
 
 

 

AMYLAB FN 
Η μέθοδος Hagberg Falling Number έγινε ευκολότερη, 

ασφαλέστερη και γρηγορότερη!!! 
 

Το Amylab FN καταγράφει τη δραστηριότητα των 

αποδομούμενων ενζύμων αμύλου (αλφα-αμυλάση) 

σύμφωνα με τη STANDARD μέθοδο Hagberg  

Η΄ τη νέα γρηγορότερη μέθοδο Testogram. 
 

Η άλφα-αμυλάση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά την 

παραγωγή προζυμένιου ψωμιού. Η έλλειψη της οδηγεί σε 

δυσκολίες κατά την ωρίμανση και σε χαμηλό σε όγκο ψωμί, 

ενώ η υψηλή αμυλασική δραστηριότητα μπορεί να επιφέρει 

κολλώδη ζύμη και χαμηλό σε όγκο ψωμί με κόκκινη κόρα. 

Υπάρχει ένα ιδανικό επίπεδο αλφα-αμυλάσης το οποίο 

βασίζεται στη δραστηριότητα της πρώτης ύλης (σίτος, 

αλεύρι…) και στη δραστηριότητα των πρόσθετων ενζύμων. 
 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Η δραστηριότητα της άλφα-αμυλάσης αξιολογείται παραδοσιακά με τη 

μέθοδο Hagberg. Το Amylab FN μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε τη μέθοδο Hagberg, έχοντας 

όμως βελτιωμένο έλεγχο των συνθηκών της δοκιμής σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. 

Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε τις ίδιες πληροφορίες σε συντομότερο χρόνο, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Testogram. 
 

Μέθοδος Falling Number 

Το Amylab FN υπολογίζει τον χρόνο που χρειάζεται ώστε ο αισθητήρας να βουτήξει μέσα στο ζεστό 

χυλό  αλεύρου + νερού, ως λειτουργία της αποδόμησης του ενζύμου αλφα-αμυλάσης που 

ενυπάρχει στον αλεσμένο σίτο ή δείγματος αλεύρου. Όσος μικρότερος είναι ο χρόνος, τόσο 

υψηλότερη είναι η ενζυμική δραστηριότητα. Ο χρόνος της δοκιμής εξαρτάται από την αμυλασική 

δραστηριότητα και ποικίλει μεταξύ 60 και 500 δευτερολέπτων (περίπου 200-300 δευτερόλεπτα) 
 

Μέθοδος Testogram 

Το Amylab FN μετράει την συνοχή/συνεκτικότητα του ζεστού χυλού  αλεύρου + νερού για 90 

δευτερόλεπτα. Η υψηλή συνοχή αντιστοιχεί σε χαμηλή δραστηριότητα (όχι αποδόμηση χυλού). Τα 

αποτελέσματα δίδονται ως Total Stirring Force (TSF) [Σύνολο Ενέργειας Ανάδευσης] και δίδεται 

επίσης και η ισοδύναμη αξία σε Hagberg. 
 

Πλεονεκτήματα Amylab FN Chopin Technologies  

- Θέρμανση με επαγωγή: To Amylab FN έχει πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας, που επιτρέπει 

μεγαλύτερη ακρίβεια στη δοκιμή, αποφεύγοντας συγχρόνως οποιαδήποτε εξάτμιση ύδατος 

- Δοκιμαστικοί σωλήνες με αφαιρούμενο πάτο, 

κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, άθραυστοι.  

Ο πάτος αφαιρείται ώστε εύκολα να καθαριστεί και να 

στεγνώσει για την επόμενη δοκιμή. 

 


