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Вступ. В багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, спостерігається 
недостатня забезпеченість населення білковими продуктами харчування. Так, 
дефіцит білка в раціоні населення України становить не менше 25 %. Нестача білка, 
як і мікронутрієнтів та вітамінів, не тільки негативно впливає на стан здоров'я, ріст і 
розвиток організму, але й змінює кінетику обміну, збільшуючи всмоктування 
радіонуклідів у шлунково-кишковому тракті та подовжуючи час їх виведення з 
організму [1]. Для підвищення харчової та біологічної цінності хлібобулочних 
виробів актуальним є застосування багатої на білок сировини, якими являються 
продукти перероблення рослинної високобілкової сировини - концентрати та ізоляти 
|2|. ' 

Матеріали і методи. Метою роботи є дослідження органолептичних та фізико-
хімічних показників ізолятів сої, рису та гороху з метою встановлення можливості 
внесення підвищених їх кількостей у тісто для приготування хлібобулочних виробів 
спеціального дієтичного призначення. Використовувалися як загальноприйняті, так і 
спеціальні методи дослідження. Зокрема, автолітичну активність визначали за 
методом автолітичної проби; набухання, розчинність і водопоглинальну здатність 
ізолятів - методом Шоха; кількість білка - біуретовим методом; вплив 
високобілкових продуктів на активність дріжджових клітин - методом підрахунку в 
камері Горяєва. 

Результати. Органолептичні та фізико-хімічні показники досліджуваних 
ізолятів наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники високобілкової рослинної сировини 

Назва показника 
Ізоляти 

Назва показника 
Соєвий Гороховий Рисовий 

Колір с в і т л и й , 3 с в і т л и й , 3 ЖОВТИМ світлий, з сіруватим 
кремовим ВІДТІНКОМ ВІДТІНКОМ 

ВІДТІНКОМ 

Запах властивий, 
приємний 

властивий, з 
відчутним запахом 

гороху 

властивий, приємний 

Смак з білковим властивий, без властивий, кислуватий, 
присмаком гіркоти без гіркоти 

Вологість, % 5,5 8,0 6,0 
Кислотність, рН 7,65 7,8 7,0 
Масова частка золи*, % 3,6 6,0 2,0 
Масова частка жиру*, % 3,4 2,0 0 
Масова частка білка, % 89,0 83,5 86,8 

* За даними виробників 

Автолітична активність за накопиченням водорозчинних речовин у суспензії при 
прогріванні склала: соєвий ізолят - 56 %, гороховий - 40 %, рисовий - 44 %. 

170 



Зразки ізолятів, особливо соєвий, мають високу водопоглинальну здатність, що в 
подальшому впливатиме на якість тіста і формостійкість готових виробів 

Розчинність соєвого ізоляту збільшується з підвищенням температури, 
горохового і рисового, навпаки, зменшується. Отримані показники дають змогу в 
майбутньому підібрати режими приготування напівфабрикатів з встановленим 
дозуванням ізолятів. Соєвий ізолят варто вносити у вигляді заварки, гороховий і 
рисовий - в сухому вигляді при оптимальній температурі ЗО - 32 °С . 

Таблиця 2 
Вплив температури води на водопоглинальну здатність та розчинність різних 
ізолятів 

Вид 
ізоляту 

Водопоглинальна здатність 
ізолятів (г/г) за температури, °С 

Розчинність ізолятів (%) за 
температури, °С Вид 

ізоляту 20 зо 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70 
Соєвий 4,7 5,2 5,8 6,5 6,6 6,8 49,7 50 57,3 66 69,7 73,7 
Гороховий 3,3 3,5 3,7 3,8 4,1 4,2 36 33 32,4 25 20 17,5 
Рисовий 2,2 2,3 2,6 2,7 2,8 2,9 32,2 32,5 32,6 21,8 22 22,4 

З додаванням ізолятів кількість дріжджових клітин протягом 3,5 год. 
збільшується в порівнянні з контрольним зразком (розчин дріжджів 1:100) в 1.5 - 2 
рази, через 5 год. - залишається стабільною. При тривалості бродіння понад 6 год. 
збільшується частка мертвих клітин. 

Висновки. Встановлено, що високобілкові рослинні добавки мають високу 
біологічну цінність, тому їх внесення дасть змогу поліпшити протеїновий та 
амінокислотний баланс у виробах з пшеничного борошна. Висока водопоглинальна 
здатність, активізація розвитку дріжджових клітин, накопичення водорозчинних 
речовин безпосередньо впливатимуть на процес бродіння та якість готових виробів, 
тому встановлення раціональних дозувань цих добавок та вивчення їх поведінки в 
пшеничному тісті є актуальним і перспективним напрямом подальших досліджень. 
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