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Ухарчовій промис-
ловості для надан-
ня виробам солод-

кого смаку поряд з цук-
ром використовують різні 
види патоки - карамельну, 
мальтозну та рафінад-
НУ [1]. У хлібопеченні Ук-
раїни здебільшого засто-
совують карамельну ви-
сокооцукрену патоку, рід-
ше - рафінадну. Мальтоз-

ну патоку в Україні не ви-
робляють, тому досвіду 
її застосування немає. 

Карамельна патока-є 
продуктом неповного кис-
лотного й ферментативно-
го гідролізу крохмалю. Це 
безбарвна або жовтувата, 
солодка на смак рідина. 
Масова частка сухих речо-
вин у ній становить 78 %, а 
редукувальних - 38-42 %. 

Основні складові кара-
мельної патоки - декстри-
ни, мальтоза, глюкоза і 
мальтотріоза, які знахо-
дяться у співвідношенні 
1:3:3:3 - декстринів - 50-
65 %, мальтози - 12-20, 
глюкози -12-18, мальтотрі-
ози -13-20 %. Солодкість 
цієї патоки в 2,5-3 рази 
нижча, ніж сахарози [2]. 

До рецептури хлібобу-
лочних виробів карамель-
ну патоку включають з ме-
тою покращання смакових 
якостей, подовження три-
валості зберїгання продук-
ції. Використовують патоку 
здебільшого в рецептурі 
житньо-пшеничних видів 
хліба у кількості 2-8 %, рід-
ше - в рецептурі хліба, бу-
лочних виробів (батонів, 
плетінки) в кількості 2-5 % 
до маси борошна. Відпо-
відно до норм заміни си-
ровини можна замінюва-

ти цукор-пісок патокою 
(1 кг цукру -1,3 кг патоки) 
у виробах з борошна жит-
нього та суміші житнього 
й пшеничного [3]. 

За кордоном у хлібо-
пекарській промисловос-
ті широко використову-
ють мальтозну патоку як 
сировину, що покращує 
споживчі властивості ви-
робів. а також як про-
дукт, котрим замінюють 
цукор-пісок. Цей момент 
набуває все більшого 
значення в умовах зрос-
тання потреби в цукрі та 
підвищенні на нього цін. 

Мальтозну патоку одер-
жують ферментативним 
гідролізом крохмаловміс-
ної сировини. Вона містить 
78 % сухих речовин, з яких 
45-65 % - редукувальні-
Співвідношення декстри-
нів, мальтотріози, мальто-
зи і глюкози у мальтозній 
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Над чим працюють науковці 
патоці - 2:3:11:4. Порівня-
но з карамельною вона 
має вищу солодкість, ниж-
чу в'язкість, кращу стій-
кість під час зберігання, 
містить менше глюкози І 
тому менш гігроскопічна. 

Нині в Україні фір-
ма ЗАТ "ІНТЕР-
КОРН Корн Про-

сесинг Індастрі" освоїла 
виробництво патоки маль-
тозної. Виготовляють її за 
ТУ У 15.6-00333372-004-
2004 "Патока мальтозна'1. 
Сировиною для ЇЇ вироб-
ництва є кукурудзяний 
крохмаль. Масова частка 
сухих речовин у ній - 78 %, 
редукувальних речовин -
від 75 до 42 %, рН - 4,6. 
Вуглеводний склад пато-
ки мальтозної за умови 
вмісту масової частки ре-
дукувальних речовин 63,5 
І 45,0 % відповідно: глю-
кози -16,08 і 6,83, мальто-
зи - 58,9 і 43,0: мальтотрі-
ози та вищих цукрів - 25,0 
і 50,2 %. Тобто, в кара-
мельній патоці значно 
менше глюкози і а 3,1 - 2,3 
раза більше мальтози. 

Для порівняння якості 
виробів з карамельною ви-
сокооцукреною і мальтоз-
ною патокою з НУХТі про-
ведені дослідження. З бо-
рошна першого сорту випі-
кали хліб "Запорізький" і 

батони "Київські", рецепту-
ра яких містила 4,0 % пато-
ки до маси борошна, та з 
суміші житнього борошна 
обдирного і пшеничного 
першого сорту - хліб ''Геть-
манський'1 з 5,0 % патоки. 
Кожен вид виробів готува-
ли у трьох варіантах: з па-
токою карамельною висо-
кооцукреною і патокою 
мальтозною, що містить 
58,9 (ПМ1) і 43.0 % (ПМ2) 
мальтози. Тісто готували 
безопарним способом. Ус-
тановлено (табл.1), що вид 
патоки не впливає на по-
чаткову та кінцеву кислот-
ність тіста. 

Інтенсивність бродін-
ня тіста з мальтозною 
патокою була дещо мен-
шою, ніж з карамель-
ною. що пояснюється 
більшим вмістом у ній 
редукувальних речовин. 
Зразки з мальтозною па-
токою мали слабшу кон-
систенцію, про що свід-
чить глибше занурення в 
тісто конуса пенетромет-
ра і більше розпливання 
кульки тіста. Ці відмін-
ності були виразнішими у 
тісті з мальтозною пато-
кою з вищим вмістом ре-
дукувальних речовин. 

Готові вироби з кара-
мельною та мальтозною 
патокою за органолеп-

тичними показниками бу-
ли майже ідентичними. 
Зразки з мальтозною па-
токою характеризувалися 
дещо більшим об'ємом і 
пористістю, мали нижчу 
формостійкість, але ця 
різниця була неістотною. 

За даними Л.П.Куль-
мана, речовини вуглевод-
ного характеру за впли-
вом на затримку черс-
твіння можна розмістити 
так: мальтозна патока > 
глюкозна патока > декс-
трини > сахароза > маль-
тоза > глюкоза > хліб без 
добавок. У наших дослі-
дах дано порівняльну 
оцінку впливу виду патоки 
на тривалість збережен-
ня виробами свіжості . 
Аналіз даних, що характе-
ризують зміни деформа-
ції м'якушки, свідчать про 
більш ефективний ВПЛИВ 
мальтозної, н іж кара-
мельної патоки на збере-
ження хлібом свіжості. 

В умовах росту цін на 
цукор актуальною є замі-
на частини або всього 
цукру, передбаченого ре-
цептурою, у виробахз бо-
рошна першого й другого 
сортів патокою. Зважаю-
чи на це, проведено дос-
ліди щодо заміни цукру 
мальтозною патокою в 
булочних виробах, які за 

Таблиця 1, Показники технологічного процесу і якості виробів з карамельною 
високооцукреною і мальтозною патокою 

Показники 
Хя;б 

"Запорізький" 
Батони 

"Київські" 
Хліб 

"Гетьманський" Показники Додана патока Показники 

КВ ПМ1 ПМ2 КВ ПМ1 ПМ2 КВ ПМ1 ГШ2 

кислотність кінцева, град. 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 8,3 3.4 8,3 
Виділено СОг за 180 хв., 
см3/100 г 912 936 952 960 960 976 908 921 930 

Тривалість вистоювання, ХЕ. 60 55 58 45 40 42 70 62 65 
Розпливання. % 180 185 104 190 193 192 170 174 172 
Консистенція, 
од. пенетрометра 232 241 236 203 217 212 210 227 220 

питомий об'єм, сма/г 3,07 3,37 3,51 2,87 2,92 2,99 2,29 2,31 2,35 
Формостійкість, Н/Д 0,49 0,47 0,46 0,42 0,41 0,42 0,35 0,33 0,34 
Кислотність, град. 2,8 2.8 2.8 2.8 2,8 2.8 7,6 7,6 7,6 
Масова частка цукру, % 2,2 2,3 22 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 
Деформація м'якушки, 
од. пенетрометра, через: 
- 4 год. 
- 24 год. 

60 
43 

62 
47 

61 
45 

66 
45 

67 
47 

65 
46 

53 
39 

54 
41 

56 
42 

Збереження свіжості, % 72 70 73 68 70 71 73 75 75 

рецептурою містят 
4 % цукру до ма< 
рошна. Це батону 
дентські", сайки "> 
ські", батони "Нарі: 

Готували зразки 
ром і зразки, в яки 
цукор замінювали 
тозною патокою Мі 
МП2. Окрім цього, ( 
ріант, коли в зраз 
готувався за рецег 
батонів "Нарізних" 
нювали лише 50 % 
патокою МП2 як т 
що в меншій мірі (: 
жує тісто. Тісто гот 
безопарним способ 

Установлено (та 
що заміна цукру па 
не впливає на кисле 
тіста. Консистенці 
послаблюється тик 
ше, чим більше заг> 
цукру, знижується не 
виділення С02 при С 
ні тіста, на 2-5 хв по; 
ЄТЬСЙ тривалість ві* 
вання тістових заго 
Тобто, в разі заміни 
цукру у виробах, щ 
тять його 2 і 3 %, а 
50% цукру (при вмі 
го4%)цівідмІннос 
начні й не познача 
на якості готової про 

Вироби з патокою 
ТОМИМ Об'СМОМ, ПО|[ 
тю, формостійкість 
лотністю були іденги 
виробам з цукром, 
лення знаходилися У > 
точності методів а'г 
Поряд з ЦИМ усі ВИ}: 

. мальтазною патокої 
ще зберігали свіжіс 
колір м'якушки замін 
ру у виробах з бороші-
шого сорту не впливе 

Висновки. 

Мальтозна пат 
повноцінною цук 
мінною сировинон 
порівняно з крохі 
ною патокою забез 
виготовлення ХЛІ! 
лочних виробів з ( 
високими органолб 
ними і фізико-хімі1-
псказниками якост 

Можлива заміна 
тозною патокою Ві 
цукру в булочних 
бах, що містять його 
до маси борошна і £ 
виробах з 4 % цукрі 
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розширення асорти- Таблиця 2. Вплив заміни цукру мальтозною патокою на технологічний процес 

впливу ^СТруї^рно^ме- ц у к о р П М 1 П М 2 цуКОр ПМ1 ПМ2 цукор ПМ2 


