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Хліб займає особливе місце в харчуванні людини, він є невід’ємною час-

тиною раціону, основним продуктом, що споживається щодня. За рахунок хліба 

людина задовольняє потребу в багатьох поживних речовинах, однак хімічний 

склад цього важливого продукту харчування є не досить добре збалансованим. 

На сьогоднішній день асортимент хлібобулочних продуктів на ринку нашої кра-

їни формується в основному за рахунок традиційних найменувань хліба і доволі 

обмежений щодо виробів лікувально-профілактичного призначення. Одним з 

напрямків розширення асортименту останніх є виробництво хліба з цільного зе-

рна пшениці.  Великий  вклад  у  даному  напрямку зробили вчені: Крето-

вич В.П., Антонов В.М, Романов А.М, Козьміна Н.П., Корячкіна С.Д., Дро-

бот В.І., Пшенишнюк Г.Ф. та ін.. 

Хліб з цільного зерна відрізняється від будь-яких інших найменувань хлі-

ба. Фахівці називають щонайменше дві такі відмінності:  спосіб підготовки ви-

хідної сировини до виробництва та особливо сприятливий вплив продукту на 

організм людини. По-перше, зерно  подрібнюється у спеціальний  спосіб на від-

повідному устаткуванні, що дозволяє повністю зберегти основні поживні речо-

вини цільного  зерна – білки,  вітаміни, мінеральні речовини та харчові волокна. 

По-друге, оптимальне співвідношення натуральних речовин забезпечує сприят-

ливий вплив  хліба  з цільного зерна практично на всі життєво важливі системи 

людського організму. Крім  цього,  виробництво хліба безпосередньо з цільного 

зерна злакових культур має низку переваг у порівнянні з процесом виготовлен-

ня традиційних найменувань хліба. Економічні переваги виробництва хліба з 

цільного зерна виражені насамперед зниженням витрат на придбання основної 

хлібопекарської сировини, тому що зерно переробляється та приводиться до ви-

робничого вигляду не на борошномельних заводах, а безпосередньо на вироб-

ництві. Також, у випадку виробництва хліба безпосередньо з цільного зерна, 

минаючи процес помелу його у борошно, використання даного зерна збільшу-

ється більше ніж на 30 %. Екологічні та санітарно-гігієнічні переваги виробниц-
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тва хліба з цільного зерна злакових культур пшениці полягають у тому, що при 

виробництві хліба з борошна у повітря виробничого приміщення виділяється 

велика кількість  борошняного пилу, вміст якого в більшості випадків  переви-

щує гранично допустимі норми. А наявність у повітрі робочої зони пилу з  ха-

рактеристиками борошняного, веде до появи захворювань верхніх дихальних 

шляхів робочого персоналу. У випадку ж виробництва хліба з цільного зерна 

таких процесів можна уникнути.  

Крім всього вищезгаданого, хліб з цільного зерна пшениці багато разів 

досліджували експериментальним та клінічним шляхом. Згідно з дани-

ми дослідженнями, виконаними  вченими різних країн світу, усього лише регу-

лярне вживання в їжу подібного хліба поліпшує роботу кишечнику, зменшує 

небезпеку виникнення запорів, діабету, гіпертонії, серцевих і судинних захво-

рювань. Експерти  вважають, що  клітковина, яка міститься у цьому продукті, 

запобігає утворенню холестеринових бляшок в артеріях. Подібний хліб налаго-

джує жовчовиділення при гіпомоторній дискінезії жовчного міхура (зниженні 

здатності до жовчовиділення). Корисно його вживати і тим, хто має надлишкову 

вагу, а також людям, що страждають хронічними запорами. Тому сьогодні хліб 

з цільного зерна злакових культур дієтологи рекомендують як продукт повно-

цінного харчування для оздоровлення населення. Однак, необхідно відзначити, 

що подібний хліб – це груба їжа.  Великий вміст клітковини та грубоволокниста 

структура такого хліба роблять його подразником для чутливої слизової шлунку 

та можуть за певних обставин (наприклад, при стресі) бути причиною розвитку 

ерозій та виразок (ульцерогена дія), тому його слід обережно приймати хворим 

на шлунково-кишкові захворювання людям.  

З метою усунення цих недоліків, а також із метою поліпшення органолеп-

тичних властивостей хліба з цільного зерна пшениці та подовження терміну 

зберігання, у роботі було прийняте рішення збагачувати даний вид хліба різни-
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ми видами добавок за рахунок використання натуральних видів сировини, а са-

ме коренеплодів селери, петрушки та пастернаку. 

Ці коренеплоди є доволі розповсюдженими сільськогосподарськими куль-

турами України є цінними пряними рослинами. Їм притаманний сильний спе-

цифічний пряний аромат. Джерело цього аромату – ефірні масла, вміст яких у 

коренеплодах коливається в межах 0,02…0,05 % від маси самого коренеплоду. 

Селера, петрушка та пастернак багаті на вітаміни, органічні кислоти, мінеральні 

солі, клітковину та інші цінні поживні речовини. Крім  того, вони містять знач-

ну кількість пектинових речовин та вільних органічних кислот. Основна кіль-

кість мінеральних речовин  тут представлена  калієм,  натрієм, фосфором та ка-

льцієм. Серед вітамінів у даних коренеплодах зустрічаються водорозчинні віта-

міни групи В (тіамін, рибофлавін),  вітамін РР, аскорбінова кислота. У складі 

азотовмісних речовин даних коренеплодів знайдено всі незамінні амінокислоти. 

Крім того, селера, петрушка та пастернак характеризуються наявністю у своєму 

складі стероїдів, алкалоїдів, глікозидів та  флавоноїдів. Крім різноманітного хі-

мічного складу, коренеплодам селери, петрушки та пастернаку притаманні лі-

кувальні властивості, які передаються новому продукту, до складу якого їх 

включають. Ці овочі сприятливо впливають на обмін речовин в організмі, сер-

цево-судинну та нервову системи,  процеси  кровотворення; мають сечогінні, 

протизапальні властивості; підвищують загальний тонус організму, фізичну та 

розумову працездатність;   застосовуються   у   лікуванні  ожиріння. Дані коре-

неплоди мають також бактерицидні властивості, які дозволять знизити мікробі-

альне обсіменіння продукту, до складу якого вони включені, у результаті чого 

дані продукти будуть мати пролонговані терміни зберігання. 

Відсутність  досліджень  щодо впливу включення коренеплодів селери, 

петрушки та пастернаку на показники якості хліба з цільного зерна пшениці дає 

підстави для більш повного вивчення такої композиції з метою отримання хліба 
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з поліпшеними споживними властивостями та говорить про актуальність това-

рознавчої оцінки нових видів хліба. 

З метою обґрунтування доцільності розробки та товарознавчої оцінки но-

вих видів хліба, а також для виявлення основних потенційних покупців цього 

продукту було проведено аналіз ринку хліба лікувально-профілактичного спря-

мування та маркетингові дослідження споживних мотивацій при виборі хліба та 

хлібобулочних виробів у м. Одесі та Одеській області методом анонімного ан-

кетування. В опитуванні взяло участь 500 осіб різного віку, статі, роду занять, 

матеріального та родинного стану, а також рівня освіти.  

У результаті проведених досліджень вдалося з’ясувати, які види хліба є 

найбільш уживаними. Так вживанню хліба традиційних найменувань віддала 

перевагу абсолютна більшість (75 %) респондентів, незалежно від статку, віку, 

роду занять та статі. Елітні та лікувально-профілактичні найменування хліба 

купують рідше (відповідно 12,5 та 11,5 %),  відсоток  придбання  іншої хлібобу-

лочної продукції ледве досягає 1 %.  

Проведені маркетингові дослідження показали також, що серед респонде-

нтів найбільшою популярністю користується хліб  із  пшеничного борошна 

(64 % респондентів). Трохи  менший відсоток споживачів віддали перевагу хлі-

бу з житнього борошна й  з  суміші житнього та пшеничного борошна – 16,5  та 

18,5 % відповідно.  

Різні варіанти відповідей були отримані на запитання «На що, під час ку-

півлі хліба Ви звертаєте увагу в першу чергу?» (рис. 1). Більшість респондентів 

у числі пріоритетних  факторів  називали,  насамперед,  свіжість  виробу, його 

зовнішній вигляд, смакові якості та ціну, а вже потім вид борошна, з якого виго-

товлено хліб, його склад, масу, наявність пакування. 

На запитання «Яке найменування хліба, на Вашу думку, наявний у торговельній 

мережі м. Одеси й Одеської області в недостатній кількості?» було отримано 

наступні відповіді більшість (54 %) респондентів відповіло на користь  
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Рис. 1. Фактори, що впливають на вибір споживача під час купівлі хліба  

 

лікувально-профілактичних найменувань хліба, 27 % опитуваних вважало, що 

на сьогоднішній день на ринку хліба не вистачає саме традиційних наймену-

вань, 16 % вказали на недостатню наявність хліба елітних найменувань і 3 % ре-

спондентів хотіли б бачити на прилавках інші види хліба (національні сорти 

тощо).  

З  тієї  причини,  що  хліб  з цільного зерна пшениці з включенням коре-

неплідних  овочів,  який  розробляється, пропонується віднести до групи ліку-

вально-профілактичних, виникла необхідність з’ясувати ставлення споживачів 

до хлібобулочних виробів подібної спрямованості. Для цього респондентам був 

наданий вироблений у лабораторних умовах зразок хліба з цільного зерна пше-

ниці, збагачений коренеплодами селери, петрушки та пастернаку. Було задано 

два запитання: 1) «Чи є, на Вашу думку, доцільним випуск хліба лікувально-

профілактичного спрямування?»; 2) «Купили б Ви запропонований продукт?». 
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На перше запитання 75 % респондентів відповіло  позитивно, 12 % – негативно 

та 13 %  вагалися  з  відповіддю,  але відсоток тих з них, хто може змінити став-

лення  на ліпше, за умови, що новий вид хліба буде коштувати нарівні з тради-

ційними, суттєвий. При виявленні відношення покупців до покупки нового виду 

хліба 14,5 % респондентів мотивували свою відмову від покупки особливістю 

смакових переваг. Вагалися у своїй відповіді 19,8 %, позитивне відношення до 

нового виду хліба, що був запропонований, виразили 65,7 % респондентів. 

Крім зазначених вище досліджень, у роботі був проведений аналіз асор-

тименту хліба та хлібобулочних виробів лікувально-профілактичної спрямуван-

ня, який представлений у торговельній мережі м. Одеси та Одеської області. Бу-

ло виявлено, що асортимент хлібобулочної продукції лікувально-

профілактичної дії є досить обмеженим. У невеликій кількості реалізуються 

тільки наступні найменування хліба: хліб з висівками  та білково-пшеничний 

(для профілактики цукрового діабету), хліб вівсяний (для поліпшення роботи 

кишечнику), хліб гірчичний (для профілактики серцево-судинних захворювань, 

підвищення імунітету).  

Визначено, що у нашому місті та області  не  виробляється  та  не  реалі-

зується хліб, отриманий з цільного зерна злакових культур, він є доступним 

лише у двох регіонах нашої країни – в АР Крим (м. Сімферополь) та у м. Києві. 

У м. Сімферополі підприємством ВАТ «Экохлеб» подібний хліб вироблявся 

двох видів – виготовлений  із  100 % пророслого зерна пшениці та хліб із ціль-

них  пророслих  зерен пшениці з включенням сушених пряних трав та кукуру-

дзяного борошна. У м. Києві хліб із цільного зерна пшениці вироблявся хлібо-

заводом №10 в одному найменуванні, цей хліб на 75 % складався з цільних зе-

рен пшениці та на 15 % з пшеничного борошна вищого ґатунку.  

Таким чином, можна зробити висновок, що асортимент хлібобулочної 

продукції лікувально-профілактичного призначення, який реалізується у торго-

вельній мережі м. Одеси та Одеської області є досить обмеженим тому розробка 
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та  товарознавча  оцінка  хліба цього спрямування, а саме нових видів хліба з 

цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів є досить перспек-

тивним  та  актуальним  напрямком.   На  основі  проведених  маркетингових 

досліджень встановлено, що основними споживачами цього виду хліба стануть 

усі верстви населення, незалежно від віку, статі, матеріального та родинного 

стану, роду занять та освіти. 

Поставлена  у роботі проблема формування та оцінки якості хліба з ціль-

ного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів представлена у вигляді 

схеми (рис. 2).  

Як видно з рис. 2, на процес формування якості хліба в першу чергу впли-

ває вид і якість вихідної сировини. Як основну сировину для отримання нового 

виду хліба пропонується використовувати зерно пшениці, сіль кухонну, дріжджі 

хлібопекарські. У якості збагачувальних добавок було обрано коренеплідні ово-

чі, а саме коренеплоди селери, петрушки та пастернаку. Це рішення було при-

йнято з таких причин:  

1) вони є традиційними сільськогосподарськими культурами України; 

2) характеризуються  великим  вмістом корисних компонентів – міне-

ральних сполук, поліфенольних комплексів, ароматичних речовин, вітамінів, 

органічних кислот, ефірних олій та інших речовин, тому мають виражені ліку-

вальні властивості;- 

3) мають  бактеріальні  властивості,  які  дозволять  знизити мікробіа-

льне обсіменіння продукту, до складу якого вони будуть включені, у результаті 

продукти мають пролонговані терміни зберігання; 

4) включення коренеплідних овочів до складу хліба з цільного зерна 

пшениці, по-перше, зумовить розширення асортименту хліба та хлібобулочних 

виробів  лікувально-профілактичного  спрямування,  а  по-друге,  значно збіль 
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шить можливі шляхи використання саме цих коренеплодів, які мають обмежене 

застосування. Таким  чином,  включення  цих  овочів  до  складу  хліба  з  ціль-

ного зерна пшениці приведе до поліпшення органолептичних показників якості 

хліба, надання йому певних  лікувально-профілактичних  властивостей, а також 

дозволить збільшити термін зберігання готової продукції.  

Властивості готових виробів, які визначають їх харчову цінність та мож-

ливість лікувально-профілактичного використання, формуються в результаті 

взаємодії між основною сировиною та включеними добавками у процесі техно-

логії їх виробництва. Тому велике значення має вивчення впливу збагачуваль-

них добавок на зміни органолептичних та фізико-хімічних властивостей готових 

виробів, а також на структурно-механічні властивості тіста. Взаємний  вплив  

сировини  та збагачувальних добавок у процесі виробництва хліба істотно впли-

ває на основні показники якості хліба, а саме на його харчову та біологічну цін-

ність, органолептичні, структурні та медико-біологічні показники якості. 

З метою визначення раціонального відсотка включення добавок до складу 

нових видів хліба проведені дослідження впливу коренеплідних овочів на осно-

вні показники якості хліба (органолептичні та фізико-хімічні характеристики 

готового продукту, а також структурно-механічні властивості тіста). Встановле-

но, що включення бланшованих та  подрібнених коренеплодів селери або пет-

рушки, або пастернаку до складу хліба з цільного зерна пшениці, при збережен-

ні структурно-механічних властивостей тіста та фізико-хімічних характеристик 

готового продукту на припустимому рівні, а також поліпшенні органолептичних 

показників його якості, а саме наданні привабливого зовнішнього вигляду, при-

ємного смаку та аромату, раціональне  на рівні 10 % до маси зерна пшениці.  

На першому етапі роботи був проведений комплекс експериментальних 

досліджень, що став основою, яка визначає можливість створення хліба з ціль-

ного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів з метою розширення 

асортименту продуктів лікувально-профілактичного призначення. 
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Послідовність етапів процесу виробництва хліба з цільного зерна пшениці 

 із включенням коренеплідних овочів наведено на рис. 3. 

Початковим етапом процесу одержання хліба з цільного зерна пшениці з  

включенням коренеплідних овочів є приймання, зберігання та підготовка вихід-

ної сировини. Процес  підготовки зерна пшениці до виробництва  здійснювали 

відповідно до способу, який був запатентований російським вченим Романо-

вим А.М. За цим способом зерно очищають від домішок на сепараторах за роз-

міром, щільністю, аеродинамічними та магнітними характеристиками. Далі для 

знезараження і очищення поверхні зерно піддають лущенню, що дозволяє вида-

лити з поверхні зерна, в тому числі у важкодоступних місцях (борідки, борозен-

ки) шматочки бруду, пилу, мікроорганізмів, шкідників. При лущенні відбува-

ється часткове зняття плодових і насіннєвих оболонок. Відділення оболонок не-

обхідне для більш швидкого проникнення вологи до ендосперму. Лущення від-

бувається на лущильно-шліфувальній машині стиральної дії, до зниження золь-

ності на 0,5…0,7 %. Необхідно відзначити, що в результаті процесу лущення не 

відбувається руйнування алейронового  шару  і  зародка зернівки. Далі відділя-

ють лушпиння на  аспіраторах. Лущене зерно замочують у воді, у спеціальних 

ємностях з патрубком для зливу води, при цьому шар зерна не повинен переви-

щувати 15 см. Співвідношення зерно:вода становить 1:1,5…2,0. Температура 

замочування – 18…25 °С, час замочування – 12…15 год. Далі зерно піддають 

диспергуванню (подрібненню) на диспергаторі, до одержання  однорідної зер-

нової маси  (розмір часток 0,5…1,2 мм). 

Процес лущення призводить до зниження масової частки клітковини (на 

3,2 %), геміцелюлози (на 5,6 %) та золи (на 0,5 %). Крім того, видалення оболо-

нок зерна, які не містять крохмаль, спричиняє підвищення його вмісту в луще-

ному зерні на 4,2 %.  
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Рис. 3. − Принципова схема виробництва хліба з цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплідних овочів 

Підготовка  

сировини 

1. Підготовка зерна: 

1.1. Очищення від сторонніх домішок; 

1.2. Лущення; 

1.3. Замочування та біоактивація; 

1.4. Подрібнення (диспергування) 

2. Підготовка солі: 

2.1. Приготування розчину; 

2.2. Фільтрування розчину 

3. Підготовка дріжджів: 

3.1.Приготування суспензії; 

3.2. Фільтрування суспензії; 

Додаткові операції 

4. Підготовка  коренеплодів: 

4.1. Миття та очищення;  

4.2 .Бланшування; 

4.3. Охолодження;  

           4.4. Подрібнення (протирання). 

. 

ЕТАПИ ОПЕРАЦІЇ 

Приймання та  

зберігання сировини 

2. Приймання сировини; 

3. Зберігання сировини.  

Приготування 

тіста 

Оброблення  
1.   Поділ тіста на шматки; 

2.   Надання шматкам тіста певної форми. 

1.   Дозування  усіх компонентів рецептури; 

2.   Заміс тіста; 

3.   Бродіння тіста. 

Випікання  

Зберігання та  

транспортування   

хліба 

1.   Випікання хліба. 

2. Охолодження хліба; 

3. Пакування, маркування хліба; 

4. Зберігання хліба; 

5. Відпускання  хліба. 

1.   Вистоювання тістових заготовок 

. 
Вистоювання  



 13 

Наступний етап біоактивації зерна також приводить до змін хімічного 

складу. У першу чергу це стосується вуглеводного комплексу, а саме, у процесі 

біоактивації відбувається зменшення масової частки крохмалю (на 9,3 %), при 

одночасному збільшенні масової частки продуктів його розпаду – моно- та ди-

сахаридів. Деяке збільшення масової частки білка при біоактивації пояснюється 

зміною співвідношення фракцій вуглеводів і білків: інтенсивне дихання зерна, 

що проростає, обумовлює значну втрату вуглеводів і підвищення за цей рахунок 

відсотка азотистих речовин. Процеси біоактивації зерна супроводжуються та-

кож незначним зниженням вмісту жирів (на 5,9 %), яке пояснюється тим, що 

вони є важливим джерелом енергії, яка використовується при проростанні зер-

на. Відбуваються також деякі зміни вмісту вітамінів, а саме збільшується масова 

частка вітамінів В1, В2, РР. Змін вмісту мінеральних речовин при цих режимах 

практично не відбувається. 

Підготовка коренеплідних овочів (корені селери, петрушки,  пастернаку) 

включає  в себе миття та очищення, бланшування парою, охолодження та под-

рібнення. Миють коренеплоди у мийній машині барабанного типу, очищують у 

машині корундового типу. Бланшування відбувається у бланшувачах ківшового 

типу шляхом обробки коренеплодів гострою парою. Бланшують коренеплоди 

протягом 10…15 хвилин при температурі 80…85 °С, після чого швидко охоло-

джують до температури  навколишнього середовища. У даному випадку, блан-

шування передбачає такі цілі:  

- інактивування діяльності  окислювальних  ферментів  (оксидаз), які мо-

жуть викликати псування  продукції  навіть за відсутності  мікроорганізмів;  

- сприяння  запобіганню  розмноження багатьох небажаних мікроорганіз-

мів (плісняви, дріжджів), які  перебувають, головним  чином,  на  поверхні  си-

рих  продуктів та є причиною псування, а також появи сторонніх присмаків;  

- підвищення  проникності протоплазми клітин, у результаті чого полег-

шується  процес  подальшого подрібнення.  
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Крім  усього  іншого, під час бланшування відбувається зниження вмісту 

у продукті багатьох антипоживних та шкідливих сполук – нітратів, пестицидів, 

радіонуклідів. У роботі був обраний метод бланшування гострою сухою парою. 

Цей метод є найбільш щадним: він дозволяє максимально зберегти в овочах 

властивий їм смак і колір, а також такі водорозчинні речовини, як вітаміни гру-

пи В та вітамін С.  

Охолоджені  після бланшування коренеплоди подрібнюють на протираль-

них машинах до пюреподібної  консистенції  шляхом   протирання   крізь  сито з 

діаметром  0,4…0,8 мм. 

За час цих операцій у їхньому  хімічному складі відбуваються деякі зміни 

(таблиця 3.2), а саме зменшується масова частка вологи (на 1,43…2,16 %), білка 

(на 5,13…7,67 %). Бланшування  призводить  також  до зниження масової част-

ки вуглеводів, це пояснюється руйнуванням моносахаридів під дією тепла та 

деструкцією крохмалю. Крім того, бланшування коренеплодів селери, петрушки 

та пастернаку дало змогу значно знизити вихідне мікробіологічне обсіменіння 

коренеплідних овочів   

Підготовка   решти   сировини    проходить  стандартно. Сіль   кухонну та 

дріжджі хлібопекарські розчиняють у теплій воді при співвідношенні 1:4 та 1:3 

відповідно, розчин солі та дріжджову суспензію фільтрують.  

Наступними етапами виготовлення нових видів хліба з цільного зерна 

пшениці є приготування тіста, його оброблення, вистоювання та випікання. 

Тісто для хліба з цільного зерна пшениці готують безопарним способом. 

Дозування всієї сировини відбувається одночасно. Заміс тіста ведуть у ті-

стомісильній машині періодичної дії протягом 20 хвилин. Після замісу йде бро-

діння тіста у спеціальних ємностях протягом 20 хвилин, поділ тіста на шматки, 

надання шматкам певної форми на тістоподільних машинах. Після оброблення 

тісто піддають вистоюванню у бункерах різних систем, коритах або ємностях 

протягом 1,5…2,5 годин. Готові тістові заготовки подають на випікання. Темпе-
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ратурні режими і тривалість випікання залежать від розміру виробів. Випікають 

хліб у хлібопекарській камері тонельного типу при температурі 180…270 °С. 

Хліб випікається формовим масою 0,2…0,8 кг. Тривалість випікання становить 

20…50 хвилин, в залежності від маси та розміру виробів. Після виходу з печі, 

готові вироби охолоджуються протягом 3 годин, після чого відбувається їх па 

кування, та маркування. 

Рецептури та хімічний склад нових видів хліба з цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплодів селери, петрушки та пастернаку було розраховано за 

допомогою спеціальної програми проектування рецептур хлібобулочних виро-

бів зі збалансованим хімічним складом «OPTIMA». Розрахунки проводилися з 

урахуванням усіх технологічних втрат та витрат, в залежності від виду сирови-

ни та процесу виготовлення. Результати розрахунків наведено в Додатку А.  

Відповідно до розрахованих рецептур у роботі було проведено товарозна-

вчу оцінку хліба з цільного зерна пшениці із включенням до його складу коре-

неплідних овочів, на основі аналізу органолептичних та фізико-хімічних показ-

ників його якості, визначення харчової та біологічної цінності, дослідження мо-

лекулярної структури  та  мікроструктури,  безпечності  а  також  медико-

біологічної  оцінки  властивостей  нових  видів  хліба.  На  основі  отриманих  

результатів   досліджень проведено комплексну товарознавчу оцінку. 

Для проведення товарознавчої оцінки хліба з цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплідних овочів було проаналізовано чотири зразки (табл. 1), 

які були вироблені за розрахованими рецептурами. 

Оцінювання органолептичних показників якості зразків хліба з цільного 

зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів у роботі проводили шляхом 

проведення дегустації комісією у складі 9 осіб. До  дегустації  було залучено 

спеціалістів, які мали професійні знання і сенсорну здатність, знали властивості 

продукту, технологію його виготовлення. Дегустаторами були члени кафедр то-

варознавства та експертизи товарів, технології зберігання зерна, технології хлі  
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Таблиця 1 

Рецептури зразків хліба з цільного зерна пшениці  

з включенням коренеплідних овочів 

Сировина  
Витрати сировини, кг  

контроль зразок 1 зразок 2 зразок 3 

Зерно пшениці 95,5 85,8 85,5 85,5 

Сіль  кухонна 1,5 1,5 1,5 1,5 

Дріжджі хлібопекарські 3,0 3,0 3,0 3,0 

Коренеплідні овочі 

       селера 

       петрушка 

       пастернак 

 

- 

- 

- 

 

10,0 

- 

- 

 

- 

10,0 

- 

 

- 

- 

10,0 

ВСЬОГО: 100 100 100 100 

 

ба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, біохімії, мікробіо-

логії та фізіології харчування. При проведенні дегустації кожному дегустаторові 

надавались дегустаційні  листи  та дослідні зразки. У результаті був складений 

акт дегустації (Додаток Б).  

Дегустаційна  комісія відзначила, що за зовнішнім виглядом вироби май-

же не  відрізнялися між собою. Всі зразки хліба характеризувалися характеризу-

вався випуклою верхньою скоринкою, поверхнею відповідної форми, без боко-

вих випливів, шорсткуватою, з одиничними пухирцями (контроль) та помітни-

ми дрібними короткими тріщинами, пухирцями та підривами. 

 І лише колір скоринки зразків мав деякі відмінності: він змінювався від 

темно-золотистого при виготовленні хліба тільки з цільного зерна пшениці (ко-

нтроль) до світло-коричневого при включенні до складу коренеплідних овочів. 

Колір скоринки зразків мав деякі відмінності – змінювався від темно-

золотистого при виготовленні хліба без добавок (контроль) до світло-

коричневого при включенні до його складу коренеплідних овочів. При вклю-

ченні до складу хліба коренеплідних овочів дещо змінився стан його  м’якушки, 

зокрема дослідні зразки відрізнялись від контролю більш ніжною м’якушкою, 

яка добре розжовується. 

Деякі відмінності були відзначені у контрольному та дослідних  зразках  
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хліба з цільного зерна пшениці стосовно структури пористості м’якушки. Так, 

м’якушка хліба без добавок (контроль) характеризувалась розвинутою структу-

рою, мала дрібні та середні, тонкостінні пори, розподілені рівномірно по всій 

поверхні,  без  порожнеч  і ущільнень. При включенні до складу хліба  коренеп-

лідних овочів (зразки 1 – 3) пори м’якушки ставали дещо більшими та потовщу 

вались, але залишались неущільненими та достатньо рівномірно розподіленими.  

Колір  м’якушки змінювався від світло-золотистого (контроль) до золотисто-

го (зразки 1 – 3). 

Значна відмінність зразків хліба з цільного зерна пшениці спостерігалась 

за показниками аромату та смаку. Найбільш інтенсивно виражені аромат і смак 

добавок спостерігались у хлібі з включенням бланшованих коренеплодів селери 

та петрушки (зразки 1 і 2), зразок 3 відрізнявся приємним ароматом, але смак 

виробу був менш виражений.   

Таким чином, проведена дегустація показала, що включення до складу 

хліба з цільного зерна  пшениці коренеплідних овочів приводить до поліпшення 

органолептичних властивостей готових виробів: досліджені зразки відрізнялися 

привабливим зовнішнім виглядом, мали гарну структуру, приємний колір, ви-

ражений смак та аромат застосованих добавок.  

Аналіз харчової цінності хліба з цільного зерна пшениці з включенням 

коренеплідних  овочів у роботі проводили  у  два  етапи. На першому  етапі з 

метою визначення харчової та енергетичної цінності зразків хліба їх було про-

аналізовано за основними показниками хімічного складу (таблиця 2). 

Як видно з даних таблиці, зразки хліба відрізняються між собою за масо-

вою часткою білка, крохмалю та жирів. Це обумовлено включенням до складу 

дослідних зразків коренеплідних овочів, які характеризуються невисоким вміс-

том  цих речовин. Необхідно відзначити, що при включенні до складу хліба з 

цільного  зерна  пшениці коренеплідних  овочів масова частка крохмалю, в по-

рівнянні з контролем, знижується на 11,08…12,09 % і відповідно знижується  
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енергетична цінність виробів на 9,09…10,05 %, що є позитивним в умовах зрос-

таючої тенденції порушення обміну речовин організму людини. Крім того, 

включення до складу хліба з цільного зерна пшениці  коренеплідних  овочів  

приводить  до змін  його мінерального та вітамінного складу, збільшуючи або 

зменшуючи  вміст деяких елементів залежно від виду коренеплоду, що включа-

ється. Це обумовлено  заміною 10 % основного компонента хліба – біоактиво-

ваного зерна пшениці – бланшованими та подрібненими коренеплідними ово-

чами.  

Таблиця 2 

Хімічний склад та енергетична цінність зразків хліба з цільного зерна 

 пшениці, (г/100 г продукту) 

р≥0,95, n=3 

Найменування показників 

Хліб з цільного зерна пшениці 

з селерою 
з петруш-

кою 

з пастерна-

ком 

Масова частка води, % 43,85 43,44 43,92 

Білки 8,09 8,10 8,12 

Вуглеводи, у тому числі 

 - моно- й  дисахариди 

 - крохмаль    

 - клітковина 

35,12 

2,17 

31,33 

1,62 

35,43 

2,23 

31,64 

1,56 

35,52 

2,19 

31,69 

1,64 

Жири 1,69 1,74 1,65 

Зола 2,48 2,53 2,50 

Енергетична цінність, ккал 188 190 189 

Мінеральні речовини, мг/100 г продукту 

 натрій 481 476 471 

 калій 262 253 270 

 кальцій 39 38 39 

 магній 70 68 69 

 фосфор 212 221 215 

 залізо 3,12 3,32 3,62 

Вітаміни, мг/100 г продукту 

 вітамін В1 (тіамін) 0,29 0,31 0,32 

 вітамін В2 (рибофлавін) 0,14 0,16 0,16 

 вітамін РР (ніацин) 3,65 3,66 3,66 
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На другому етапі досліджень харчову цінність нових видів хліба визнача-

ли шляхом розрахунку відсотка відповідності кожного з найбільш важливих 

компонентів продукту формулі збалансованого харчування – інтегрального ско-

ру. Розраховано, що ступінь задоволення добової  потреби відповідно до фор-

мули збалансованого  харчування  за основними  харчовими  речовинами  дос-

лідних зразків  хліба  складає: за білком  25,3…25,4 %,  за  залізом – 

52,0…60,3 %, за вітаміном В1 – 42,6…47,1 %, за клітковиною – 15,6…16,4 %. 

Останній показник – масова частка баластних речовин – є найбільш важливий, 

тому що він обумовлює можливість профілактичного використання продукту. 

Так, у результаті проведеного аналізу харчової цінності хліба з цільного 

зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів можна говорити про те, що 

нові види хліба характеризуються підвищеним вмістом клітковини, деяких ві-

тамінів та мінеральних речовин і відрізняються більш низькою енергетичною 

цінністю в порівнянні з хлібом із цільного зерна пшениці без добавок. 

На основі визначення амінокислотного складу та ступеня  перетравності 

білкових речовин протеолітичними ферментами (пепсином і трипсином) в умо-

вах «in vitro» був  проведений аналіз біологічної цінності нових видів хліба. По-

казано, що включення до складу хліба з цільного зерна пшениці коренеплодів  

селери, або петрушки, або пастернаку сприяє  підвищенню глибини фермента-

тивного аналізу на 3,12…6,51 %  у порівнянні з контрольним зразком (рис. 4).  

Поряд із ферментативною атакованістю істотну інформацію про біологічну цін-

ність  продуктів  надають відомості про їх амінокислотний склад (таблиця 3). 

Так, як показали дослідження, за рахунок включення до складу хліба з цільного 

зерна пшениці коренеплідних овочів відбувається незначне зниження сумарного 

вмісту амінокислот на 0,22…1,13 % у дослідних зразках по відношенню до кон-

тролю. Це викликано зменшенням вмісту практично всіх незамінних амінокис-

лот, але при цьому експериментально знайдене значення окремих амінокислот 

відповідає розрахунковому або перевищує його, тобто включення коренеплід-
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них овочів надає деякий захисний ефект, що має велике значення з погляду збе-

реження біологічної цінності білків нових видів хліба. Захисні функції корене 

 

 

плодів щодо ряду амінокислот можуть бути обумовлені взаємодією кислотних 

груп коренеплодів з аміногрупами основних амінокислот (лізину, гістидину, ар-

гініну) білків зерна пшениці з утворенням солей, що знижує їх деструкцію. По-

казник співвідношення кількості незамінних амінокислот (∑НАК) до загальної 

кількості (∑О) як для контрольного, так і для дослідних зразків є практично од-

наковий, що свідчить тільки про кількісні зміни у складі різних амінокислот, але 

при цьому біологічна цінність білків розроблених продуктів не знижується. 

Одним із критеріїв оцінки біологічної цінності хліба з цільного зерна 

пшениці з включенням коренеплідних овочів, є показник їх амінокислотного 

скору (таблиця 4). Як видно з наведених даних, до числа лімітуючих амінокис-

лот продуктів  належать лізин,  валін,  ізолейцин, метіонін-цистин та  треонін.  

Першою лімітуючою амінокислотою є лізин.  

        1           2           3           4 

Рис. 4  Глибина ферментативного гідролізу білка зразків хліба з цільного зерна 

пшениці, % 

1 – хліб з цільного зерна пшениці без добавок,  

2 – хліб з цільного зерна пшениці з селерою,   

3 - хліб з цільного зерна пшениці з петрушкою 

4 - хліб з цільного зерна пшениці з пастернаком 

Г
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Включення до складу хліба коренеплідних овочів приводить до деякого 

збільшення амінокислотного скору білка дослідних зразків. 

Таблиця 3  

Порівняльний амінокислотний склад зразків білка хліба  

(мг/ 100 г продукту) 

р≥0,95, n=3 

Амінокислоти 
Конт-

роль 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

А Б А Б А Б 

Валін 353 349 341 353 347 352 346 

Ізолейцин 291 288 281 291 286 290 285 

Лейцин 606 599 584 604 594 603 592 

Лізин 267 264 257 266 262 266 261 

Метіонін+цистин 277 273 267 276 271 275 271 

Треонін 252 249 243 252 248 251 247 

Триптофан 122 121 118 122 120 122 119 

Фенілаланін +тирозин 675 668 652 674 662 672 660 

Всього незамінних  

амінокислот, ∑НАК 
2843 

281

1 
2743 2838 

279

0 
2831 2781 

Аланін 339 335 326 338 332 335 329 

Аргінін 252 249 243 252 248 249 245 

Аспарагінова кислота 458 453 442 457 449 454 446 

Гістидин 153 151 148 152 149 151 149 

Гліцин 346 342 334 346 340 343 337 

Глютамінова  кислота 2328 
230

2 
2246 2323 

228

4 
2306 2264 

Пролін 984 973 949 981 965 974 956 

Серин 373 369 360 371 365 369 362 

Всього замінних амінокислот, 

∑ЗАК 
5233 

517

4 
5048 5220 

513

2 
5181 5088 

Всього амінокислот, ∑О 8076 
798

5 
7791 8058 

792

2 
8012 7869 

Відношення (∑НАК/∑О)*100 % 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 

 

А – вміст амінокислот у продукті, мг/ 100 г продукту 

Б – розрахунковий вміст амінокислот у продукті, мг/ 100 г продукту 
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Таблиця 4 

Амінокислотний скор білка зразків хліба з цільного зерна пшениці 

 

 

Амінокислоти 

Шкала  

ФАО / ВООЗ, 

г/100 г білка 

Контроль Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

А Б А Б А Б А Б 

Валін 5,0 3,96 79 4,31 86 4,36 87 4,33 87 

Ізолейцин 4,0 3,27 82 3,56 89 3,59 90 3,57 89 

Лейцин 
7,0 

6,80 97 7,40 
10

6 
7,46 

10

7 
7,43 106 

Лізин 5,5 3,00 54 3,26 59 3,28 60 3,28 60 

Метіонін+цистин 3,5 3,11 89 3,37 96 3,41 97 3,39 97 

Треонін 4,0 2,83 71 3,08 77 3,11 78 3,09 77 

Триптофан  
1,0 

1,37 137 1,50 
15

0 
1,51 

15

1 
1,50 150 

Фенілаланін + ти-

розин 
6,0 7,58 126 8,26 

13

8 
8,32 

13

9 
8,28 138 

 

А – вміст амінокислоти, г/100 г білка; 

Б – амінокислотний скор, %. 

 

Таким  чином,  проведені  дослідження  щодо  впливу  включення   коре-

неплідних  овочів  на  зміну білкових речовин хліба з цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплідних овочів свідчить про те, що відбувається підвищення 

атакованості  їх  протеолітичними  ферментами,  при цьому відповідно поліп-

шується біологічна цінність готових виробів,  і внаслідок цього – їх засвоєння в 

організмі людини.  

Аналіз структурних особливостей нових видів хліба проводили за допо-

могою інфрачервоної спектроскопії та мікроструктурного аналізу.  

На основі  мікроструктурного  аналізу встановлено, що компоненти тка-

нин коренеплодів перебувають у тісному контакті з основними компонентами 

хліба і досить рівномірно розподілені по всьому об’єму продукту (рис. 5). При 

цьому структура виробів стає більш гетерогенною, що приводить до підвищен-



 23 

ня ферментативної атакованості, і, відповідно сприяє доброму засвоєнню про-

дукту організмом людини.  

 

                         
а) збільшення у 4000 разів   б) збільшення у 6000 разів     в) збільшення у 

8000 разів 

А) 

                        
а) збільшення у 4000 разів    б) збільшення у 6000 разів     в) збільшення у 

8000 разів 

Б) 

Рис. 5  Мікроструктура зразків хліба з цільного зерна пшениці: 
А – хліб з цільного зерна пшениці без добавок 

Б –  хліб з цільного зерна пшениці з включенням коренеплоду селери  

          КК – клейстеризований  крохмаль;  КАС – клітини  алейронового шару;  

          Э – фрагмент клітини ендосперму;  К – клейковина;  

          КП - фрагмент тканини з коренеплодами 

 

Методом інфрачервоної спектроскопії також встановлено, що включення 

до складу хліба коренеплідних овочів супроводжується модифікацією молеку-

лярної структури компонентів харчових систем (Додаток В) 

Виробництво хліба з цільного зерна пшениці неминуче призводить до то-

го, що до готової продукції легко можуть потрапити мікроорганізми, здатні ви-

кликати різні види мікробного псування, при яких відбувається зниження хар-
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чової, біологічної цінності, органолептичних властивостей та  скорочується те-

рмін зберігання готової продукції.  

З метою контролю вмісту небажаних мікроорганізмів у нових видах хліба 

були  проведені дослідження якісного та кількісного складу мікрофлори конт-

рольного та дослідних зразків. Було досліджено три зразки хліба: зразок 1 – 

хліб з цільного зерна пшениці з включенням 10 % коренеплоду селери; зразок 

2 – хліб з цільного зерна пшениці з включенням 10 % коренеплоду петрушки; 

зразок 3 – хліб  з  цільного  зерна пшениці з включенням 10 % коренеплоду  

пастернаку. Результати досліджень наведені в таблиці 3.  

 

Таблиця 3 

Мікробіологічні показники нових видів хліба з цільного зерна пшениці 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить, про те, що всі досліджені зразки 

повністю відповідають вимогам нормативної документації. 

Крім мікробіологічних показників, у нових видах хліба були досліджені 

показники безпечності, нормовані  у  стандартах  на хліб та хлібобулочну про-

дукцію, а саме вміст важких металів, мікотоксинів та радіонуклідів. Досліджен-

ня було проведено на базі Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції. 

У результаті можна зробити висновок, що показники загального бактеріального 

обсіменіння хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів 

Мікроорганізми 
Норма вміст 

[261] 

Вміст мікроорганізмів 

контроль зразок 1 зразок 2 зразок 3 

Кількість мезофільних аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроо-

рганізмів, КУО в 1 г, не більше 

5х10
3
 640 740 410 600 

Плісняві гриби, КУО в 1 г, не біль-

ше 
5х10

2
 20 - 10 10 

Бактерії групи кишкової палички 

(коліформи), в 0,1 г 

не  

допускається 
не виявлено  

Патогенні мікроорганізми,   

в т.ч.  бактерії роду Salmonella, в 25 

г 

не  

допускається 
не виявлено 
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перебувають у межах регламентованих норм, а концентрація важких металів, 

мікотоксинів і радіонуклідів значно нижча від нормативних значень. 

Таким чином, можна говорити про екологічну чистоту нових продуктів і 

рекомендувати їх до масового виробництва. 

Включення до складу хліба з цільного зерна пшениці коренеплідних ово-

чів приводить до появи нових властивостей, пов’язаних з можливістю його ви-

користання у масовому та профілактичному харчуванні, які необхідно оцінюва-

ти  з точки зору медико-біологічних досліджень. З метою підтвердження ліку-

вально-профілактичних властивостей нового продукту, у роботі була проведена 

їх медико-біологічна оцінка в умовах «in vivo» на лабораторних тваринах (па-

цюках).  Дослідження  проводились  на  базі  лабораторій Одеського державного 

інституту стоматології Академії медичних наук України у трьох напрямках: ви-

вчали антиоксидантні властивості нових видів хліба, їх ульцерогенну дію та 

ступінь засвоєння білка. 

Антиоксидантні властивості хліба з цільного зерна пшениці з включенням 

коренеплідних овочів оцінювались в умовах моделювання дисбактеріозу, в ре-

зультаті якого в організмі відбуваються значні порушення:  посилюються  про-

цеси  пероксидації  ліпідів і послаблюються  його захисні системи. За умови 

споживання піддослідними тваринами раціону з включенням контрольного зра-

зка хліба рівновага цих процесів поновлювалася,  однак, не за всіма показника-

ми. Додаткове включення коренеплідних овочів сприяє зниженню показників 

маркерів запалення слизових тканин організму, значно збільшує активність ан-

тиоксидантної та імунної систем, а також знижує такі явища, як гіперглікемія та 

лейкоцитоз.  

Вивчення противиразкових властивостей нових видів хліба, яке було про-

ведено на моделі імобілізаційного стресу, показало, що включення до складу 

хліба з цільного зерна пшениці коренеплідних овочів значно знижує його уль-

церогенну дію. 
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Результати дослідження ступеня засвоєння білка нового продукту підтве-

рдили проведені дослідження в умовах «in vitro» та свідчать про те, що при 

включенні добавок до складу хліба цей показник зростає. 

Встановлено також, що при систематичному споживанні нових видів хлі-

ба відбувається значне зниження приросту живої маси тварин, яке, зумовлене 

частковим зневодненням організму, внаслідок  присутності коренеплідних ово-

чів, оскільки вони мають сечогінну (діуретичну) дію.  

З метою отримання характеристики рівня якості хліба з цільного зерна 

пшениці з включенням коренеплідних овочів одним узагальненим показником, 

що  був  би  функцією  від  одиничних  показників  якості,  була  проведена  

комплексна оцінка нових видів хліба. Під час проведення оцінки були викорис-

тані сучасні методи кваліметрії, а саме методика оцінки якості товару за ком-

плексним показником, який враховує всі вимоги до органолептичних, фізичних 

і мікробіологічних показників  якості, показників безпечності, а також до показ-

ників харчової та біологічної цінності. Комплексна оцінка нових видів хліба бу-

ла проведена на прикладі двох зразків хліба: контроль – хліб із цільного зерна 

пшениці без добавок та дослідний зразок – хліб із цільного зерна пшениці з 

включенням 10 % коренеплоду селери. На основі проведеної комплексної това-

рознавчої оцінки нових видів хліба було побудовано моделі якості за органоле-

птичними та фізико-хімічними показниками, показниками харчової та біологіч-

ної цінності, безпечності та медико-біологічними показниками (рис. 4). Загальна 

комплексна оцінка хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних 

овочів, порівняно з контрольним зразком, збільшилась на 4,8 % завдяки покра-

щанню органолептичних властивостей та медико-біологічних показників якості. 
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Рис. 6   Моделі якості хліба з цільного зерна пшениці: 

 1 – хліб з цільного зерна пшениці без добавок,   К0=0,79;  

 2 – хліб з цільного зерна пшениці селерою,  К0=0,83. 

 

У роботі було досліджено вплив включення до складу хліба з цільного зе-

рна пшениці коренеплідних овочів (селери або петрушки, або пастернаку) на 

зміни органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників якості 

залежно від тривалості та умов їх зберігання.  

Дослідження проводили перед закладкою хліба на зберігання, а також ко-

жні наступні 12 год, протягом 72 год. Усі зразки зберігали за стандартних умов: 

температурі 20…25 ºС та відносній вологості повітря 60…70 %, як в упаковці, 

так і без неї. Як пакувальні матеріали використовували два види полімерних 

плівок: поліетиленову та біоорієнтовану поліпропіленову. 

Результати дослідження органолептичних показників якості показали, що 

включення до складу хліба з цільного зерна пшениці коренеплодів селери, пет-

рушки та пастернаку сприяє збереженню прийнятних характеристик продукту 
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протягом більш тривалого періоду часу, зокрема нові види хліба можуть збері-

гатися без помітних змін якості протягом 48 годин, тоді як хліб без добавок – 

усього 36 год.  

У процесі зберігання хліба відбуваються також зміни фізико-хімічних по-

казників його якості. Ці зміни зумовлені насамперед процесами усихання та 

черствіння й характеризуються погіршенням структурно-механічних властивос-

тей м’якушки – підвищенням її жорсткості та зниженням еластичності. У 

зв’язку з цим було проведено дослідження змін пружності м’якушки хліба під 

час його зберігання, які показали, що нові види хліба порівняно з хлібом без до-

бавок черствіють у середньому на 12 год пізніше, зберігаючи свіжість протягом 

48 год. Аналіз змін показників кришкуватості та гідрофільності м’якушки також 

підтвердив, що використані добавки уповільнюють процес черствіння (рис.6, 7).  

Під час дослідження змін мікробіологічних показників (бактерій (Erwinia 

herbicola, коліформних бактерій, Subtilis licheniformis), мікроміцетів 

(Aspergillus, Penicillium), дріжджів) нових видів хліба у процесі зберігання вста-

новлено, що присутність коренеплодів селери, петрушки та пастернаку сприяє 

значному зменшенню бактеріального обсіменіння хліба, що обумовлено бакте-

рицидними властивостями цих добавок. 

На основі проведених досліджень встановлено, що використання упаков-

ки для зберігання нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням ко-

ренеплідних овочів є доцільним та ефективним. При цьому кращим пакуваль-

ним матеріалом визнано біоорієнтовану поліпропіленову плівку. Гарантійний  

термін зберігання нових видів хліба в такому упакуванні за температури 

20…25 ºС та відносної вологості повітря 60…70 % становить 48 год. 

Крім органолептичної оцінки та вивчення фізико-хімічних показників 

якості, найбільш повне уявлення про якість харчової продукції під час її збері-

гання дає мікробіологічна характеристика. Так, характер змін якості та хімічно 
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Рис. 7  Зміни структурно-механічних властивостей м’якушки зразків хліба в 
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 Рис. 8  Зміни масової частки вологи у зразках хліба з цільного зерна пше-

ниці у процесі зберігання 
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У теперішніх умовах одним із факторів, що передують успіху нового про-

дукту на ринку, є економічна доцільність або ефективність його виробництва та 

ті переваги, що несе із собою його випуск, тобто соціальний ефект. 

Включення до складу хліба з цільного зерна пшениці коренеплідних ово-

чів  (селери, або петрушки, або пастернаку) тягне за собою не тільки зміни спо-

живних властивостей готових виробів, але й витрат на їх виробництво. 

У ході роботи,  було здійснено впровадження виробництва нової продук-

ції – хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів на базі 

діючого підприємства хлібопекарської галузі – ТОВ  ВКФ «Іларт» (м. Одеса).   

Економічна ефективність від організації виробництва та споживання но-

вих видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням  коренеплідних овочів 

містить три складники: 

1. Збільшення  попиту  на новий продукт внаслідок поліпшення його спо-

живних властивостей, у першу чергу органолептичних характеристик та лікува 

льно-профілактичних властивостей. Про зростання показнику попиту на подіб-

ний продукт у порівнянні з товаром-аналогом вже представленим на ринку, мо-

жна говорити за результатами проведених раніше маркетинговими досліджен-

нями споживних мотивацій при виборі й купівлі хліба та хлібобулочних виробів 

та аналізу ринку хліба  лікувально-профілактичного призначення.  

2.  Економія коштів  на  переробку черствого хліба внаслідок продовжен-

ня терміну зберігання нових видів хліба у порівнянні з продуктами-аналогами, 

при збереженні високого рівня якості. Вище доведено, що  включення коренеп-

лідних овочів до складу  хліба  з цільного   зерна  пшениці,  крім усього іншого,  

значно уповільнює процес черствіння  й  мікробіального забруднення при збері-

ганні готових виробів та довше зберігає органолептичні показники їх якості на 

високому рівні. Все це приводить до скорочення обсягів повернених з торгове-

льної  мережі виробів і витрат, пов’язаних з їх переробкою.  



 32 

3. Економія вихідного зерна за рахунок збільшення виходу хліба при 

включенні до його складу коренеплодів селери, або петрушки, або пастернаку. 

Цей факт можна пояснити тим, що бланшовані та подрібнені коренеплідні овочі 

характеризуються достатньо високою гідрофільністю і при внесенні  їх  у  тісто  

підвищують  його водопоглинальну здатність, тим самим підвищуючи вихід го-

тової продукції на 4 %.  

Результат розрахункку основних економічних показників виробництва 

хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів наведені в 

таблиці 4. 

У роботі також було розраховано показник  конкурентоспроможності роз-

роблених нових видів хліба. У результаті розрахунків, встановлено, що хліб з 

цільного зерна пшениці з включенням селери має набагато вищий показник 

конкурентоспроможності, ніж вже існуючий традиційний пшеничний хліб. Цю 

різницю можна пояснити поліпшенням смако-ароматичних властивостей нового 

виду хлібу, підвищенням вмісту у ньому білка та клітковини,  наявністю лікува-

льно-профілактичних властивостей за рахунок використання принципово нових 

рецептур та сировини. Таким чином, можна говорити, про те, що нові види хлі-

ба  будуть конкурентоспроможними на споживчому ринку України. 

Для оцінки відповідності розроблених нових видів хліба вимогам потен-

ційних споживачів у роботі був застосований органолептичний метод форму-

вання «ідеального портрета» продукту . Цей метод включає проведення порівня-

льних дегустацій продуктів, створення панелі дескрипторів на підставі очікувань 

споживачів щодо якості цієї групи виробів, формування «ідеального портрета» 

нового продукту, проведення експертних дегустацій. Мета побудови «ідеального 

портрета» – здобуття візуальної комплексної характеристики продукту, яка до-

зволяє виразити переваги тих або інших його властивостей. «Ідеальний портрет» 

продукту може бути сформований з декількох «підобразів» – смакового профілю, 

ароматичного профілю, кольорового профілю, емоційного (гедонічного) профілю 
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тощо. У роботі  було прийнято рішення формувати «ідеальний портрет»  проду-

кту на основі трьох профілів – смакового, ароматичного та емоційного. 

 

Таблиця 4. 

Основні економічні показники виробництва хліба з цільного  

зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів 

 

Найменування показників 

Одини-

ці 

виміру 

Значення 

Річний випуск продукції т/рік 2 000 

Період реалізації проекту років 5 

Матеріальні витрати на виробництво грн 4 858,81  

Чисельність виробничого персоналу  осіб 12 

Середня заробітна плата грн 1 950,00 

Загальна сума  інвестицій, у тому числі: 

 –  сума інвестицій в основні фонди 

 –  сума інвестицій на оборотні кошти 

–  сума інвестицій на початкові маркетингові 

заходи 

грн 

грн 

грн 

грн 

3 544 299,00 

1 766 055,00 

 1 707 894,00 

70 400,00  

Собівартість  1 тонни продукції грн 6 765,13  

Рентабельність виробництва % 10 

Прибуток від реалізації 1 тонни продукції грн 676,51  

Оптова ціна 1 тонни продукції грн 7 441,64  

Прибуток  від реалізації (валовий дохід) грн 14 883 280,00  

Поточні витрати (валові витрати) грн 13 126 601,72  

Оподаткований прибуток грн 1 353 020,72  

Податок на прибуток грн 338 255,18 

Чистий прибуток грн 1 014 765,54  

Чистий грошовий потік грн 1 418 423,82  

Чистий приведений дохід за період реалізації 

проекту 
грн 1 306 198,00  

Термін окупності років 0,73 
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Для формування «ідеального портрета» спочатку було розроблено панель 

дескрипторів, тобто основних ознак продукту, що формують його сприйняття 

споживачами. Для цього були проведені опитування в цільових фокус-групах. 

Під час опитування респондентам пропонувалося описати ті якості хліба, які 

вони вважають оптимальними. Ці ознаки були поділені на групи характерис-

тик: смакові, ароматичні, емоційні. Оскільки далеко не всі респонденти можуть 

правильно описати свої відчуття, їм було запропоновано вже сформовані пане-

лі дескрипторів, з яких вони повинні були обрати саме ті, що максимально від-

повідають їхнім вимогам до «ідеального продукту». Далі на підставі заповне-

них анкет було проведено сортування та з кожної групи властивостей відібрані 

найбільш вагомі ознаки для цієї  групи – ті, що повторювались найчастіше, та 

наприкінці складено комплексну панель дескрипторів. Таким чином, були об-

рані  найбільш  вагомі для даної цільової групи споживачів ознаки, що характе- 

ризують її бачення «ідеального продукту». 

На другому етапі визначали коефіцієнти вагомості обраних дескрипто-

рів. Для  цього респондентам необхідно було проранжувати за мірою вагомості  

описові  характеристики продукту  і  самостійно визначити їх процентні частки 

вагомості, сума яких має дорівнювати 100 %. На підставі цих даних було роз-

раховано коефіцієнти вагомості (табл. 5). Коефіцієнти вагомості розраховували 

таким чином, щоб їх сума дорівнювала 20, для того щоб п’ятибальні шкали 

легко трансформувалися в 100-бальні й сумарні балові оцінки можна було ви-

разити у відсотках.  

На  підставі  результатів  попередніх  етапів  роботи  легко  створити 

«ідеальний портрет» продукту, у якому кожний дескриптор – вагомий  (рис. 8). 

Це  так званий  ідеальний, або очікуваний споживачем, образ продукту, що ві-

дображає його конкурентні переваги.  
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Таблиця  5 

Коефіцієнти вагомості дескрипторів (КЗН) 

Смак Кваг Аромат Кваг Емоційне сприйняття Кваг 

Хлібний   5 
Випеченого 

хліба 
5 Корисність 5 

Насичений  4 
Інтенсивний 

3 
Швидкість угамування 

голоду 
4 

Кислий 2 
Насичений 

4 
Якість угамування  

голоду 
3 

Пряний  4 Зерновий 3 Відновлювальний ефект 3 

Солодкий  2 Карамельний 2 
Профілактичний ефект 5 

Зерновий 3 Пряний  3 

Підсумкове зна-

чення коефіцієн-

та вагомості 

20  20  20 

 

 

Рис. 9. «Ідеальний портрет» хліба з цільного зерна пшениці з включенням 

коренеплідних овочів 

1 – хлібний смак;    5 – аромат випеченого хліба; 

2 – насичений смак;   6 – пряний аромат; 

3 – пряний смак;     7 – корисність; 

4 – зерновий смак;   8 – швидкість угамування голоду; 

        9 – профілактичний ефект. 
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Заключним етапом роботи є побудова «портрета» розробленого хліба з 

цільного  зерна  пшениці з включенням коренеплідних овочів із подальшим по-

рівнянням його з «ідеальним портретом» хліба.   

«Портрети» будували на основі даних проведеної дегустації. При прове-

денні дегустації кожному дегустаторові були запропоновані дегустаційні лис-

ти, панель дескрипторів та вироблений у лабораторних умовах зразок хліба з 

цільного зерна пшениці з включенням коренеплоду селери. 

На рисунку 9 показано профілограму порівняння «ідеального портрета» 

нового продукту, що побудований згідно споживчих очікувань (пунктиром) і 

«портрета» розробленого хліба на основі цільного зерна пшениці із включенням 

10 % коренеплоду селери (суцільний). Як видно з рисунку, профілі практично 

збігаються. Отже, можна зробити висновок,  що  розроблений продукт за смако-

ароматичними характеристиками та емоційним сприйняттям відповідає вимо-

гам потенційних споживачів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Порівняння профілів «ідеального портрета» хліба з портретом 

хліба  цільного зерна пшениці з включенням коренеплоду селери 

1 – хлібний смак;    5 – аромат випеченого хліба; 

2 – насичений смак;   6 – пряний аромат; 

3 – пряний смак;    7 – корисність; 

4 – зерновий смак;   8 – швидкість угамування голоду; 

9 –  профілактичний ефект. 
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Крім усього іншого, у роботі був розроблений проект дизайну етикетки 

хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів. На сьогод-

нішній день, як один з елементів товарної політики, і як наслідок – один з фак-

торів стимулювання процесу товароруху розглядається упаковка. Добре спроек-

тована упаковка може виявитися для споживачів додатковою зручністю при ви-

рішенні питання щодо покупки, а для виробників – додатковим засобом стиму-

лювання збуту товару. Упаковка вважається важливим джерелом інформації 

про упакований продукт та певним помічником у його виборі. Основним за-

вданням упаковки є донесення до покупця інформації про упакований продукт, 

при цьому ця інформація повинна повністю задовольняти його інтереси. Насам-

перед упаковка забезпечує ідентифікацію продукту, інформує покупця про осо-

бливості товару та є останньою сполучною ланкою зі споживачем у торговель-

ному залі, спонукаючи його придбати даний товар, чому передує реклама та 

просування продукту іншими шляхами. Вдало розроблена упаковка виділяє 

продукт з числа йому подібних та, за інших рівних умов, забезпечує продукту 

переваги з погляду споживача.  

З урахуванням усіх вищенаведених вимог були проведені роботи з розро-

бки проекту дизайну етикеток для хліба з цільного зерна пшениці із включен-

ням коренеплодів селери, або петрушки, або пастернаку, результат яких наведе-

но у Додатку Г.  

Новизна запропонованої у роботі технології отримання хліба з цільного 

зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів підтверджена патентом 

України №45300  на  корисну модель «Спосіб виробництва зернового хліба з ці-

льного диспергованого зерна пшениці». На рецептурні композиції для хліба з 

цільного зерна пшениці з включенням до його складу коренеплідних овочів бу-

ло отримано патент України №38717 на корисну модель «Харчова композиція 

для хліба із цільного диспергованого зерна» та патент України № 41903 на ко-

рисну модель «Композиція для хліба з цільного диспергованого зерна пшениці».  
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Розроблено проект технічних умов ТУ У 15.8.3101516886.001:2009 «Хліб 

з цільного зерна пшениці з коренеплідними овочами» і технологічну інструкцію 

до них.  

Рецептурні композиції та спосіб виробництва нових видів хліба пройшли 

промислову апробацію у ТОВ ВКФ «Іларт» (м. Одеса), яка включала у себе ви-

робку дослідної партії продукції, виробничі випробування та перевірку способу 

виробництва хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних ово-

чів. 

Соціальний ефект хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеп-

лідних овочів полягає у розширенні асортименту хлібобулочної продукції ліку-

вально-профілактичного призначення, що сприятиме забезпеченню стану здо-

ров’я населення на належному рівні та профілактиці деяких захворювань. 

Хліб  з  цільного зерна пшениці із включенням коренеплодів селери, пет-

рушки та пастернаку – новий продукт лікувально-профілактичної дії, що харак-

теризується поліпшеними органолептичними властивостями, зокрема гарним 

зовнішнім виглядом, смаком, ароматом. Новий   вид  хліба  включає  в  себе  

тільки натуральні вітчизняні компоненти, які не містять небезпечних речовин та 

є екологічно чистими. 

Можливі шляхи використання нових видів хліба з цільного зерна пшениці 

наведено на рисунку 5.3. Як видно з рисунка, хліб із цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплідних овочів можуть вживати всі верстви населення – як 

здорові люди, так і ті, хто потребує спеціального харчування. 

Медико-біологічні дослідження нових виробів показали, що включення до 

складу хліба з цільного зерна пшениці коренеплодів селери, петрушки та пасте-

рнаку сприяє зниженню енергетичної цінності готового продукту, що дозволяє 

споживати його людям, які страждають на зайву вагу та інші хвороби, пов’язані 

з порушеннями обміну речовин.  
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Крім того, щоденне вживання в їжу хліба з цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплідних овочів сприятиме зміцненню імунітету та підви-

щенню опору організму будь-яким хворобам завдяки підвищеному вмісту есен-

ціальних нутрієнтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 11. Напрями використання хліба з цільного зерна пшениці  з вклю-

ченням коренеплідних  овочів у харчуванні населення 

 

Наявність у складі хліба з цільного зерна пшениці коренеплідних овочів 

усуває його ульцерогенну (виразкоутворювальну) дію та відповідно надає йому 

гастропротекторних властивостей. Усе це дозволяє рекомендувати подібний 

хліб для харчування людей з порушеннями функцій та слизових оболонок  шлу-

нково-кишкового тракту. Коренеплоди селери, петрушки та пастернаку при їх 

наявності у складі хліба з цільного зерна пшениці сприяють деякому підвищен-

ню кількості лейкоцитів у крові людини.  

Масове харчування   

для людей, що  

 страждають на 

 порушення обміну речо-

вин  (ожиріння) 

для людей, що  

страждають на за-

хворювання ендок-

ринної системи  

(цукровий діабет) 

для людей, що страждають на захво-

рювання серцево-судинної системи 

(атеросклероз, ішемічна хвороба 

серця) що страждають на лейкоци-

тоз 

для людей, що страждають на 

знижений імунітет 

Лікувально-профілактичне харчування  

Хліб із цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів 

Напрями використання 
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Хліб із цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів має 

також властивість знижувати рівень цукру в крові, а це дозволяє рекомендувати 

його до вживання людям, які хворіють на цукровий діабет.  

Крім того, хліб із цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних  

овочів має у своєму складі велику кількість баластних речовин. З огляду на це 

можна говорити про його радіопротекторні та детоксикаційні властивості. 

 

ВИСНОВКИ 

1. На основі аналізу науково-технічної літератури, теоретичних та екс-

периментальних досліджень встановлено вузький асортимент хлібобулочних 

виробів лікувально-профілактичного спрямування, що дозволило обгрунтувати 

актуальність розробки та товарознавчої оцінки нових видів хліба з цільного зер-

на пшениці з включенням коренеплідних овочів. 

2.  За результатами експериментальних досліджень нових видів хліба 

(органолептичних та фізико-хімічних характеристик готового продукту, а також 

структурно-механічних властивостей тіста), встановлено, що включення до 

складу хліба з цільного зерна пшениці коренеплідних овочів є раціональним на 

рівні 10 %.  

3. За результатами  товарознавчої оцінки нових видів хліба і показано, що 

включення коренеплідних овочів до складу хліба з цільного зерна пшениці при-

зводить до підвищення органолептичних показників якості готового продукту. 

Аналіз харчової цінності показав, що розроблені продукти характеризуються 

високим вмістом клітковини, вітамінів, мінеральних речовин, низькою  енерге-

тичною  цінністю.  Розраховано, що при споживанні 250 г  нового  виду  хліба  

ступінь  задоволення  добової потреби складає: за білком – близько 25,3 %,  клі-

тковиною – 16 %,  магнієм – 43 %,  фосфором – 45 %,  залізом – 55 %, вітаміном 

В1 – 45%, вітаміном РР – 61 %  
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4. Встановлено, що включення до складу хліба з цільного зерна пшениці 

коренеплідних овочів (селери, петрушки, пастернаку) призводить до підвищен-

ня ступеню  перетравлюваності білкових речовин протеолітичними фермента-

ми на 3,12…6,51 %  у порівнянні з контрольним зразком.  

5. Встановлено, що за вмістом важких металів, мікотоксинів і радіонук-

лідів, а також за мікробіологічними показниками нові види хліба повністю від-

повідають вимогам нормативної документації, що говорить про санітарно-

гігієнічну безпечність продукту. 

6. За результатами  медико-біологічних  досліджень встановлено позити-

вну дію коренеплідних овочів на антиоксидантну активність нових видів хліба  

з  цільного  зерна  пшениці,  зниження ульцерогенної дії та підвищення засво-

єння нового продукту організмом людини. 

7. Встановлено, що комплексна оцінка хліба з цільного зерна пшениці з 

включенням коренеплідних овочів, порівняно з хлібом без добавок, збільши-

лась на 4,8 %, головним чином, за рахунок покращення органолептичних влас-

тивостей та медико-біологічних показників якості. 

8. За результатами досліджень змін органолептичних, фізико-хімічних та 

мікробіологічних показників якості обрано оптимальний вид пакування (плівка 

з поліпропілену біоорієнтованого) та встановлено гарантований термін збері-

гання протягом 48 годин за температури 20…25 °С та відносної вологості пові-

тря не більше 75 %. 

9. Розроблено  нормативну та технологічну документацію на виробницт-

во хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів. Нові 

види хліба пройшли промислову апробацію на базі підприємства хлібопекарсь-

кої промисловості ТОВ ВКФ «Іларт» (м. Одеса). 

10. За результатами розрахунку основних показників економічної  ефек-

тивності випуску нового виду хліба з цільного зерна пшениці з включенням ко-

ренеплідних овочів. Собівартість продукту складатиме 6,77 грн/кг, за умови ре-
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нтабельності 10 %. Соціальний ефект від виробництва та споживання  нових 

видів хліба полягає у розширені асортименту хлібобулочних виробів масового 

та лікувально-профілактичного призначення, задоволенні зростаючого попиту 

на них.  
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Додаток А 

Рецептури та хімічний склад нових видів хліба 

Таблиця А.1. 

Рецептура та хімічний склад хліба з цільного зерна пшениці  

з включенням коренеплоду селери, г/100 г продукту 

Найменування 

показників 

Рецептурні компоненти 

Розрахунковий 

хімічний склад 
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Вміст інгредієнтів, кг 100,0 10,0 1,5 3,0 114.5 

Масова частка вологи, % 43,50 8,37 0,003 2,220 46,41 

Білки, г 8,25 0,12 – 0,381 7,50 

Жири, г 1,56 0,03 – 0,081 1,44 

Вуглеводи, у тому числі: 37,45 0,62 – 0,063 32,71 

    – моно- й дисахариди, г 1,27 0,51 – – 1,52 

    – крохмаль, г 34,64 0,04 – – 29,75 

    – клітковина, г 1,54 0,07 – 0,063 1,44 

Зола, г 1,19 0,09 1,497 0,063 2,43 

Натрій, мг 7,48 7,60 580,650 0,630 511,68 

Калій, мг  212,75 34,40 0,135 17,700 227,36 

Кальцій, мг  31,63 5,40 5,520 0,810 37,20 

Магній, мг  73,03 3,70 0,330 1,530 67,43 

Фосфор, мг  217,93 2,50 – 12,000 199,42 

Залізо, мг  3,34 0,04 0,044 0,096 3,02 

Вітамін В1 (тіамін), мг 0,35 0,004 – 0,018 0,32 

Вітамін В2 (рибофлавін), мг 0,25 0,003 – 0,020 0,23 

Вітамін  РР (ніацин), мг 3,34 0,07 – 0,342 3,22 

      *  Хімічний  склад було розраховано з урахуванням технологічних витрат і втрат, прив’язаних до 

конкретних умов виробництва, на суху речовину у відсотках до маси сировини : 

 – механічні витрата на замішування та оброблення тіста – 0,5 %; 

 – затрати на укладання та усихання хліба – 4,7 %; 

– затрати на упікання хліба – 9,0 %. 
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Таблиця А.2. 

Рецептура та хімічний склад хліба з цільного зерна пшениці  

з включенням коренеплоду петрушки, г/100 г продукту 

Найменування показників 

Рецептурні компоненти 

Розрахунковий 

хімічний склад 
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Вміст інгредієнтів, кг 100,0 10,0 1,5 3,0 114,5 

Масова частка вологи, % 43,50 8,37 0,003 2,220 46,41 

Білки, г 8,25 0,12 – 0,381 7,51 

Жири, г 1,56 0,06 – 0,081 1,46 

Вуглеводи, у тому числі: 37,45 1,04 – 0,063 33,08 

    – моно- й дисахариди, г 1,27 0,57 – – 1,58 

    – крохмаль, г 34,64 0,30 – – 29,98 

    – клітковина, г 1,54 0,16 – 0,063 1,52 

Зола, г 1,19 0,12 1,497 0,063 1,18 

Натрій, мг 7,48 1,40 580,650 0,630 8,16 

Калій, мг  212,75 25,30 0,135 17,700 219,43 

Кальцій, мг  31,63 5,60 5,520 0,810 32,64 

Магній, мг  73,03 3,40 0,330 1,530 66,89 

Фосфор, мг  217,93 6,40 – 12,000 202,77 

Залізо, мг  3,34 0,09 0,044 0,096 3,02 

Вітамін В1 (тіамін), мг 0,35 0,01 – 0,018 0,32 

Вітамін В2 (рибофлавін), 

мг 
0,25 0,01 – 0,020 0,24 

Вітамін  РР (ніацин), мг 3,34 0,08 – 0,342 3,23 

 
      *  Хімічний  склад було розраховано з урахуванням технологічних витрат і втрат, прив’язаних до 

конкретних умов виробництва, на суху речовину у відсотках до маси сировини : 

 – механічні витрата на замішування та оброблення тіста – 0,5 %; 

 – затрати на укладання та усихання хліба – 4,7 %; 

– затрати на упікання хліба – 9,0 %. 
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Таблиця А.3. 

Рецептура та хімічний склад хліба з цільного зерна пшениці  

з включенням коренеплоду пастернаку, г/100 г продукту 

 

Найменування показників 

Рецептурні компоненти 

Розрахунковий 

хімічний склад 

хліба * 
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Вміст інгредієнтів, кг 100,0 10,0 1,5 3,0 114,5 

Масова частка вологи, % 43,50 8,17 0,003 2,220 38,08 

Білки, г 8,25 0,14 – 0,381 7,10 

Жири, г 1,56 0,01 – 0,081 1,34 

Вуглеводи, у тому числі: 37,45 1,07 – 0,063 32,22 

    – моно- й дисахариди, г 1,27 0,53 – – 1,13 

    – крохмаль, г 34,64 0,37 – – 29,75 

    – клітковина, г 1,54 0,18 – 0,063 1,34 

Зола, г 1,19 0,01 1,497 0,063 1,07 

Натрій, мг 7,48 0,90 580,650 0,630 21,46 

Калій, мг  212,75 44,20 0,135 17,700 186,79 

Кальцій, мг  31,63 5,00 5,520 0,810 27,73 

Магній, мг  73,03 3,50 0,330 1,530 63,01 

Фосфор, мг  217,93 5,60 – 12,000 187,77 

Залізо, мг  3,34 0,16 0,044 0,096 2,88 

Вітамін В1 (тіамін), мг 0,35 0,006 – 0,018 0,30 

Вітамін В2 (рибофлавін), мг 0,25 0,007 – 0,020 0,22 

Вітамін  РР (ніацин), мг 3,34 0,08 – 0,342 2,88 

 
      *  Хімічний  склад було розраховано з урахуванням технологічних витрат і втрат, прив’язаних до 

конкретних умов виробництва, на суху речовину у відсотках до маси сировини: 

 – механічні витрата на замішування та оброблення тіста – 0,5 %; 

 – затрати на укладання та усихання хліба – 4,7 %; 

 – затрати на упікання хліба – 9,0 %. 
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Додаток Б 

 

 

АКТ ДЕГУСТАЦІЇ 

хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів 

професорсько-викладацьким складом  

Одеської національної академії харчових технологій 

3 березня 
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     склала цей протокол на основі проведення дегустації хліба з цільного диспергованого 

     зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів (селери, петрушки, пастернаку). 

На дегустацію представлені контрольний і дослідні зразки продуктів, вироблені 

      у лабораторних умовах за такими рецептурами: 

 

контроль: 

зерно пшениці       - 100 % 

дріжджі хлібопекарські              - 3,0 % 

сіль кухонна        - 1,5 % 

  

зразок 1:  

зерно пшениці       - 100 % 

корінь селери       - 10 % 

дріжджі хлібопекарські     - 3,0 % 

сіль кухонна                               - 1,5 % 

 

зразок 2:  

зерно пшениці       - 100 % 

корінь петрушки      - 10 % 

дріжджі хлібопекарські              - 3,0 % 

сіль кухонна        - 1,5 % 

 

зразок 3:  

зерно пшениці       - 100 % 

корінь пастернаку      - 10 % 

дріжджі хлібопекарські                             - 3,0 % 

сіль кухонна        - 1,5 % 
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Якість усіх зразків хліба була високою.  

Практично за всіма показниками якості дослідні зразки були близькими. Так, зовнішній ви-

гляд виробів майже не відрізнявся між собою, характеризувався випуклою верхньою скоринкою,  по-

верхнею відповідної форми, шорсткуватою, без пухирців (контроль) та з одиничними пухирцями (зра-

зки 1 – 3), без тріщин і підривів. І лише колір скоринки зразків мав деякі відмінності: він змінювався 

від темно-золотистого при виготовленні хліба тільки з цільного зерна пшениці (контроль) до світло-

коричневого при включенні до складу коренеплідних овочів (зразки 1 – 3).   

М’якушка виробів була ніжною, мала пори дрібні та середні (контроль) та різної величини 

(зразки 1 – 3), тонкостінні (контроль) та середньої товщини (зразки 1 – 3), розподілені достатньо рів-

номірно, без порожнеч і ущільнень, добре розжовувалась. Колір м’якушки змінювався від світло-

золотистого (контроль) до золотистого (зразки 1 – 3). 

Значна відмінність зразків хліба з цільного зерна пшениці спостерігалась за показниками аро-

мату та смаку. Найбільш інтенсивно виражені аромат і смак застосованих добавок спостерігався у 

хліба із включенням бланшованих коренеплодів селери та петрушки (зразки 1 і 3),  зразок хліба з 

включенням пастернаку (зразок  2)  відрізнявся приємним ароматом, але смак виробу був менш вира-

женим.   

У результаті проведеної дегустації зразки хліба з цільного зерна пшениці, що було проаналі-

зовано за органолептичними показниками якості, розподілені членами комісії у такій послідовності: 

1 місце:  зразок 1 та зразок 2 –  хліб із включенням коренеплодів селери та петрушки  – харак-

теризувався гарним зовнішнім виглядом, добрим показником стану м’якушки, відрізнявся приємним, 

характерним хлібним смаком та ароматом з інтенсивно вираженим присмаком та ароматом добавок; 

2 місце:  зразок 3  –  хліб із включенням коренеплоду пастернаку – характеризувався гарним 

зовнішнім виглядом, добрим показником стану м’якушки, відрізнявся приємним, характерним хліб-

ним смаком і ароматом, але недостатньо вираженим присмаком добавки;  

3 місце:  контроль – хліб виготовлений тільки з цільного зерна пшениці – характеризувався 

гарним зовнішнім виглядом, добрим показником стану м’якушки, мав приємний, характерний хліб-

ний смаком та ароматом. 

 

Проведена дегустація показала, що включення до складу хліба з цільного зерна пшениці бла-

ншованих коренеплідних овочів приводить до поліпшення споживних властивостей готових виробів. 

Досліджені зразки відрізнялись привабливим зовнішнім виглядом, мали гарну структуру, приємний 

колір, виражений, приємний смак та аромат. 
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 Додаток В 

Дослідження нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включен-

ням коренеплідних овочів методом інфрачервоної спектроскопії 

ІЧ-спектри  зразка  хліба  з  цільного  зерна пшениці з включенням коре-

неплоду є досить складними для інтерпретації через наявність великої кількості 

функціональних груп, особливо ОН- і СН-груп. У той самий час завдяки аналізу 

нормованих спектрів можна одержати інформацію про характер зміни взаємо-

дій, що відбуваються при отриманні цих продуктів. ІЧ-спектр дослідного зразка 

представлений рядом смуг поглинання основних ланцюгів і бічних груп, харак-

терних для полісахаридних комплексів. Для інтерпретації цього спектра спочат-

ку отримали нормалізовані спектри зразків (рис. В.1, В.2), потім – диференцій-

ний спектр  (рис. В.3) – полоси поглинання груп О-СН3 при 1425 см
-1

. 

 

Рис. В.1.  Інфрачервоний спектр хліба з цільного зерна пшениці без доба-

вок (контроль) 
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Рис. В.2.   Інфрачервоний  спектр  хліба  з  цільного  зерна  пшениці  з 

 включенням коренеплоду селери (зразок) 
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        Рис. В.3.  Диференційний спектр дослідного зразка відносно контрольного 
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Як  видно з  рисунка В.3, у спектрі наявні незначні розходження, що сто-

суються в основному інтенсивності смуг поглинання, а не їх локаліза-

ції (таблиця  В.1).  

Таблиця  В.1 

Відносна оптична щільність (ВОЩ) смуг поглинання основних  

структурних елементів дослідних зразків хліба  

Структурний елемент 

Смуга  

поглинання, 

см
-1

 

ВОЩ  

контролю 

ВОЩ  

зразка 
Δ ВОЩ 

СН- і СН2- валентні 3850 0,09 0,13 -0,04 

Вільні ОН-групи при внутрішньомолекулярному  

водневому зв’язку 
3600 0,51 0,73 -0,22 

-ОН-асоційовані міжмолекулярні водневі зв’язки 3420 1,9 2,11 -0,21 

Спиртові -О-Н 3180 1,74 1,94 -0,2 

Спиртові -О-Н … О (у кислотах) 3000 0,92 1,16 -0,24 

Валентні коливання -СН в -СН2 2920 1,85 2,01 -0,16 

Валентні коливання -С-Н 2890 0,86 0,98 -0,12 

О – СН3 – групи 2820-2800 0,7 0,95 -0,25 

Зв’язана ОН у карбонових кислотах 2600 0,43 0,61 -0,18 

Валентні коливання С=О 1800 0,15 0,22 -0,07 

β= › С=О 1720 0,64 0,41 0,23 

 1700 0,67 0,71 -0,04 

Область карбонільних груп 1660 1,06 1,37 -0,31 

Деформаційні коливання – ОН води 1640 1,48 1,73 -0,25 

α=› С=ОН 1600 0 0 0 

Сполучені – С=О 1570 0,57 0,63 -0,06 

Валентні коливання С=О 1550 0,56 0,68 -0,12 

Коливання ароматичних груп 1500 0,66 0,62 0,04 

О-СН3  внутрішній стандарт 1425 1 1 0 

Насичені -СН- 1400 1,4 1,34 0,06 

Валентні коливання С-О- 

1300 0,87 0,89 -0,02 

1250 1,01 1,13 -0,12 

1200 0,9 0,85 0,05 

1150 1,66 1,84 -0,18 

1110 1,43 1,57 -0,14 

1100 1,57 1,78 -0,21 

1080 1,71 1,8 -0,09 

-ОН спиртові 1050 1,79 2,06 -0,27 

Коливання СН-площинні 1030 2,06 2,3 -0,24 

Неплоскі СН-коливання 1010 2,15 2,36 -0,21 

Сильні валентні коливання  1000 1,64 1,89 -0,25 

Коливання С-С 950 1,24 1,44 -0,2 

Сильні позаплощинні деформаційні коливання -СН2 920 0,66 0,67 -0,01 
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Закінчення табл. В.1 

 

Структурний елемент 

Смуга  

поглинання, 

см
-1

 

ВОЩ  

контролю 

ВОЩ  

зразка 
Δ ВОЩ 

Зовнішні (неплоскі деформаційні коливання) СН 900 0,66 0,65 0,01 

β-Конфігурація аномірного вуглецю 850 0,31 0,37 -0,06 

ОН-група карбонових кислот 800 0 0 0 

Зовнішні (неплощинні  деформаційні коливання)  

-СН- 

750 0,25 0,36 -0,11 

740 0,14 0,26 -0,12 

700 0,42 0,5 -0,08 

 

Інтенсивні смуги поглинання в області 2860…3400 см
-1

 відповідають ва-

лентним коливанням -ОН-груп, включених до водневих зв’язків, при цьому в 

контрольному зразку хліба таких зв’язків майже на 11 % більше, ніж у дослід-

ному. Коливання в області 3080, 3060 і 3030 см
-1

 належать групам СН- валент-

них коливань ароматичного кільця. Вони мінливі й можуть розглядатися як ін-

дикатор бензольного кільця. У ІЧ-спектрі дослідного зразка хліба ці  смуги ви-

ражені сильніше.  Це  можна пояснити наявністю у складі продукту коренепло-

ду селери, який характеризується значним вмістом ароматичних сполук. 

Сильна смуга при 2920 см
-1

 обумовлена коливаннями -С-Н у С-Н2-групах, 

спільна присутність декількох   таких   груп   дає   сильне   поглинання. Слабкі 

смуги в області 2950…3000 см
-1 

можуть бути приписані зв’язкам  О-Н,  N–H. 

Смуги в області частот 1850…2850 см
-1

 належать до карбонових кислот.  

Деформаційні коливання ОН-груп води в області 1640 см
-1

 у дослідному 

зразку хліба виражені слабкіше, те саме можна сказати й про інші основні час-

тоти для води: 3428 см
-1

 – симетричне валентне коливання й 3580 см
-1

 – асимет-

ричне валентне коливання, що може свідчити про включення води у  внутрішню 

структуру біополімерів, це підвищує загальну стійкість структур і сприяє кра-

щому зберіганню готових продуктів. 

Валентні  коливання  -С-О-  у спиртах і фенолах розташовуються в області  
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1000…1260 см
-1

, у зразках хліба з коренеплодами вони виражені слабкіше, од-

нак  коливання  в цій області являють собою не одиночні коливання, а комплекс 

коливань, що залежать від замінних атомів, які приєднані до групи -С-О- . 

Смуги поглинання 1040…1050 см
-1

 свідчать про присутність спиртових 

ОН-груп, що  відповідає  високому вмісту полісахаридів у зразках, при цьому 

кількість спиртових груп, включених у водневий зв’язок у зразку хліба з цільно-

го зерна  пшениці  з включенням коренеплоду, трохи менша, ніж у контролі, що 

добре корелює з інтерпретацією даних для області 2800-3400 см
-1

. Вільних ОН-

спиртових груп більше в зразку з коренеплодом. 

Смуги в областях 1435…1500 см
-1

 і 1370…1385 см
-1

 належать до дефор-

маційних коливань С-Н у С-СН3,  а  в  області 1440…1480 см
-1

 – до деформацій-

них коливань -С-Н в -СН2-. Зменшення інтенсивності поглинання в областях 

1080…1300 см
-1

 однозначно свідчить про зменшення ступеня метоксилювання 

зразка  хліба з цільного зерна із  включенням  коренеплодів. У дослідному  зраз-

ку хліба  сильні   валентні   коливання   карбонільної  групи,  віднесення   яких   

підтверджується присутністю відповідних смуг в інших областях спект-

ра (1550…1800 см
-1

), свідчать  про  зменшення  кількості  цих груп. Протягом 

всього спектра відзначаються типи -СН- валентних коливань. 

У  спектрах  всіх  досліджених   зразків   наявне  поглинання в області 

840…860 см
-1

, характерне для крохмалю. 

ІЧ-спектри дослідного та контрольного зразків характеризувалися інтен-

сивними смугами поглинання в області 1100…1000 см
-1

, що відрізняють клас 

вуглеводів у цілому. Поглинання в області 850…890 см
-1

 свідчить про наявність 

у полісахаридах зразків β-зв’язків (вірогідно, целюлози та низки геміцелюлоз, 

зокрема ксиланів). 
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ДОДАТОК Г 

Проект дизайну етикетки для хліба з цільного зерна пшениці з вклю-

ченням коренеплідних овочів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г.1. Проект дизайну етикетки для хліба з цільного зерна пшениці  

з включенням коренеплоду селери 

Хліб 
із цільного зерна пшениці 

«З СЕЛЕРОЮ» 

 

                 

 

Склад: зерно пшениці, вода, сіль, дріжджі, корінь селери. 
Харчова цінність 100 г продукту:  білки – 8,09 г, жири – 1,69 г,  
вуглеводи – 35,12 г     Енергетична цінність:  188 Ккал 

Вживання хліба з цільного зерна пшениці здатне вирішити пробле-
му незбалансованого харчування сучасної людини. Такий хліб поліпшує 
роботу кишечнику, зменшує небезпеку виникнення серцево-судинних 
захворювань, налагоджує жовчовиділення, нормалізує обмін речовин, 
знижує зайву вагу та ін. Включення до складу хліба з цільного зерна 
пшениці коренеплоду селери сприяє підвищенню смако-ароматичних 
властивостей та лікувально-профілактичного ефекту продукту.  

 
  КУШТУЙТЕ НА ЗДРОРОВ’Я!!! 

 
Масса нетто: 0,5 кг ±3 % 

ТУ У 15.8.3101516886.001:2009 
Гарантійний термін зберігання – 48 годин. 

Умови зберігання: температура не нижча ніж +6°С та відносна вологість повітря не вища ніж 75 %. 
Номер партії співпадає з датою виготовлення. 

Дату виготовлення дивись на упаковці 
Виробник:  ПП «ЯКорь», м.Одеса, Україна 
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Рис Г.2. Проект дизайну етикетки для хліба з цільного зерна пшениці 

 з включенням коренеплоду петрушки  

Вживання хліба з цільного зерна пшениці здатне вирішити проблему 
незбалансованого харчування сучасної людини. Такий хліб поліпшує ро-
боту кишечнику, зменшує небезпеку виникнення серцево-судинних за-
хворювань, налагоджує жовчовиділення, нормалізує обмін речовин, 
знижує зайву вагу та ін. Включення до складу хліба з цільного зерна пше-
ниці коренеплоду петрушки сприяє підвищенню смако-ароматичних вла-
стивостей та лікувально-профілактичного ефекту продукту.  

 
  КУШТУЙТЕ НА ЗДРОРОВ’Я!!! 

 
Масса нетто: 0,5 кг ±3 % 

ТУ У 15.8.3101516886.001:2009 
Гарантійний термін зберігання – 48 годин. 

Умови зберігання: температура не нижча ніж +6 ºС та відносна вологість повітря не вища ніж 75 %. 
Номер партії співпадає з датою виготовлення. 

Дату виготовлення дивись на упаковці 
Виробник :  ПП «ЯКорь», Україна,  м.Одеса 

 

Хліб 
із цільного зерна пшениці 

«З ПЕТРУШКОЮ» 

 

                 

Склад: зерно пшениці, вода, сіль, дріжджі, корінь петрушки. 
Харчова цінність 100 г продукту: білки – 8,10 г, жири – 1,74 г,  
вуглеводи – 35,43 г     Енергетична цінність:  190 Ккал 
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Рис.Г.3.  Проект дизайну етикетки для хліба з цільного зерна пшениці  

з включенням коренеплоду пастернаку 

Вживання хліба з цільного зерна пшениці здатне вирішити проблему 
незбалансованого харчування сучасної людини. Такий хліб поліпшує ро-
боту кишечнику, зменшує небезпеку виникнення серцево-судинних за-
хворювань, налагоджує жовчовиділення, нормалізує обмін речовин, 
знижує зайву вагу та ін. Включення до складу хліба з цільного зерна пше-
ниці коренеплоду пастернаку сприяє підвищенню смако-ароматичних 
властивостей та лікувально-профілактичного ефекту продукту.  

 
    КУШТУЙТЕ НА ЗДРОРОВ’Я!!! 

 
Масса нетто: 0,5 кг ±3 % 

ТУ У 15.8.3101516886.001:2009 
Гарантійний термін зберігання – 48 годин. 

Умови зберігання: температура не нижча ніж +6 ºС та відносна вологість повітря не вища ніж 75 %. 
Номер партії співпадає з датою виготовлення. 

Дату виготовлення дивись на упаковці 
Виробник :  ПП «ЯКорь», Україна,  м.Одеса 

Хліб 
із цільного зерна пшениці 

«З ПАСТЕРНАКОМ» 

 

                 

Склад: зерно пшениці, вода, сіль, дріжджі, корінь пастернаку. 
Харчова цінність 100 г продукту:  білки – 8,12 г, жири – 1,65 г,  
вуглеводи – 35,52 г     Енергетична цінність:  189 Ккал 


