie zapotrzebowanie.

Beata Marchand

P.M. T. TRAOING Sp. z 0.0.
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