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Kirjallisuusosassa käsiteltiin hernekasvien merkitystii ravintotaloudess4 maitohappo- J bifidobakteerien
ominaisuulsia ja käyuöä sekä annettiin esimerkkejä perinteisistä home- Ja bakteerifermentaatioi sta.

Työssä etsittiin hernejauhon fermentaatioon sopivia maitohappo- ja bifidobakæerikantoj", jotka þkenisivät
estämään haitallisæn mikrobien kaswn ja hydrolysoimaan a-galakto-oligosakkarideja ja fftiinihappoa.
Kantojen a-galaktosidaasiaktiivisuus m?üiritettiin turbidometrisesti ja homatografisesti. Fyraasiaktiivisuus
pyrittiin selvittämään kasvattamalla bakteerikantda alustalla, jossa fytiinihappo oli ainoa fosforin lähde.
Lisäksi tutkittiin nelj?in homekannan þþä hydrolysoida fytnnia. Parhaat bakteerikannat valittiin hernejauho.
fermentaatioihin, joissa seurattiin pH:n muutosta, mitcobiologista laatua sekä cr-galalro-oligosakkaridien ja
fytiinihapon hajoamisø. Fermentaatioiden raaka-aineena käytetyn hernejauhon sekä siitä valmistetun teollisten
herneproteiinituotteiden mikrobiologinen laatu selviteniin. Herneproteiinituotteista ja hernejauhofermentaati-
oista löytyneitä aerobisia ja anaerobisia itiönmuodostajia sekä entero- ja maitohappobakteeieita puhdistettiin
ja identifioitiin API-testeillä.

Tutkituista 20 maitohappobakteerikannasta I I ja kolmesta bifidobakteerista kaksi kantaa hydrolysoi a-
galakto-oligosakkarideja. Lactobacillus acidophilus LA 5, Leuconostoc mesenteroides sp. mesenteroides E-
91461, Pediococcus pentosaceus E-90390, Bifidobacterium bifidum BB ja Bifidobaiterium infantis Bi
hydrolysoivat vãhintÌüin 90 7o stakyoosista. Fytaasiaktiivisuuden määrityksessa käytetyt menetelmät eivät
toimineet odotetulla tavalla, ja bakteerikantojen þvystä hajottaa fytiinihappoa ei iaaiu täydellistä kuvaa.
Homekantden fyøasiaktiivisuus jäi avoimeksi. I-actobacillus confusus E-90393, Lactobaciilus pentosus E-
75035 ja E-82168, I'actobacillus plantarum E-78076, Lctctococcus rffinolactis E-91453, pediococcus
parvulus E-88315 ja Pediococcus pentosace¿s E-90390 kasvoivat turbidometrisissä kokeissa synreettisellä
alustalla, jossa fytiinihappo oli ainoa fosforin låihde. Putkikokeisø analysoitiin kromatografisesti fytiinihapon
määrällinen hajoaminen; tulokset olivat osin ristiriidassa turbidometristen kokeiden kansJa.

Lactobacillus plantarum E-78076, Leuconostoc mesenteroides sp. mesenteroides E-gl46l, pediococcus
acidilactici E-93493, Pediococcus parvulus E-88315 ja Pedioioccus pentosaceus E-90390 kykenivät
estämään haitallisten mikrobien kasvun hernejauhofermentaatioissa. Kontrollifermentaatioissa todettiin
runsaasti enterobakteercja ja aerobisia itiöiviä bakteercja. a-galakto-oligosakkaridit vähenivät huomartavasti
kaikissa fermentaatioissa. Fytiinihapon vähentyminen oli 3-38 vo; parhaat kannat olivat Bifidobacterium
infantis Bi, Lactobacillus buchneri E-g3445, Pediococcus acidilactiii E-g34g3 ja pediococcus parvulus E-88315' Kontrollifermentaatioissa havaittiin $tiinihapon määrän alenemista, murra siihen liittyi myös
kontrollifermentaatioiden pilaantuminen suurista bakteerim¿i¿iristä johtuen. Herneproteiinivalmisteista ja
hernejauhofermentaatioista Iöytyi Bacillus cereus,jonka lopullinen identifiointi edellyttää kuitenkin geneettis-
tä.tu¡nistusta. Herneproteiinivalmisteista eristettiin myös 

-klostrideja, 
mutta lajitason tunnistus jäi puutteelli-

seksi.
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