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IZVLEČEK 

V diplomskem delu Izboljšanje kakovosti pšeničnih otrobov z zagotavljanjem 

konstantne vlage v vhodni surovini je predstavljen proces izboljšanja kakovosti 

izdelka pšenični otrobi Enemon. V prvem delu je predstavljen velik pomen 

prehranske vlaknine, ki v prehrani ugodno vpliva na zdravje. Pšenični otrobi so 

zunanji del zrnja in predstavljajo bogat vir prehranske vlaknine. Predstavila sem še 

sestavo pšeničnega zrna, hranilno vrednost in uporabo pšeničnih otrobov ter njihov 

vpliv na zdravje človeka. Drugi del je namenjen praktičnemu delu diplomskega dela. 

Sledi opis postopka, kako izboljšati izdelek, v katerem se posvečamo njegovi 

strukturi, videzu, okusu, kakovosti ter najbolj pomembnemu problemu drobljivosti. 

Postopoma so opisani postopki dela vseh analiz. Na koncu sem predstavila 

dobljene ugotovitve in potrdila ali ovrgla dve hipotezi. 

 

Ključne besede: prehranska vlaknina, ekstrudiranje, analiza, vlaga, kakovost 

pšeničnih otrobov, pšenični otrobi Enemon. 

  



ABSTRACT 

In the graduation thesis titled Quality Improvement of Wheat Bran by Providing 

Constant Humidity in Input Raw Material, the process of quality improvement of the 

Enemon Wheat Bran is presented. In the first part, the importance of dietary fibre 

that positively influences health is presented. Wheat bran are outer part of grains 

and represent a rich source of dietary fibre. I also presented the composition of 

wheat grain, energy value, and use of wheat bran, as well as their influence on 

human health. The second part of the thesis is a practical part. This is followed by 

the description of how to improve the product, in which we focus on its structure, 

look, taste, quality, and the most important problem of friability. Gradually, work 

procedures of all analyses are described. At the end, I presented the obtained 

findings and confirmed or rejected two hypotheses. 

 

Key words: dietary fibre, extrusion, analysis, humidity, wheat bran quality, 

Enemon Wheat Bran.  
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1 UVOD  

Za pričujočo temo sem se odločila, ker imam od nekdaj rada izzive. Odkar sem prvič 

stopila v laboratorij, sem vedela, da je to tisto, s čimer se želim ukvarjati še naprej v 

svojem življenju. Laboratorij zame ni le delovno mesto, kjer bi opravljala 

vsakodnevne raziskave. Vsaka raziskava, ki sem jo do zdaj naredila, je bila po svoje 

posebna. Preverjanje kakovosti, določanje sestavin v živilih in ustvarjanje novih 

izdelkov mi pomenijo veliko. Te izkušnje so zame nekaj posebnega. Zaradi boljše 

opremljenosti laboratorija v podjetju Emona RCP sem se odločila, da svojo 

diplomsko nalogo opravljam pri njih. Ker sem pri njih že opravljala svojo obvezno 

prakso, so mi ponudili, da za diplomsko nalogo lahko izboljšam izdelek – pšenične 

otrobe.  

1.1 NAMEN IN CILJI 

Namen naloge je izboljšati kakovost ekstrudiranih pšeničnih otrobov. V nalogi sem 

si zastavila različne cilje, ki se nanašajo na izboljšanje izdelka, torej na izboljšanje 

strukture, videza, okusa in sestave. Te cilje sem postopoma uresničevala z vsemi 

analizami dela. 

 

Splošni cilji: 

- ugotovitev začetne vlage v vhodni surovini; 

- vpeljava metode ugotavljanja vlage s hitrim IR-analizatorjem; 

- mešanje, priprava in analiza vzorcev z različno vsebnostjo vlage; 

- ekstrudiranje vzorcev; 

- pošiljanje ekstrudiranih vzorcev na analizo Aw-vrednosti; 

- ponovno merjenje vlage s hitrim IR-analizatorjem; 

- sejalne analize za ugotavljanje loma ekstrudiranih zrn; 

- merjenje premera ekstrudatov. 
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1.2 HIPOTEZE 

Na začetku raziskovalnega dela sem zastavila dve hipotezi: 

 

H1: Dodajanje vode (povečevanje vlage) pred ekstrudiranjem zmanjša lom 

pšeničnih otrobov in poveča ekspanzijo (premer ekstrudata). 

 

H2: S hitrim IR-merilnikom vlage lahko za potrebe ekstrudiranja nadomestimo 

klasično metodo določanja vlage. 

 

Z današnjim hitrim življenjskim slogom in prehrano, ki temelji na predelanih žitih, 

telesu čedalje težje zagotavljamo vse, kar potrebuje. Izdelek pšenični otrobi 

Enemon je ekstrudirani žitni izdelek z visoko vsebnostjo prehranske vlaknine. 

Svetovna proizvodnja pšeničnih otrobov za prehrano ljudi je ocenjena na približno 

90 milijonov ton na leto (Onipe in drugi 2015, 2509-2518). 

 

Prehranska vlaknina je pomembna sestavina vsakodnevne prehrane ljudi zaradi 

svojih fizikalno-kemijskih lastnosti in fizioloških učinkov. Pretežno jo najdemo v 

živilih rastlinskega izvora, tj. sadju, zelenjavi, oreščkih, žitaricah, in izdelkih iz njih.  

Prehranski vlaknini so včasih rekli balastna snov ali odvečna snov, danes pa vemo, 

da prav prehranska vlaknina igra izredno pomembno vlogo pri zdravju in dobrem 

počutju človeka. Prehranska vlaknina dokazano varuje pred pojavom številnih 

civilizacijskih obolenjih, kot so diabetes, srčno-žilne bolezni in rak debelega črevesa 

(Jata Emona 2017, 2-4). »Funkcionalna živila so tista, ki vsebujejo neko snov, ki 

ima potencialno pozitiven učinek na zdravje onkraj osnovne prehrane. Spodbujajo 

optimalno zdravje in pomagajo zmanjšati tveganje pred boleznimi. Vseeno pa je 

treba vedeti, da funkcionalnosti živila pomagajo pri spodbujanju zdravega počutja, 

ne morejo nadoknaditi slabih prehranskih navad.« (Salobir, Salobir 2001, 51-65) 
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2. PREGLED LITERATURE 

2.1 BOTANIKA ŽIT IN PŠENICE 

Žita, in izdelki iz njih, predstavljajo najpomembnejši vir energije v človeški prehrani 

ter so pomembna kulturna rastlina povsod po svetu. Od nekdaj so bila žita 

pomemben del človekove prehrane in še danes si skorajda brez njih ne znamo 

predstavljati življenja. Žit je več vrst. Najbolj poznana žita so: pšenica, koruza, 

ječmen, rž, oves in proso. Vsa žita spadajo v botanično družino trav. S 

prehranskega vidika med žita uvrščamo tudi psevdožita: ajdo, kvinojo in amarant, ki 

pa botanično ne spadajo med trave. Ajda na primer spada med dresnovke, kamor 

spadajo tudi številni pleveli (Todorović in Gračan 1982, 9-10) 

 

»V človekovi prehrani je imelo žito skozi zgodovino veliko vlog, tudi simbolično – 

'daj nam danes naš vsakdanji kruh …' ali 'uči se, da prideš do kruha'. Kruh je določal 

razmerje med vsakdanjikom in praznikom, med izobiljem in lakoto, zato mu 

pripisujemo večji pomen kot drugim živilom,« (Merljak 2010). 

 

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje ter počutje. Pomen 

zdrave prehrane je v današnjem času vedno večji, saj zdrava prehrana zagotavlja 

organizmu vse snovi, ki jih potrebuje za pravilen razvoj, rast in obnovo. Med živili 

rastlinskega izvora so pomembna žita in žitni izdelki, saj vsebujejo veliko vitaminov, 

mineralov, nasičenih maščobnih kislin ter prehranske vlaknine (Hlastan-Ribič 2009, 

2-3) 

 

Osnovna struktura zgradba žitnega zrna je iz jedra, ki je sestavljeno iz alevronskega 

sloja in meljaka (endosperma), ter kalčka in luske (Komerički in Tašner 2010, 4) 

 

 JEDRO:  

Jedro pšeničnega zrna je sestavljeno iz osrednjega dela, ki ga imenujemo moknato 

telo ali meljak, in zunanjega dela alevronskega sloja. Osrednji del jedra vsebuje 

največ škroba in netopnih beljakovin. Celice v osrednjem delu so majhne, 

prizmatične in imajo tanke stene ter jedro. Alevronski sloj vsebuje topne beljakovine, 
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celulozo, vitamine, minerale in encime. Celice v tem sloju so velike, z odebeljenimi 

stenami in nimajo jedra. Alevronski sloj tehnološko spada k luski, ker se med 

mletjem loči skupaj z njo. Jedro predstavlja od 79 do 84 % celotnega zrna (Hrovat 

2010, 13) 

 

 LUSKA: 

Luska je zrnjev ščit pred zunanjimi vplivi. Sestavljena je iz dveh delov: zunanjega 

sloja ali oplodja in notranjega dela ali osemenja. Osemenje se deli na pigmentno 

plast in hialinski sloj, ki je zrasel z alevronskim. Luska predstavlja od 10 do 15 % 

celotnega zrna, kar pa je odvisno od strukture klasa, ki je lahko plevasto ali vgoleno. 

Luska vsebuje celulozo, vitamine, minerale, nekaj topnih beljakovin in encime 

(Hrovat 2010, 13) 

 

 KALČEK: 

Sestavljen je iz treh elementov: pralista, ščitka in prakoreninice. Ščitek je posebna 

membrana, ki selektivno prepušča hranilne snovi, ki jih kalček potrebuje za rast iz 

jedra. Kalček vsebuje tudi maščobe, topne beljakovine, vitamine in encime (Hrovat 

2010, 13) 

Slika 1: Zgradba pšeničnega zrna 

  

Vir: lastni 2017 
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2.2 PŠENIČNI OTROBI 

Pšenični otrobi so zunanji del zrnja in predstavljajo bogat vir prehranske vlaknine. 

 

Kot je napisala Tina Smolič v diplomski nalogi: »Prehranska vlaknina je dobila ime 

po celulozi, ki ima zaradi strukture in velikosti vlaknast izgled. Polisaharidi imajo 

lahko od 100 do več tisoč monosaharidnih enot, oligosaharidi pa od 3 do 20 

monosahardinih enot. Vendar oligosaharidi kažejo podobne fiziološke lastnosti, kot 

prehranska vlaknina, zato so bile nekatere frakcije oligosaharidov obravnavane kot 

prehranska vlaknina, preden so predlagali njihovo priključitev prehranski vlaknini 

(Lee in drugi 1994, 757-768) 

Prav tako lahko v delu omenjene avtorice zasledimo naslednje: »Prehransko 

vlaknino naj bi že pred več kot 2000 leti poznali kot otrobe, krmo in seno. Sam izraz 

prehranska vlaknina se je prvič pojavi leta 1953, ko jo Hipsley opiše kot del 

rastlinske celične stene (Grey 2006, 36).« Kot prvi, ki je prehransko vlaknino 

definiral, pa je Trowel že leta 1972. Definiral jo je kot del hrane, ki izhaja iz rastlinskih 

celičnih sten in jo ljudje slabo prebavljamo. Kasneje leta 1976 pa je Trowel s 

sodelavci označil prehransko vlaknino kot vsoto rastlinskih polisaharidov in lignina, 

ki niso prebavljeni z endogenimi izločki prebavil. 

Danes poznamo več različnih definicij prehranske vlaknine. Na kratko je namreč 

težko opisati skupino snovi z raznoliko zgradbo in različnimi učinki na prebavo. Po 

prvotnih kemijskih analizah so prehransko vlaknino, kot jo imenujemo danes, uvrstili 

v skupino surovih vlaknin in naj bi predstavljala tisti del živalske krme, ki se ne more 

prebaviti.  

Vlaknini pravimo tudi strukturni ogljikov hidrat. Večina vlaknine je namreč v celični 

steni rastlin. Vsebnost in vrsta vlaknine je odvisna od vrste rastlin ter pogojev rasti. 

Tudi v posameznih delih rastline se vsebnost in vrsta vlaknine lahko razlikujeta. 

Najbolj splošno sprejeta definicija, ki je zapisana v diplomskem delu z naslovom 

Vsebnost prehranske vlaknine v živilih rastlinskega izvora pravi: »Prehranska 

vlaknina so oligosaharidi, polisaharidi in njihovi derivati, ki se ne morejo prebaviti s 

človekovimi prebavnimi encimi, tako da bi se komponente vsrkale v zgornjem delu 

prebavnega trakta, to vključuje tudi lignin,« (Thebaudin in drugi 1997). 
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2.3 HRANILNA VREDNOST  

Zagotavljanje informacij o hranilni vrednosti živila na embalaži je obvezen sestavni 

del ukrepov v povezavi z javnim zdravjem in prispeva k ustrezni izbiri živila na 

podlagi prejetih informacij. Da se lažje primerja med proizvodi, pakiranimi v različni 

velikosti embalaže, je obvezna navedba hranilne vrednosti na 100 g ali 100 ml, po 

potrebi pa so dovoljene tudi navedbe na porcijo ali jedilno enoto. Navedba hranil, 

kot so nasičene maščobe, sladkorji in natrij, je pomembna za javno zdravje, zato je 

njihova navedba na označbi hranilne vrednosti obvezna. Osnovni cilji uredbe o 

zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom je zagotoviti končnemu potrošniku 

podlago za ozaveščeno izbiro. Pomembno pa je, da potrošnik razume informacije 

na označbi. Zato lahko večkrat opazimo, da se tudi na označbi hranilne vrednosti 

uporablja izraz sol in ne natrij. Pri navajanju hranilne vrednosti pa velja nekaj pravil. 

Za označbo hranilne vrednosti velja predpisana velikost črk – srednji črkovni pas ≥ 

1,2 mm. Energijska vrednost in količina hranilnih snovi se izrazita z naslednjimi 

merskimi enotami: 

- energijska vrednost = kilodžuli (kJ) in kilokalorije (kcal), 

- masa: grami (g), miligrami (mg) ali mikrogrami (µg), 

- navedba za vitamine in minerale se vedno izrazi tudi kot % priporočenih 

vnosov.  

Označba hranilne vrednosti pomeni informacije, ki določajo: energijsko vrednost, ali 

energijsko vrednost ter le eno ali več naslednjih hranil: v skupino maščob spadajo 

nasičene maščobe, enkrat nasičene maščobe in večkrat nasičene maščobe, 

ogljikove hidrate (sladkorji, polioli in škrob), sol, prehranske vlaknine, beljakovine, 

vitamini in minerali (Nahtigal 2016, 9-11). 

2.3.1 Hranilna vrednost izdelka pšenični otrobi Enemon 

Dnevno pomanjkanje prehranske vlaknine lahko rešujemo z izdelkom pšenični 

otrobi Enemon. Imajo prav poseben fiziološki pomen, ker so prehranska vlaknina 
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ogljikovi hidrati, ki se ne more prebaviti s človeku lastnimi prebavnimi encimi. 

Pšenični otrobi Enemon imajo visoko vsebnost prehranske vlaknine, magnezija, 

beljakovin in vitaminov skupine B.  

Prehranska vlaknina iz pšeničnih otrobov prispeva k pospeševanju prehajanja 

črevesne vsebine, zato ugodno vplivajo na prebavo posameznika. 

Podatke, potrebne za hranilno vrednost izdelka pšenični otrobi Enemon, sem 

pridobila z originalne embalaže samega izdelka (Jata Emona 2014). 

Preglednica 1: Hranilna vrednost izdelka pšenični otrobi Enemon  

Povprečna hranilna vrednost Na 100 g (30 g)* % PV** (30 g) 

Energijska vrednost 1297 kJ / 310 kcal 389 kJ / 93 kcal 5 % 

Maščobe 4,9 g 1,5 g 2 % 

Od tega nasičene maščobe 0,8 g 0,2 g 1 % 

Od tega nenasičene 

maščobe 
2,9 g 0,87 g   

Ogljikovi hidrati 32,2 g 9,7 g 4 % 

Od tega sladkorji 3 g 0,9 g 1 % 

Prehranska vlaknina 36 g 10,8 g   

Beljakovine 16,1 g 4,8 g 10 % 

Sol <0,1 g <0,1 g <1 % 

Vitamini in minerali Na 100 g (30 g)* % PDV*** (30 g) 

Tiamin (mg) 0,6 0,18 16 % 

Riboflavin (mg) 0,5 0,15 11 % 

Niacin (mg) 18 5,4 34 % 

Vitamin B6 (mg) 0,7 0,21 15 % 
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Folna kislina (µg) 195 58,5 29 % 

Biotin (µg) 45 13,5 27 % 

Pantotenska kislina (mg) 2,5 0,75 13 % 

Kalij (mg) 1350 405 20 % 

Fosfor (mg) 1140 342 49 % 

Magnezij (mg) 490 147 39 % 

Železo (mg) 16 4,8 34 % 

Cink (mg) 9,4 2,82 28 % 

Baker (mg) 1,3 0,39 39 % 

Mangan (mg) 13 3,9 195 % 

 

»* – Izračun za dnevno priporočeno količino otrobov (30 g = dnevna porcija). Pakiranje vsebuje 16 

dnevnih porcij. 

** PV – Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal). 

*** PDV – Priporočeni dnevni vnosi vitaminov in mineralov (odrasli),« (Jata Emona 2014). 

Vir: Jata Emona 2014 

2.4 POMEN ŽIT V ČLOVEKOVI PREHRANI IN KORISTNOST 

PŠENIČNIH OTROBOV 

Žita so del naše vsakdanje prehrane, zato njihovo uživanje, predvsem polnozrnatih 

in bogatih s prehransko vlaknino, ugodno vplivajo na naše zdravje. Raziskave 

kažejo, da imajo lahko pšenični otrobi pozitiven učinek na preprečevanje bolezni, 

vključno z boleznimi raka, debelostjo in nekaterimi gastrointestinalnimi bolezni 

(obolenja prebavnega sistema), vključno z divertikularno boleznijo, zaprtjem ter 

sindromom razdražljivega črevesja. Rak črevesja je glavni vzrok umrljivosti za 

rakom v Veliki Britaniji. Ljudje, ki uživajo z vlaknino revno prehrano, bi lahko za 40 

% zmanjšali tveganje raka debelega črevesja, če bi v svojo prehrano vključili več 

živil, bogatih s prehransko vlaknino (Stevenson 2015, 1001–1013).  
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3 POMEMBNE METODE PRI IZDELAVI PŠENIČNIH OTROBOV 

Za izdelavo pšeničnih otrobov poznamo več pomembnih metod. Prva metoda je 

določanje vlage, kjer poteka sušenje vzorcev. Pri tej metodi poznamo dva načina 

analize. Najprej bi omenila klasično analizo, kjer uporabljamo sušilnik in traja dalj 

časa. Druga manj pogosta pa je gravimetrična analiza, ki pa je za razliko od klasične 

metode hitrejša. Tretja pomembna metoda je določanje vodne aktivnosti (Aw-

vrednost), ki zagotavlja kakovost izdelka. S to analizo preverimo stabilnost in rast 

mikroorganizmov. Zadnja in za končni produkt zelo pomembna metoda pa je 

ekstrudiranje, pri katerem iz recepture surovin dobimo končni produkt – ekstrudati. 

Pri tej metodi gre za pridobivanje končne oblike izdelka.  

Za boljše razumevanje sem v naslednjih točkah metode podrobneje predstavila.  

3.1 DOLOČANJE VODE (VLAGE) – SUŠENJE VZORCEV 

3.1.1 Klasična metoda 

Vsebnost vlage oziroma suhe snovi (SS) v vzorcu je za kakovost izdelka zelo 

pomembna. Od vsebnosti vlage sta odvisna obstojnost in kvarjenje izdelka med 

skladiščenjem. Določanje suhe snovi izdelku je zelo pomembno, saj je vsebnost 

hranilnih snovi v izdelkih različna. Vlago oziroma suho snov v vzorcu določimo s 

postopkom sušenja v sušilniku. Sušimo toliko časa, da se masa več ne spreminja 

oziroma da izparijo voda in vse hlapne snovi. Pravimo, da vzorec sušimo do 

konstantne mase. Suho snov določimo kot razliko v masi vzorca pred sušenjem in 

po njem. Ker lastnosti vzorca pri sušenju spremenimo, vzorec ni več uporaben za 

druge analize (Jakovac Strajn, Grandič 2015, 32) 
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Slika 2: Tehtič za sušenje vzorcev.  

 

Vir: lastni 2017 

3.1.2 IR-analizator vlage (IR) – gravimetrično določanje vode  

IR-analizator vlage je merilni instrument v kemijskem laboratoriju, s katerim lahko 

vzorcu določimo vlago. To metodo v laboratoriju uporabljajo, ker je bistveno hitrejša 

od klasičnega določanja vlage. IR-analizator je treba postaviti na trdo ravno površino 

in ga shranjevati na mestu, ki ni izpostavljeno vibracijam ali večjim tresljajem, ni 

hitrih nihanj v temperaturi, sončne svetlobe niti pretirane vlage. Za pravilno 

delovanje mora biti analizator vlage natančno horizontalno uravnan in pred 

začetkom dela kalibriran. Princip delovanja temelji na natančnem merjenju mase 

vzorca, ki se v časovnem intervalu suši. Glede na maso vzorca in želeno končno 

vlažnost se določita čas sušenja ter temperatura. Konstantno sušenje vzorca se 

izvaja z IR-sevanjem. Po končanem sušenju se previdno odstrani posoda za 

tehtanje in pripravi za ponovno meritev.  

3.2 Aw-VREDNOST 

3.2.1 Razpoložljivost in aktivnost vode 

»Količina vode v živilu ni določilnega pomena za potek procesov v njem. Ključno je 

namreč to, kako je ta voda razpoložljiva z ostalimi sestavinami živila, oziroma v 

kolikšni meri je dostopna mikroorganizmom. Pojem razpoložljivosti vode je 
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povezana z gibljivostjo vodnih molekul. Lažje, ko potujejo vodne molekule od enega 

mesta reakcij do drugega in lažje, ko v teh reakcijah sodelujejo večja je 

razpoložljivost vode. Razpoložljivost vode v živilu po navadi opisujejo s pojmom 

aktivnost vode (Aw),« (Krečič Stres 2008, 12) 

»Aktivnost vode je parameter, s katerim kvantitativno ovrednotimo dostopnost vode 

v živilu. Aktivnost vode (Aw) je podana kot razmerje med delnim tlakom vodne pare 

nad živilom pri določeni temperaturi (P), in delnim tlakom vodne pare nad čisto vodo 

pri isti temperaturi (P0):  

Slika 3: Zapis za aktivnost vode. 

 

Vir: lastni 2017 

Aktivnost vode je merilo za hlapljivost (fugativnost) molekul vode.«  

»Vrednost za aktivnost vode v živilskem izdelku je podatek, ki pomaga predvideti 

kakšna bo stabilnost tega izdelka glede na hitrost kemijskih reakcij, tekstur ne 

lastnosti in razvoj mikroorganizmov,« (Abramovič 2006, 23-26) 

Preglednica 2: Aktivnost vode in mikrobiološko kvarjenje živil  

Aw-VREDNOST 
VRSTA 

MIKROORGANIZMA 
NEKATERA ŽIVILA Z Aw 

1,00–0,95 

Gram-negativne oblike 

paličaste bakterije, spore 

bakterij, nekatere kvasovke 

Živila, ki vsebujejo do 40 % sladkorja in 

do 7 % NaCl, veliko vrst klobas, sredina 

kruha 
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0,95–0,91 

Najpogostejše oblike bakterij 

okroglasta, laktobacili, 

vegetativne celice 

Živila z okoli 65 % sladkorja in 15 % 

NaCl; nekatere vse salame, trajni siri 

0,91–0,87 
Največje število sevov 

kvasovk 

Živila z okoli 55 % sladkorja ali z 12 % 

NaCl; pršut, poltrajni siri 

0,87–0,80 
Največje število plesni; 

Staphylococus aureus 

Moka, riž, semena stročnic z vsebnostjo 

15–17 % vlage; sadne torte, sladko 

kondenzirano mleko 

0,80–0,75 
Največje število halofilnih 

bakterij 

Hrana s 26 % soli, marcipan (s 16–17 % 

vode), jem, marmelada, sadni sirup 

0,75–0,65 Kserofilne plesni 
Zdrobljena in delno požeta zrna ovsa 

(okoli 10 % vlage) 

0,65–0,60 Osmofilne kvasovke 
Suho sadje s 15–20 % vode; karamela s 

približno 8 % vode 

0,5 

Področje, ki zavira razvoj 

katere koli vrste 

mikroorganizmov 

Testenine in začimbe z 10–20 % vode 

0,4  Jajca v prahu s 5 % vode 

0,3  
Piškoti, opečen kruh, skorja kruha – 

vsebnost vode okoli 3–5 % 

0,2  

Mleko v prahu (2–3 % vode), suho sadje 

(približno 5 % vode), koruzni kosmiči 

(približno 5 % vode) 

Vir: Koprivica 2008 
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3.3 EKSTRUDIRANJE 

Tehnologija ekstrudiranja je prisotna v različnih panogah že več let. »Ekstrudiranje 

je tehnološki postopek, kjer surovino (v živilstvu predvsem škrob in beljakovine) s 

potiskanjem skozi šobo pri visokem tlaku in temperaturi, preoblikujemo.  Surovini se 

pri tem kemijsko in fizikalno spremeni struktura in s tem dobimo izdelek. Naprava 

se imenje ekstrudor. Ekstrudor je polžasti transporter v tesnem ohišju, ki potiska 

material skozi šobo pri visoki temperaturi in tlaku. Proces fizikalno kemijskega 

preoblikovanja je najbolj podoben kuhanju,« (Kovač 2015, 116). 

Pri postopku ekstrudiranja hrane je treba upoštevati naravne spremembe snovi v 

vsebnosti vlage, škroba in beljakovin. Toplotna obdelava in pritisk med ekstruzijo 

pospešuje želatinizacijo škroba in pridobitev trdne mrežaste strukture, povezane s 

koaguliranimi beljakovinami.  Med ekstruzijo se tekstura surovine spreminja tako s 

fizikalnega kot s kemijskega vidika. Predvidevati pa moramo tudi pri prehodu skozi 

cev ekstrudorja, da se lahko sestavine v določeni meri zdrobijo (Ivanov 2009). 

Na začetku delovnega protokola za izdelavo pšeničnih otrobov sledi prevzem 

dokumentacije, surovin, aditivov in embalaže. Naročnik mora izvajalcu pred 

proizvodnjo dostaviti delovni nalog za vsako šaržo posebej, recepturo s kontrolo za 

tehtanja in specifikacije surovin ter aditivov.  

Surovine je treba skladiščiti pri sobni temperaturi, v suhem prostoru, ki je zaščiten 

pred neposredno svetlobo in vlago. (Jata Emona 2016, 2-4) 

Pri pripravi ekstrudorja je treba pregledati čistočo, določiti primerno šablono, ki je 

označena na recepturi, ter opraviti pregled in nastavitve za izbran izdelek. Po 

recepturi je treba nastaviti tudi hitrost noža in temperaturo. Ekstrudiranje se začne 

z manjšo količino pšeničnih otrobov in pitne vode, ki se zavržejo (Jata Emona 2016, 

2-4) 

Pri ekstrudiranju gre za proces, pri katerem najprej v lijak nasujemo vzorec, ki se 

segreje, naprava mešanico sestavin potiska skozi šobo izbrane oblike, rezilo pa 

reže izdelek na izbrano dolžino. Pri potiskanju se ustvarja visok tlak, zaradi trenja in 

dodatnega segrevanja se mešanica segreje (Jata Emona 2016, 2-4) 

V študijskem gradivu z naslovom Tehnologija predelave žit najdemo tri tipe 

ekstruzije pri postopku ekstrudiranja:  
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- Hladna ekstruzija, kjer je tempertaura od 40 do 70 °C in tlak od 70 do 100 bar.  

Pri hladni ekstruziji se izdelki termično ne obdelajo. Izdelek dobi obliko. 

- Ekstruzija tipa 1, kjer je temperatura od 70 do 120 °C in tlak od 80 do 130 bar. 

Pri ekstruziji tipa 1 izdelek dobi obliko in poteče postopek kuhanja. 

- Ekstruzija tipa 2 je direktna ekspanzija, kjer je temperatura od 130 do 180 °C 

in tlak od 120 do 250 bar. Pri ekstruziji tipa 2 se izdelek termično obdela, 

potečeta kuhanje in ekspanzija (Kovač 2015, 116)  

Notranja temperatura ekstrudorja znaša več kot 130 °C, zato pšenične otrobe 

dobimo kot direktno ekspandirane izdelke. Visok tlak v cevi preprečuje izhlapevanje 

vode iz surovin. Pri prehodu skozi šobo se tlak sprosti. S potiskanjem skozi matrice 

se vrši visok pritisk, zaradi česar voda iz surovine hitro izpareva, pri čemer pride do 

ekspanzije (Ivanov 2009). Z ekstruzijo so pripravljeni pšenični otrobi. Pri samem 

ekstrudiranju mora biti delavec prisoten in predvsem pozoren, da proces poteka po 

navodilih. Po končanem ekstrudiranju je bilo treba pšenične otrobe razporediti v več 

posod zaradi hitrega hlajenja. V teh posodah se ekstrudati skladiščijo do časa 

pakiranja.  

Hlajenje pšeničnih otrobov je obvezno, saj ekstrudati pridejo toplotno obdelani. Med 

ekstrudiranjem se spremljata kakovost izdelka in prisotnost morebitnih nečistoč.  

Ves čas ekstrudiranja mora proces nadzorovati usposobljen delavec. 

 

Izdelek se pakira v primarno embalažo. Količina izdelka v posamezni embalaži je 

označena na recepturi. Pakirane enote se zbirajo v zbirnih posodah – pomembno 

je rokovanje zaradi loma izdelka.  

Vsaka vrečka gre skozi detektor kovin, saj je vrečke z vsebnostjo kovin treba 

zavreči. Če se ugotovi, da vrečka vsebuje kovine, je treba ugotoviti vzrok. 

Izdelke je treba pravilno zaščititi pred neposredno svetlobo s primernim pakiranjem 

in skladiščenjem.  

Pakira se v vrečko in zloženko iz kartona. Zaradi loma je pomembno rokovanje. 

Prodajne enote je treba skladiščiti pri sobni temperaturi, v suhem prostoru, 

zaščiteno pred neposredno svetlobo in vlago (Jata Emona 2016, 2-4). 

 

Prikazani miselni vzorec prikazuje dejanski postopek tehnološkega postopka 

ekstrudiranja otrobov.  
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Preglednica 3: Hodogram tehnološkega postopka ekstrudiranja otrobov. 

 
 Delavni nalog  

 
 ↓  

 

Prevzem 
dokumentacije* 

(1) 
Prevzem embalaže** (1) 

Prevzem surovin in 
aditivov*** (1) 

 
↓ ↓ ↓ 

 
Skladiščenje surovin, aditivov in embalaže (2) 

 

 

 

 ↓  

 
 Tehtanje surovin (3)  

 

 ↓  

 

 Mletje aditivov v manjšem 
mlinu (4) 

 

 

 ↓  

 

 Pred mešanje aditivov s 25 
kg otrobov (5) 

 

 

 ↓  

 

 Mešanje v nauti (6)  

 

 ↓ 
 

 

 

 Transport surovine v 
ekstrudor (7) 

 

 

 ↓  

 

 Ekstrudiranje (8)  

 

 
 
 
↓ 

 

  Hlajenje in skladiščenje v 
zbirnih posodah (9) 

 

 

 ↓  

*RECEPTURA - navodila za 
izdelavo (receptura, količine, 
navodila za izdelavo nalepke za 
zbirno pakiranje) 

****Pšenični otrobi, ovseni 
otrobi, BHA, vanilin, citronska 
kislina 
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 Pakiranje v primarno 
embalažo (10) 

 

 

 ↓  

 

 Detektor kovin-KKT (11)  

  ↓  

 

 Skladiščenje izdelka (12)  

 

 ↓  

Tisk roka uporabe in 
lota izdelka (14) 

→ 
Pakiranje v sekundarno 

embalažo – zloženko (13) 
 

 

 ↓  

izdelava nalepke za 
zbirno pakiranje (15) 

→ Zbirno pakiranje (16)  

 

 ↓  

 

 Skladiščenje izdelka (17)  

 

 ↓  

 

 Paletiranje (18)  

 
 ↓  

 
 Skladiščenje izdelka in 

odprema (19) 
 

 

Vir: Jata Emona 2016, 6-7 
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Slika 4: Industrijski ekstrudor  

 

Vir: lastni 2017 

Slika 5: Proces ekstrudiranja vzorcev  

 

Vir: lastni 2017 
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Slika 6: Ekstrudirani izdelek – ekstrudat 

 

Vir: lastni 2017 
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4. MATERIALI IN METODE 

4.1 NAČRT IZVEDBE 

1. Vzorčenje in priprava vzorcev  

Pri pripravi vzorcev je potrebna velika natančnost. Vzorci morajo biti čim bolj 

primerljivi, da kasnejše raziskave potekajo nemoteno. Dobro je treba preveriti 

recepturo in dobro premešati vzorce. 

Najprej sem vzorčila pšenične otrobe kot samo surovino in homogenemu vzorcu 

določila vlago z dvema različnima metodama. Prva je bila klasična metoda za 

merjenje suhe snovi, kjer se je vzorec sušil 4 ure pri 130 °C. Druga pa je bila metoda 

z IR-analizatorjem, kjer sem naredila več poskusov sušenja snovi pri različnih 

temperaturah in različnem času. Meritve sem večkrat ponovila. 

2. Hitro merjenje vlage z IR-analizatorjem (pred dodajanjem vlage in po 

njem) 

Pred vsakih merjenjem vlage s hitro analizo sem vsak vzorec dobro premešala in s 

tem dobila homogeno zmes ter primerljive rezultate. S samo analizo sem ugotovila, 

koliko imajo vzorci % vlage. Vzorec sem vstavila v IR-analizator in nastavila čas ter 

temperaturo sušenja.  

3. Dodajanje vlage vzorcem  

Vsakemu vzorcu sem dodala določeno količino vode, tako da sem dolila vodo in 

dobro premešala v mešalniku – kutru. Po določenem času mešanja sem vzorec 

ponovno zaprla v plastično vrečko in naredila meritve določanja vode/vlage.  

4. Ekstrudiranje vzorcev 

Ko sem imela vzorce pripravljene oziroma ko so po recepturi vsebovali določen % 

vlage, sem jih ekstrudirala in naredila ekstrudate. Nato sem naredila ponovne 

meritve z IR-analizatorjem, kjer sem preverila, ali se je vsebnost vlage v vzorcih 

spremenila.  

5. Določanje Aw-vrednosti 

Po končanem ekstrudiranju je treba vzorce poslati na analizo za Aw-vrednost in 

ugotoviti, ali so mikrobiološko sprejemljivi. 

6. Sejalna analiza za pregled loma/drobljivosti 
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Ko so bili vzorci ekstrudirani, sem preverila velikost ekstrudata s sejalno analizo. 

Tako sem ugotovila, kakšno imajo drobljivost in ali sem z dodajanjem vlage dosegla 

svoja pričakovanja.  

7. Ponovna hitra meritev vlage z IR-analizatorjem 

Pri končnem izdelku sem ponovno preverila % vlage in ugotovila, za koliko se je 

izboljšala lomljivost.  

8. Merjenje ekstrudatov z mikrometrom 

Iz vsakega vzorca sem vzela 20 ekstrudatov in jih z mikrometrom izmerila. Potem 

sem iz vseh dvajsetih izračunala povprečno velikost. 

4.2 PRIPRAVA VZORCEV 

Za sam preizkus sem potrebovala osem enakih vzorcev, ki sem jim kasneje dodala 

različno količino vode. Pri pripravi vzorcev sem morala biti natančna, da so bili vzorci 

med seboj primerljivi. Osnovna surovina so pšenični otrobi, ki jo stehtamo. Nato po 

recepturi dodamo: vhodno surovino – pšenične otrobe, antioksidant: 

butilhidroksianizol (BHA) in citronsko kislino. Vse dodane sestavine sem predhodno 

zmlela v manjšem mlinčku, da so se med seboj lažje pomešale. Vzorce sem potem 

dobro zaprla, da se niso navlažili in povezali v grudice. 

Slika 7: Tehtanje in priprava vzorcev 

 

Vir: lastni 2017 
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4.3 DODAJANJE VODE VZORCEM 

Ko sem vzorce zmešala, sem vsakemu vzorcu postopoma dodajala določeno 

količino vode. 

Količino vzorca sem stresla v večji mešalnik, kamor sem postopoma dodala določen 

delež vode. Vzorec sem nekaj časa dobro mešala v posebnem mešalniku, da se je 

voda enakomerno porazdelila in sem dobila vzorec brez grudic. Vzorec sem po 

mešanju ponovno pretresla nazaj v plastično vrečo, ki sem jo dobro zaprla, da sem 

onemogočila dostop kisika. Pri vsakem vzorcu sem postopek ponovila z različno 

količino dodane vode.  

Slika 8: Dodajanje vode in mešanje vzorcev 

 

Vir: lastni 2017 

4.4 IR-ANALIZATOR 

Hitra IR-analiza je analiza, ki v kratkem času določi delež vlage v vzorcu. Določila 

sem čas in temperaturo, pri kateri sta potekali sušenje ter merjenje v IR-analizatorju. 
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Za vse vzorce morata biti enaka temperatura in čas. Analiza je potekala pri 120 °C 

20 minut. Vse rezultate sem sproti izpisovala.  

Slika 9: Hitra IR-analiza za določanje vlage   

 

Vir: lastni 2017 

4.5 EKSTRUDIRANJE VZORCEV 

Pri samem ekstrudiranju sem bila predvsem pozorna, da je proces potekal po 

navodilih. Ko je šlo skozi ekstrudor vseh osem vzorcev, sem dobila osem vrečk 

različnih ekstrudatov. Že med samim ekstrudiranjem sem lahko videla, da se med 

seboj razlikujejo po videzu, teksturi. Po končanem ekstrudiranju je bilo treba 

pšenične otrobe ohladiti, saj so ekstrudati hkrati tudi toplotno obdelani. 
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Slika 10: Hlajenje ekstrudiranih pšeničnih otrobov. 

 

Vir: lastni 2017 

4.6 Aw-VREDNOST 

Zaradi variabilnosti vlage v surovini sem dobila produkt, kjer so se ekstrudati v večini 

polomili. V dobljenih ekstrudatih sem preverila aktivnost vode in s tem povezano 

stabilnost končnega izdelka. Torej sem s preizkušanjem iskala pravo vsebnost vode 

v pripravljeni surovini, ki bo zagotavljala enakomerno kakovost oziroma čim manjši 

lom. 

Ko so se ekstrudati stabilizirali, sem določila tri vzorce, ki sem jih poslala na ponovno 

analizo Aw-vrednosti.  

4.7 SEJALNA ANALIZA ZA PREGLED LOMA 

Pri sejalni analizi sem najprej celoten vzorec večkrat stresla čez razdelilnik, da sem 

dobila želeno težo vzorca. Vzorcu sem po teži določila čas in moč stresanja. Za 

sejalno analizo sem uporabili dno in eno sito. Najprej sem zapisala začetno težo 

vzorca, težo dna in težo 2-mm sita. Stresanje je potekalo pri magnitudi 1 10 minut. 

Po končani sejalni analizi sem stehtala dno z vzorcem in nato še 2-mm sito z večjimi 

delčki vzorca. Vse potrebne rezultate sem sproti zapisovala v pregledno 
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preglednico. Po pridobljenih rezultatih sem s pomočjo računskih metod ugotovila 

lom pšeničnih otrobov.  

Slika 11: Dno in 2-mm sito za sejalno analizo  

 

Vir: lastni 2017 

Slika 12: Sejalna analiza   

 

Vir: lastni 2017 
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4.8 MERJENJE EKSTRUDATOV Z MIKROMETROM 

Pri merjenju ekstrudatov z mikrometrom sem ugotavljala, kakšno ekspanzijo sem 

dosegla z dodajanjem vode. Iz vsakega vzorca sem vzela naključnih 20 ekstrudatov 

in jih izmerila z mikrometrom. Iz vseh meritev sem potem izračunala povprečno 

debelost ekstrudata. 

Slika 13: Mikrometer   

 

Vir: lastni 2017 
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5 REZULTATI IN UGOTOVITVE 

Rezultati kemijskih analiz so podani v sedmih preglednicah in enem grafikonu. 

5.1 REZULTATI DOLOČANJA VLAGE S KLASIČNO METODO IN IR- 

ANALIZATORJEM 

Pri analizah sem najprej homogen vzorec pšeničnih otrobov preizkusila z dvema 

različnima metodama določanja vlage. Prva je bila klasična metoda, kjer se je 

vzorec sušil 4 ure pri 130 ºC. Druga pa je bila metoda z IR-analizatorjem, kjer sem 

v več poskusih preizkušala najboljše pogoje sušenja.  

V preglednici 4 je prikazan rezultat klasične metode preverjanja suhe snovi, pri 

kateri sem ugotavljala začetno vlago v pšeničnih otrobih. 

Preglednica 4: Rezultat vlage s klasično metodo  

 

Vir: lastni 2017 

V preglednici 5 so prikazani povprečni rezultati treh ponovitvenih meritev z IR-

analizatorjem, s katerim sem ugotovila povprečno začetno vlago v pšeničnih otrobih 

in tako definirala potreben čas ter temperaturo sušenja.  

  

Opis vzorca Suha snov g/kg Vlaga % 

Pšenični otrobi 874,4  12,56  
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Preglednica 5: Začetna meritev z IR-analizatorjem. 

POVPREČJE  (3 ŠARŽE) – 120 °C – 30 MINUT 

 ČAS (min) 

Odstotek (%) 
vlage v vzorcu v 

razmerju s 
časom 

MASA (g) 

0 12,08  5,501  

0,5 12,05  5,4493  

1 12,03  5,3313  

1,5 12,00  5,186  

2 11,99  5,063  

2,5 11,96  4,9757  

3 11,92  4,938  

3,5 11,90  4,917  

4 11,86  4,9027 

4,5 11,81  4,892  

5 11,72  4,884  

6 11,59  4,8723  

8 11,36 4,8597  

10 11,15  4,852  

12 11,01  4,8477  

14 10,81  4,845  

16 10,89  4,8427  

18 10,17 4,8417  

20 9,53  4,8393  

22 8,05  4,8377  

24 5,70  4,837  

26 3,07  4,8353 
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28 0,89  4,834  

30 0,00  4,833  

Vir: lastni 2017 

Grafikon 1: Rezultati padanja % vode v določenem času, določeni z IR-

analizatorjem. 

 

Vir: lastni 2017 

Meritve po klasični analizi sem naredila samo pri začetnem merjenju odstotka vode 

v začetni surovini – pšeničnih otrobih. Ker večjih odstopanj med meritvami z IR-

analizatorjem in klasično metodo ni bilo, sem na daljne meritve delala z IR-

analizatorjem. S klasično metodo sem določila 12,6 % vode, z IR-analizatorjem pa 

12,10 % v surovini pšeničnih otrobov. 

Taka metoda določanja vode v surovini pšeničnih otrobov pred ekstrudiranjem je 

dovolj natančna, ker tudi pri največjem dodatku vode varnost živila zaradi končne 

Aw-vrednosti ni problematična.  
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Pšenični otrobi so po več poizkusih in po končanem sušenju vzorca vsebovali 

povprečno 12 % vode/vlage.  

Pri sušenju z IR-analizatorjem smo najboljše vzorce dobili pri 120 °C in 20-minutnem 

sušenju. Vse nadaljnje analize z IR-analizatorjem so bile narejene pri teh pogojih. 

Kratko trajanje analize je pomembno tudi pri kasnejšem uvajanju analize v 

industrijski proces.  

5.2 REZULTATI DOLOČANJA VLAGE PO DODANI KOLIČINI VODE 

V preglednici 6 so prikazani rezultati merjenja z IR-analizatorjem pred 

ekstrudiranjem in po dodani količini vode v vzorcih. Surovina pšeničnih otrobov 

vsebuje 12 % vode/vlage; ekstrudirani pšenični otrobi brez dodane količine vode 

vsebujejo 11,35 % loma. Da bi zmanjšala lom pšeničnih otrobov, sem postopoma 

dodajala količino vode. S tem sem dosegla, da z 8 % dodane količine vode 

zmanjšam lom ekstrudiranih pšeničnih otrobov na 2,5 %. Ker pa na začetku nisem 

vedela, koliko odstotkov dodane vode prinese najboljši rezultat, sem postopoma 

dodajala različne količine vode. 

Preglednica 6: Rezultati določanja vlage z IR-analizaorjem po dodani količini 

vode. 

VZOREC 

% VODE, 20 MIN IR-

SUŠENJA 

DODANO 

% 

KOLIČINA DODANE VODE NA 2000 

G 

1. 10,70  0,00  0  

2. 11,47  1,00  20  

3. 12,20 2,00  40  

4. 13,05  3,00  60  

5. 13,29  4,00  80  

6. 14,55  5,00  100  
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7. 15,19  6,00  120  

8.  16,90 8,00  160  

Vir: lastni 2017 

5.3 REZULTATI VSEBNOSTI VLAGE PO KONČANEM 

EKSTRUDIRANJU VZORCEV 

V preglednici 7 so prikazani rezultati ponovnega merjenja vlage v že ekstrudiranih 

vzorcih.  

Preglednica 7: Rezultati ponovnega merjenja vsebnosti vlage v že 

ekstrudiranih vzorcih 

VZOREC 

% VLAGE, 20 MIN IR-

SUŠENJA 

DODANO 

% 

KOLIČINA DODANE VLAGE NA 

2000 G 

1. 4,89  0,00  0  

2. 4,98  1,00  20  

3. 5,13  2,00  40  

4. 5,79  3,00  60  

5. 6,38  4,00  80  

6. 6,91  5,00  100  

7. 7,27  6,00  120  

8.  8,40  8,00  160  

Vir: lastni 2017 

Ko smo vzorcem že dodali določen odstotek vode, smo ponovno naredili meritve z 

IR-analizatorjem in tako preverili uspešnost. Rezultat ponovnega merjenja se ne 

ujema natančno z dodano vlago. Iz rezultatov lahko vidimo, da se odstotek po 
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dodani količini vode ne dviguje enakomerno. Do neujemanja pride zaradi mešanja 

vzorca, hitrega izhlapevanja in segrevanja vzorca. 

Po končanem ekstrudiranju smo iz vzorcev dobili narejene ekstrudate, kjer pa se je 

zaradi velikega pritiska in segrevanja pričakovano znižala vlaga. 

5.4 REZULTATI Aw-VREDNOSTI 

V preglednici 8 so prikazani rezultati vodne aktivnosti – Aw-vrednost v ekstrudiranih 

pšeničnih otrobih.  

Preglednica 8: Rezultati aktivnosti vode v ekstrudiranih pšeničnih otrobih. 

VZOREC 

DODANA VODA 

(g) 

DODANO % 

Aw-VREDNOST 

1. 0  0,00  0,224 

4. 60  3,00  0,273 

6. 100  5,00  0,345 

8. 160  8,00  0,453 

Vir: lastni 2017 

V preglednici 8 so prikazani rezultati Aw-vrednosti. Vse vrednosti so pod 0,5, kar 

inhibira rast vseh vrst mikroorganizmov in tako zagotavlja mikrobiološko stabilnost 

izdelka. Tako lahko potrdimo, da so z dodajanjem vlage vzorci mikrobiološko varni. 
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5.5 REZULTATI SEJALNE ANALIZE IN LOM PŠENIČNIH OTROBOV 

V preglednici 9 so prikazani rezultati, ki smo jih dobili s sejalno analizo in pri kateri 

smo ugotovili lom pšeničnih otrobov. 

Preglednica 9: Rezultati sejalne analize pšeničnih otrobov. 

VZOREC 

DODANA VODA 

(g) VZOREC (g) SITO NAD 4 mm 

 

DNO LOM 

1. 0  157,6  139,9 g  17,9 g 11,35 % 

2. 20  153,8  141,1 g  12,6 g 8,19 % 

3. 40  144,9  131,1 g  13,8 g 9,52 % 

4. 60  165,3  155,7 g  9,6 g 5,80 % 

5. 80  168,7  159 g  9,8 g 5,80 % 

6. 100  164,1  157,7g  6,5 g 3,96 % 

7. 120  161,4  154,8 g  6,4 g 3,96 % 

8. 160  155,7  152 g  3,9 g 2,50 % 

Vir: lastni 2017 

Kot navajajo rezultati v preglednici 9, lahko vidimo, da višjo, kot imajo vsebnost 

vode, manjši lom imajo pšenični otrobi. S tem pa smo ugotovili, da večjo, kot imajo 

vsebnost vode, manj se drobijo ekstrudati, in dokazali smo, da z dodajanjem vode 

lahko izboljšamo naš izdelek.  
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5.6 REZULTATI MERJENJA VELIKOSTI PŠENIČNIH OTROBOV Z 

MIKROMETROM  

V preglednici 10 so prikazani rezultati merjenja velikosti pšeničnih otrobov z 

mikrometrom.  

Preglednica 10: Rezultati merjenja velikosti pšeničnih otrobov z 

mikrometrom. 

VZOREC 

DODANA VODA 

(g) PREMER (mm) 

1. 0  2,316  

2. 20  2,241  

3. 40 2,218  

4. 60  2,249  

5. 80  2,243  

6. 100  2,224  

7. 120  2,234  

8. 160  2,306  

Vir: lastni 2017 

Z rezultati v preglednici 10 lahko ovržemo drugo hipotezo, saj smo ugotovili, da 

ekstrudiranje pšeničnih otrobov ne poveča ekspanzije (premera ekstrudata). 
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6 ZAKLJUČEK 

Na podlagi kemijskih analiz, ki smo jih opravljali v začeti surovini in končnem izdelku, 

lahko zaključimo naslednje:  

- Ne glede na količino dodane vode so bili vsi vzorci pšeničnih otrobov 

mikrobiološko varni. 

- Večja, kot je dodana količina vode, manjši je lom ekstrudatov. 

- Večja, kot je dodana količina vode, lepše in bolj gladke strukture so ekstrudati. 

 

Prvo hipotezo smo delno potrdili. Dodajanje vode (povečanje vlage) pred 

ekstrudiranjem občutno (z 11,35 % na 2,5 %) zmanjša lom ekstrudiranih pšeničnih 

otrobov, ne poveča pa ekspanzije (premera ekstrudata). 

 

Drugo hipotezo smo potrdili. Merjenje vsebnosti vode/vlage z IR-merilnikom lahko 

za potrebe ekstrudiranja nadomestimo s klasično metodo določanja vlage. 

 

Za izboljšavo »starega« izdelka, ki je že nekaj let na trgu, je treba dobro poznati in 

upoštevati vse tehnološke postopke izdelave. Le takrat je izboljšava uspešna.  Naš 

cilj je bil, da z izboljšanim izdelkom ekspandiranih pšeničnih otrobov povečamo 

zadovoljstvo uporabnikov. Izdelki niso večni, zato prehajajo skozi različne stopnje, 

ki prinašajo proizvajalcu različne izzive, priložnosti in težave. Kot izziv je lahko 

izboljšanje kakovosti izdelka, dodajanje novih značilnosti, izpolnjevanje zunanjega 

videza izdelka. Hkrati moramo odločitve spremljati, analizirati. Iz primera je jasno 

razvidno, da se vselej zasleduje cilj uvesti izdelek v kakovosti na način, da se 

zadovoljijo pričakovanja tako končnih uporabnikov kot ljudi v podjetju. Z vsemi 

ugotovitvami lahko potrdim, da je bilo moje diplomsko delo pri izboljšanju izdelka 

uspešno.  
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