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Establishing the relative importance of damaged starch and 

fructan as sources of fermentable sugars in wheat flour and whole meal 

bread dough fermentations 

 

Secara umum dipercaya bahwa fermentasi adonan roti di fermentasi oleh ragi 

pemfermentasi maltosa. Hubungan yang terpenting dari glukosa dan fruktosa  adalah 

yakni keduanya berasal dari fruktan gandum dan sukrosa oleh invertase,bila 

dibandu=ingkan dengan maltose yang belum terdokumentasikan. 

Selama fermentasi, ragi roti Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae) mengubah 

gula yang terfermentasi yang ada pada adonan menjadi sebagian besar CO₂ dan etanol, 

menghasilkan adonan ragi. Pertama, ada 3 ikatan bebas mono-, di-, dan trisakarida yang 

secara natural terdapat di tepung gandum. Kandungan dari 3 macam gula ini pada tepung 

gandum sangat rendah, kira-kira sebanyak 0.05% untuk glukosa,fruktosa dan maltose 

hingga 0.2-0.3 untuk sukrosa dan raffinosa. Sember kedua untuk fermentasi gula adalah 

pati yang telah rusak, yang mana mengandung 5-8% basis tepung dari tepung gandum 

kasar. Pati yang rusak dapat didegradasi menjadi maltose dengan amilase. Jumlah maltosa 

yang dilepaskan selama fermentasi tergantung pada aktivitas a-amilase,yang 

merefleksikan Falling Number (FN), dan jumlah pati yang rusak yang terdapat pada pati. 

Sumber terakhir, adalah fruktan, umumnya mengandung atau secara eksklusif 

mengandung unit-unit fruktosa dan memaksimalkan satu glukosa permolekul. Gandum 

utuh mengandung 0.7-2.9% fruktan. 

Sebagai hasil, dari tepung Bilux dan adonan Terroir, fruktan tepung gandum 

merupakan sumber utama gula yang difermentasi selama tahap awal dari fermentasi. 

Hanya saat glukosa dan fruktosa, yang terderivasi dari fruktan, sukrosa dan hidrolisis 

raffinosa, sebagian besar habis, sel yeast mulai mengkonsumsi maltose menghasilkan fase 

lag temporer pada produksi CO₂. Selama proses fermentasi a 2 h, separuh dari gula 

dikonsumsi pada adonan Bilux yang terderivasi dari pati yang rusak dikarenakan aksi 

oleh amilase, sedangkan separuh yang lain dilepas oleh fruktan, sukrosa, dan raffinosa 

oleh invertase pati.  Pada Terroir adonan utuh, peran dari aktivitas invertase lebih besar, 

70% dari gula yang dikonsumsi terlepas oleh aktivitas invertase untuk pelepasan gula, 

yang mana menekankan pentingnya invertase pada pelepasan gula pada fermentasi pada 

adonan.  Sejak didegradasinya fruktan dan juga sukrosa, mengarah pada gula yang 

utamanya dikonsumsi selam jam-jam pertama fermentasi, secara utuh terlepas dari 

aktifitas amilase pada tepung, aktifitas amylolitik pada tepung tidak menentukan tingkat 

fermentasi pada jam pertama-kedua fermentasi. Aktifitas amilolitik pada tepung, yang 

mana ditentukan oleh FN dan jumlah pati rusak, sebagian besar mempengaruhi periode 

dari fase lagyang terjadi. Semakin tinggi maltosapada fermentasi, yang mana penting 

untuk adonan ragidan pemasakan adonan saat fermentasi yang produktif diperlukan. 

 


