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В сучасному світі і за сучасних умов життя перед людством постає про-

блема здорового харчування. В останні десятиліття вчені багатьох країн нама-

гаються надати харчовим продуктам, що традиційно вживає населення, профі-

лактичних та лікувальних властивостей. 

Враховуючи, що хліб є продуктом повсякденного харчування, важливою і 

актуальною проблемою хлібопекарської промисловості є розширення асорти-

менту хліба підвищеної харчової і зниженої енергетичної цінності, що відпові-

дає сучасним вимогам науки про раціональне харчування і здорову їжу. Важли-

вим компонентом здорової їжі є баластні речовини (незасвоюванні полісахари-

ди). Ці речовини, віднесені до групи харчових волокон, не засвоюються органі-

змом людини, але стимулюють і нормалізують роботу шлунково-кишкового 

тракту, посилюють перистальтику кишечника. Завдяки високій гідрофільності і 

адсорбційній здатності харчові волокна зв'язують в кишечнику солі важких ме-

талів, радіонукліди і сприяють виведенню їх з організму. Важливим джерелом 

харчових волокон є зернопродукти. В останній час в нашій країні, а особливо за 

кордоном проводяться дослідження з розробки нових хлібобулочних виробів 

профілактичної дії. Виробництво і споживання такої продукції сприятливо 

впливатиме на здоров'я населення, що проживає в регіонах з несприятливою 

екологічною ситуацією, де забрудненні джерела води, ґрунту, а також районів, 

які постраждали від радіоактивного забруднення. 

Виділяють такі способи підвищення харчової цінності хліба, надання йо-

му профілактичних та функціональних властивостей: 

1. Створення способів виробництва хліба із цілого зерна чи з тонкодиспер-

гованого борошна із цілого зерна; 

2. Використання різноманітних корисних харчових добавок; в якості зба-

гачувачів в хлібопекарській промисловості широко застосовують молочні про-



дукти (молоко натуральне і сухе, молочну пахту і сироватку), борошно бобових 

тощо; 

3. Отримання принципово нових хлібних продуктів із нетрадиційної сиро-

вини хлібопекарського виробництва (використання картопляного, кукурудзяно-

го крохмалю та інших продуктів); 

4. Створення спеціалізованих дієтичних виробів з заздалегідь заданою хар-

човою цінністю і визначеним хімічним складом для людей, що страждають різ-

номанітними хворобами. 

Одним з найдоцільніших способів є виробництво хліба із цілого зерна. 

Він зберігає всі корисні компоненти зерна, а не окремі його частини, як в боро-

шні при традиційному хлібопеченні.  За своєю харчовою і біологічною цінніс-

тю цей хліб перевищує всі традиційні сорти хліба, особливо „білого” (випече-

ного із борошна вищого сорту). Цей хліб володіє збалансованим амінокислот-

ним складом білка, у ньому збереженні практично всі речовини, що містяться в 

цілому зерні (в т. ч. зародку): харчові волокна, вітаміни, мінеральні речовини, 

білки, клітковина і т.д. І це дуже важливо, зважаючи на втрати, яких зазнає хі-

мічний склад зерна у процесі виробництва з нього борошна [1,2].  

Зміна вмісту основних складових зерна  
в процесі отримання борошна різних сортів, % 

Сорти борошна 
Складова 

Оббивне 2 сорт 1 сорт вищий сорт 
1 2 3 4 5 

Білок, %  -6,4 -15,2 -17,6 
Амінокислоти, мг/100 г в тому числі: 

валін 6,2 1,4 -1,5 -9,1 
ізолейцин 40,9 27,3 20,5 -2,3 
лейцин 3,6  -3,2 -4,1 
лізин 14,7 -2,9 -22,1 -26,5 
метионін  -5,6 -11,1 -15,0 
треонін 8,3 1,4 -11,7 -13,6 
триптофан -6,7 -13,3 -20,0 -33,3 
фенілаланін -6,2 -8,5 -10,8 -23,1 
аланін 7,0 -5,8 -16,5 -23,3 
аргінін -6,6 -10,0 -13,5 -30,8 
аспаргінова к-та -17,7 -29,4 -39,6 -50,0 
гістидин 17,1 -14,3 -21,4 -28,6 



гліцин -4,0 -15,0 -23,2 -30,0 
глутамінова к-та -0,8 -7,4 -13,8 -17,5 
пролін 3,8 -3,8 -10,6 -17,4 

1 2 3 4 5 
серін 6,4 -7,3 -17,5 -9,1 
тирозин -11,7 -19,5 -26,8 -39,0 
цистин -2,4 -9,4 -16,4 -30,3 

Вітаміни,  в тому числі: 
β-каротин, мг -28,6 -57,1 -100,0 -100,0 
вітамін Е, мг -9,8 -12,0 -50,0 -57,9 
вітамін В6, мг  -1,8 -10,7 -60,7 -69,6 
біотин, мкг – -63,3 -75,0 -83,3 
ніацин, мг -1,4 -18,5 -60,6 -78,5 
пантотенова к-та, мг -25,0 -33,3 -58,3 -75,0 
рибофлавін, мг 15,4 -7,7 -38,5 -69,2 
тіамін, мг -10,9 -19,6 -45,7 -63,0 
фолацин, мкг 0 -4,0 -11,3 -32,3 
холін, мг – -4,4 -15,6 -42,2 

Сума ліпідів, г -6,9 -21,7 -43,7 -53,3 
тригліцериди -17,2 -50,8 -73,8 -76,2 
фосфоліпіди – – -58,3 -81,3 

Жирні кислоти (сума) -9,9 -22,8 -49,1 -55,0 
насичені ЖК -16,7 -19,4 -50,0 -58,3 
пальмітинова -12,5 -18,8 -50,0 -59,4 
стеаринова 0 0 -50,0 -50,0 

мононенасичені ЖК -3,3 -26,7 -56,7 -63,3 
олеінова 0 -25,0 -57,1 -64,3 

поліненасичені ЖК -9,5 -22,9 -46,7 -51,4 
лінолева -9,2 -21,4 -45,9 -51,0 
ліноленова -14,3 -42,9 -57,1 -57,1 

Вуглеводи, г, в тому числі: 
глюкоза – – -66,7 -77,8 
фруктоза – – -57,1 -71,4 
сахароза – – -63,9 -82,0 
геміцелюлоза – – -67,5 -80,5 
клітковина – – -92,0 -96,0 
крохмаль – – 26,6 29,6 

Зола, % -0,2 -0,6 -1,0 -1,2 
Макроелементи, мг, в тому числі: 

калій -11,4 -28,3 -49,7 -65,1 
кальцій -31,6 -43,9 -57,9 -68,4 
кремній -100,0 -96,2 -94,2 -92,3 
магній -9,6 -29,8 -57,7 -84,6 
натрій -12,5 -25,0 -50,0 -62,5 



сірка -8,4 -15,9 -27,1 -34,6 
фосфор -16,0 -54,0 -71,3 -78,5 
 

По суті, зерновий хліб є продуктом подвійного призначення. По-перше, 

він добре задовольняє харчові потреби, а по-друге, він є ефективним засобом 

збереження та розвитку здоров'я. Це досить важливо, враховуючи несприятливі 

умови життя людей: забруднення річок, ґрунту, радіонуклідне забруднення. 

Корисні речовини, що містяться в зерні, входять в склад твердих тканин люди-

ни, сприяють очищенню організму від солей важких металів і радіонуклідів, 

стабілізації цукру в крові при діабеті, нормалізації обміну речовин в організмі і 

артеріального тиску, підвищенню гемоглобіну в крові, покращенню роботи ки-

шечнику, зниженню ваги при ожирінні, підвищенню потенції, корисні дітям з 

послабленим здоров'ям. 

Таким чином, виробництво зернового хліба має ряд переваг. По - перше, 

зерновий хліб містить достатню кількість основних фізіологічно активних ре-

човин (целюлозу, геміцелюлозу, лігнін); по-друге, він є джерелом основних 

біологічно активних речовин (лімітуючих амінокислот, вітамінів та мінераль-

них речовин); по-третє, цей спосіб є економічно та енергетично вигіднішим, 

оскільки не витрачаються зайві зусилля та кошти спершу на створення борош-

на, видалення оболонок та інших харчових волокон, а потім на збагачення хліба 

різними добавками. За літературними даними відомо, що виробництво зерново-

го хліба на 25 – 30 % вигідніше і економніше, ніж виробництво традиційних со-

ртів хліба. 

На сьогоднішній день і в Україні, і в інших країнах світу проводяться до-

слідження щодо розроблення нових профілактично-лікувальних сортів хліба, 

серед них не останнє місце займає і хліб із цілого зерна.  

На ринках України та інших країн Європи, особливо наших найближчих 

сусідів – Російської Федерації (РФ), Молдови тощо вже представлені вироби із 

цілого зерна: 

1. Хліб „Зерновий” (хлібокомбінат №10, м. Київ). У 2004 році вперше 

на Україні підприємством розпочато виробництво принципово нового виду хлі-



ба – не з борошна, а безпосередньо з зерна, доведеного до стану пророщення. 

Хліб "Зерновий" створений з метою максимального використання усіх корис-

них речовин пшениці. 

2. „Живий хлібець” (ТУ У 15.8-2613620531-001:2006). Виготовляється 

без додавання борошна і дріжджів. Виробник (ПП Аваньянц С. С., АР Крим) 

виготовляє різноманітні види з різними добавками, наприклад, з сиром кисло-

молочним нежирним.  Хлібець має високу поживність, однак низьку органоле-

птичну якість – щільна м’якушка, наявність твердих нерозмелених зерен. 

3. Хліб „Тонус” (РФ). Виготовляється безпосередньо з пророщеного 

зерна. В ньому міститься велика кількість харчових волокон (22,4 %), в тому 

числі розчинних волокон – 13 %, нерозчинних – 9,4 %. Це в 20 раз більше ніж в 

звичайному хлібі. Вживання цього хліба рекомендовано людям похилого віку 

при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі, цукровому 

діабеті, ожирінні, дискінезії жовчовивідних шляхів і товстої кишки, а також як 

лікувально-профілактичний продукт всім верствам населення [3].  

4. Хліб „Вітязь” (РФ). Виготовляється з використанням пророщеного 

зерна, в його складі повністю відсутнє борошно.  Для його виробництва вико-

ристовуються проростки зернових культур: пшениці, тритикале, кукурудзи, 

овес, амаранту, ячменю, рису [4]. 

5. Зерновий хліб „Bunateta” від ТМ „Spicul de Aur”, розповсюджується 

в багатьох країнах, нещодавно налагодилося виробництво і в Молдові [5]. 

6. Цільнозерновий хліб „Живий росток” (Україна). Хліб виготовляєть-

ся із цілого пророщеного зерна і характеризується збалансованістю амінокисло-

тного складу, що робить білок особливо цінним. Технологія виробництва зер-

нового хліба „Живий росток” забезпечує збереження практично всіх речовин, 

що містяться в зерні (в т.ч. зародку). При регулярному вживанні цього хліба 

нормалізується обмін речовин і склад крові, очищається організм від шлаків, 

канцерогенів і токсичних речовин [6]. 

Однак, за відсутності єдиної відпрацьованої технології і технологічних 

режимів не вдається широко впровадити у виробництво зерновий хліб. Впливає 



на це також іноді невисока якість виробів: низька формостійкість, малий об'єм, 

липка та щільна м’якушка, присутність у ній повністю  або частково неподріб-

нених зерен, які в подальшому твердіють під час випікання. 

Розроблено досить багато технологій для виготовлення зернового хліба, 

але вони мають ряд недоліків, основним з яких є невідпрацьований спосіб воло-

готермічної обробки зерна, як однієї з основних стадій виробництва даного хлі-

ба. Використання здобутків зернопереробної промисловості позитивних ре-

зультатів не принесло, оскільки мета даного процесу для хлібопекарської і бо-

рошномельної промисловості певним чином різна – для млинарства важливим є 

збереження міцності оболонкових частинок, а для зернового хліба завдання 

прямо протилежне, міцність оболонок має бути найменшою для кращого роз-

жовування при вживанні продукту. На сьогоднішній день не існує єдиної мето-

дики вологотермічної обробки зерна як сировини для виробництва зернового 

хліба. Кожен виробник, керуючись своїм досвідом і технологічним “чуттям”, 

змушений розробляти спосіб підготовки зерна самостійно, що призвело до на-

явності у літературі досить різних за характером рекомендацій: 

1. Готують зерно в три етапи шляхом послідовного замочування, витриму-

вання на повітрі і додаткового замочування. Рекомендується використовувати 

воду 25 °С, що не потребує додаткового підігріву або охолодження. Вологість 

зерна 46 – 48 % досягається за 24 год. [7]. 

2. Підготовка зерна включає його очистку, сортування, мийку, відволожу-

вання (замочування в воді), солодування (пророщення), сушіння і подрібнення. 

Пророщення триває 12 – 13 год. при температура 24 °С до розміру ростків 1 – 

1,5 мм [8]. 

3. Спосіб передбачає проведення операцій пророщування, що включає за-

мочування зерна і витримування на повітрі. Витримування на повітрі відбува-

ється шляхом примусової аерації зерна з одночасним його перемішуванням і 

подальшим знезаражуванням перекисом водню [9]. 

4. Спосіб передбачає лущення зерна, його відволоження і подрібнення на 

диспергаторі. Лущення ведуть до видалення плодових оболонок в кількості 3 – 



7 % від загальної маси зерна, відволожування ведуть протягом 20 – 30 год., ви-

користовуючи воду з температурою 8 – 40 °С в кількості не менше 50 % від за-

гальної маси зерна [10]. 

5. Спосіб передбачає пророщення зерна різних зернових культур протягом 

4 – 72 год. до появи  ростків довжиною 0,5 – 2 мм, після чого відбувається за-

мочування у воді при температурі 8 – 40 °С протягом 5 – 24 год. [11]. 

6. Спосіб передбачає замочування зерна пшениці при температурі води 41 

– 45 °С протягом 36 – 39 год., зерна жита – при температурі води 30 – 45 °С 

протягом 30 – 60 год. Кожні 6 год. те і інше зерно промивають проточною во-

дою [12]. 

7.  Спосіб передбачає гідратацію цілого зерна при температурі 80 – 150 °С 

протягом 5 – 90 хвилин до досягнення вмісту вологи в ньому 40 – 80 %; проми-

вання зерна водою при температурі і протягом часу, які достатні для зменшен-

ня температури всередині зерен до  60 °С, а також подальша сушка при темпе-

ратурі 185 – 235 °С протягом 5 – 20 хвилин. Гідратацію проводять при співвід-

ношенні кількості води і цілого зерна 2:1 – 10:1 [13]. 

8.  Спосіб передбачає використання суміші зерна пшениці та зерна жита. 

Кожну зернову культуру попередньо витримують 1,5 – 2 год. в питній воді, по-

тім піддають ультразвуковій обробці протягом 8 – 12 хвилин з щільністю зву-

кової енергії 15 кДж/м3 і частотою 21 кГц.  Витримують після обробки зерно 

жита протягом 14 – 22 год., зерно пшениці – 8-21  год. Зернові культури проми-

вають в питній воді і пророщують зерно жита 6 – 8 год., зерно пшениці – 7-9 

год. до отримання ростків розміром не більше 1,5 мм [14]. 

Основною проблемою, що постає у процесі підготовки зерна до перероб-

лення у хліб є визначення тривалості та момент закінчення процесу замочуван-

ня зерна. На сьогоднішній день використовуються декілька показників готовно-

сті зерна, але жоден з них не може задовольнити потреб виробника у швидкому 

та якісному визначенні. Деякі з них досить тривалі, інші не задовольняють в 

плані точності. Найчастіше використовують визначення вологості зерна, однак 

варто врахувати довготривалість методу, а також наявність додаткової стадії – 



попереднього підсушування. Все це заважає використовувати цей показник при 

поточному виробництві.  Підвидом цього методу є визначення кількості погли-

нутої вологи –  визначення різниці у масі зернівки після і до зволоження. Од-

нак, враховуючи значну кількість поверхнево-зв'язаної води, а також те, що при 

цьому постають додаткові вимоги до обсушування зерна – обдування, відки-

дання на сито, не можна гарантувати високу точність результатів. За показник 

готовності зерна досить часто використовують візуальний – спостереження за 

зернівкою з метою фіксування моменту появи ростка. Метод є зручним і швид-

ким, однак для хлібопекарської промисловості є небажаним використання про-

рощеного зерна – активація амілолітичних ферментів, гідроліз крохмалю з 

утворенням декстринів  призводить до погіршення якості готових виробів. Бі-

льшість дослідників погоджуються, що необхідно зупинити процес на стадії 

т.зв. ембріонального пробудження, тобто до появи видимого ростка, однак про-

стих і загальнодоступних методів визначення цього моменту не існує.  

Наведена інформація переконливо свідчить про можливість та перспекти-

вність виробництва хліба із цілого зерна, як одного з найдоступніших продуктів 

профілактично-лікувального характеру. Однак і проблем у цьому питанні ще 

досить багато, і лише співпраця виробничників та науковців спроможна гаран-

тувати розроблення досконалої технології виробництва зернового хліба для за-

безпечення цим унікальним харчовим продуктом щонайширших верств насе-

лення України. 
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