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(21) Номер заявки: ч 2013 09459 (72) Винахiдники:
Мiсечко Наталiя OpecTiBHa,

(22) Дата подання заявки: 29.07.2013 UА,

(24) .щата, з якот е чинними 25,о2.2о14 ЁЖ::;jjffi;ЁiilЪ,?r:Ёi*"",
права на корисну модель: uд

(46) .Щата публiкацii вiдомостей 25.О2.2О14, (7з) власник:
про видачу патенту та Бюл. Ns 4 цлt llлцд пLнl -
номер бюлетеня: 'Ч 

+ НАЦlОНАЛЬНии
унlвЕрситЕт хАрчових
тЕхнолопЙ,
вул. Володимирська, бВ, м.
КиТв-З3, 01601, UA

(54) Назва корисноi моделi:

ДlАБЕТИЧНИЙ БУЛОЧНИЙ ВИРlБ

(57) Формула корисноТ моделi:

, Дiабетичний булочний вирiб, який мiстить борошно пшеничне, цукрозамiнник, дрiщqжi, сiль, олiю соняшникову,

який вiдрiзняються тим, що як цукрозамiнник використовуеться лакryлоза (кристалiчна) при насryпному

спiввiдношеннi iнгредiентiв, %:

борошно пшеничне 9З,0-86,0

дрiжджi 1,0-З,0
сiль 1,0-1,5
лакryлоза (кристалiчна) 3,0-4,5'" олiя соняшникова 2,0,5,0,

CTopiHKa 3 iз 4
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ДЕРЖАВНА СЛУЛбА
tнтвлвкryдльноI

влАсностl
укрДни

tlzl ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(72)

(7з)

(21)

(22l
(24)

(46)

Номер заявки:

Дата подання заявки;

flата,зякоIсчинними
права на корисну
модель:

Публiкацiя вiдомостей
про видачу патенry:

u 2013 09459

29.07.2013

25.02.2014

25.02.2014, Бюл.Nе 4

Винахiдник(и);
Мiсечко Наталiя OpecTiBHa (UA),
Дробот Bipa lBaHiBHa (UА),
Бондаренко Юлiя BiKTopiBHa (UA)

Власник(и):
нАцlонАльнии унlвЕрситЕт
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОПЙ,
вулj'Володимир9ька, 68, м. Киiв-3З, 01601
(UA)

(57) Реферат:

дiабетичний булочний вирiб мiстить борошно пшеничне, цукрозамiнник, дрiщ4жi, сiль, олiю
соняшникову. kpiM цього, як цукрФамiнник використовуеться лактулоза (кристалiчНа) ПРИ

насryпному спiввiдношеннi iнгредiентiв, %:

э

ýl(о
Ф
Г\
Ф

э

борошно пшеничне
дрiхlдlкi
сiль
лактулоза (кристалiчна)
олiя соняшникова

93,0_86,0
1,0_3,0
,1 
,0-1,5

з,0-4,5
2,0_5,0.

(54) дIАБЕтичниЙ БулочниЙ вирlБ



2Y/

10

15

2о

UА 87862 U

Корисна модель належить до харчовоТ промисловостi, а саме до хлiбопекарськоТ галузi, i

може бги використана для виробництва дiабетичних булочних виробiв з лактулозою
(кристалiчною),

Найбiльш близьким до заявленого е рогалики з сорбiтом (Р[-|У 003В1574.1З14:2О13), якi
мiстять наступнi iнгредiенти, 7о:

бороtчно пшеничне
дрiхlджi пресованi
сiль кухонна
молоко сухе знежирене
олiя соняшникова
сорбiт 5,0
В дiетичних виробах для хворих цукровим дiабетом для надання виробам солодкого смаку

використовують шестиатомний спирт - сорбiт, який мае солодкiсть 0,5-0,6 солодкостi сахарози.
Однак сорбiт мае специфiчний "металевий присмак", не зброджуеться хлiбопекарськими
дрiх1джами та не вступае в реакцiю меланоТдиноутворення, tцо зумовлюе погiршення якостi
виробiв. Поряд з цим сорбiт мае пребiотичнi властивостi. Пребiотики це функцiональнi харчовi
iнгредiенти, якi стимулюють picT та акгивнiсть корисноi мiкрофлори товстого кишечнику - бiфiдо-
та лакгобаперiй.

На цей час серед хвороб, захворюванiсть на якi щорiчно зростае, о цукровий дiабет i

дисбакгерiоз,
Проблема дисфункцiТ кишечнику у людей рiзних вiкових груп впливае не лише на загальний

стан здоров'я, але i зумовлюе розвиток алергiI, рака товсто[ кишки, цукрового дiабету i т,д.
Одним з ефекгивних методiв профiлакгики шлунково-кишкЬвих захворювань е розробка

дiетичних продукгiв харчування масового споживан ня з бiфiдогенними властивостями.
Продукги з пребiотичними властивостями особливо важливi i для хворих на цукровий

дiабет.
В основу корисноТ моделi поставлена задача розширити асортимент дiабетичних виробiв з

п ребiотичними властивостями.
Поставлена задача вирlшуеться тим, що дiабетичний булочний вирiб мiстить борошно

пшеничне, цукрозамiнник, дрiхqцжi, сiль, олiю соняшникову. 3гiдно з корисною моделлю як
цукрозамiнник використовуеться лакгулоза (кристалiчна) при наступному спiввiдношеннi

100
4,0
1,2
4,0
6,0

9з,0-86,0
1,0-3,0
1,0_1,5
3,0-4,5

2,0_5,0.

iнгредiентiв, %:
борошно пшеничне
дрiх(,джi
сiль
лактулоза (кристалiчна)
олiя соняшникова

з0

Причинно-наслiдковий зв'язок мiж запропоноваl-iими ознаками та очiкуваним технiчним
результатом полягае в наступному.

Пропонуеться готувати дiабетичнi булочнi вироби з використанням лактулози в кристалiчнiй
формiз BMicToM сухих речовин 99,9 %.

Лапулозу називають "бiфiдус факгором Ns 1", найбiльш перспективним для виробництва
харчових продукгiв функцiонального призначення.

Лакгулоза (4-0-Р-D-галакгопiранозил-D-фрукгоза) - полiсахарид, молекула якого
складаеться iз залишкiв галаtсози i фрукгози, lцо зв'язанi мiж собою В-глiкозидними зв'язками,

Лакгулозу отримують iз молочного цукру - лактози методом хiмiчноТ модифiкацiТ. L{e бiла
кристалiчна речовина без запаху, солодка на смак, добре розчинна у водi. Лакгулоза не
зброджуеться хл iбопекарськи м и дрiхlцжам и та здатна вiдновл ювати фелiн гову рiдину-

Лакгулоза, як i сорбiт, мае солодкiсть 0,5-0,6 солодкостi цукру, низький глiкемiчний iндекс,
але визнана бiльш ефекгивним пребiотиком, нiж сорбiт, тому i] використання вiдкривае HoBi
можливостi розширення асортименту функцiональних продуlпiв з цукрозамiнниками, якi мають
пребiотичнi властивостi, а також виробiв для щирокого кола споживачiв.

Медично-гiгiенiчними дослiдженнями встановлено, що оскiльки в органiзмi людини нема0
ферментiв бета-глiкозидаз, здатних розкладати лактулозу у верхньому вiддiлi шлунковФ.
кишкового тракту, вона проходить транзитом в товстий киlllечник, де використовуеться його

корисною мiкрофлорою. L{e сприяе збiльшенню чисельностi бiфiдо- та лакгобакгерiй. В

результатi метаболiзму ними лактулози в товстому кишечнику накопичуеться молочна,
масляна, оцтова та iHl_ui жирнi кислоти, знижуеться рН середовища, в результатi чого
пригнiчуеться гнилiсна та патогенна мiкрофлора, Лакгулоза_.Qтимулюе функцiю печiнки, мае
iMyH номодул юючi властивостi.
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Лакгулоза не пiдвищуе рiвня глюкози в KpoBi, що дозволяе використовувати iT в продуlсгах
для хворих дiабетом.

Рекомендованою дозою споживання лакц/лози з профiлаtсичною метою вважаеться 3-10 г
на добу. BMicT пребiотика в збагаченому ним продукгi мае бри достатнiм для задоволення 2G

5 50 % рекомендованоТ середньоТ добовоТ норми його споживання при прийомi звичайноТ f
кiлькостi продуlсгу,

flозування лактулози в кiлькостi 3,0-4,5 % до маси борошна забезпечить iT BMicT у виробi
Масою 'l00 г приблизно 45 % рекомендованого добового споживання цього пребiотика.

Приклади пiдбору складу iнгредiентiв дiабетичних булочних виробiв з лакryлозою
10 (кристалiчною) наведенi в таблицi 1,

3 таблицi 1 видно, що запропонований в пришадi Ns 2 склад iнгредiентiв забезпечуе
отримання виробiв з лактулозою (кристалiчною) достатньоТ якостi.

При клади одержання продуlсгу.
Приклад 2

15 .Щля одержання продукгу використовують наступне спiввiдношення iнгредiентiв,7о:
борошно пшеничне 89,5
дрiхqджi З,0' сiль 1,5
лактулоза (кристалiчна) 3,0
олiя соняшникова 3,0,
Таким чином, встановлено, що запропоноване спiввiдношення даних iнгредiентiв дозволяе

отримати дiабетичнi булочнi вироби з лактулозою (кристалiчною), якi мають пребiотичнi
властивостi, низький глiкемiчний iндекс, достатню якiсть та йожугь бри використанi i для
широкого кола споживачiв.

2о
Таблиця

Приклади п iдбору складу дiабетич ного булочного виробу

Приклс
д

Склад iнгредiентiв. %
Примiтка ВисновокБорошно

пшеничне Дрiлtджi Сiль олiя
соняшникова

Лакryлоза
(кристалiчна)

1 92,5 3,0 ],5 2,0 1,0

Отримують
дiабетичнi булочнi
вироби з
лаrryлозою
(кристалiчною) з
недостатнiми
споживчими
властивостями:
низький об'ем
виробiв, недостатне
забарвлення
скоринки, низький
BMicT пребiотикч

Склад
рецепryри не
забезпечуе
належну якiсть
виробiв

2 89,5 з,0 1,5 3,0 з,0

Рецепryра
забезпечуе
отримання
дiабетичних
булочних виробiв з
лакryлозою
(кристалiчною) з
добрими
органолептичними
показниками та
достатнiм BMicToM
пребiотику

Склtад
дiабетичних
булочних
виробiв з
лакryлозою
(кристалiчною)
забезпечуе iх
стабiльну якiсть
та BMicT
пребiотика в 10(
г виробу З5-
45 % вiд добово
потоеби
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Продовrttення таблицi

3 8в.0 з.0 ,t.5 з,0 4,5

4 84,0 з,0 1,5 5,0 6,5

Отримують
дiабетичнi булочнi
вироби 3

лактулозою
(кристалiчною) з

задовiльними
споживчими
властивостями при
проведеннi заходiв
пооти алгезiI Ticтa

Склад
дiабетичних
булочних
виробiв з
лакryлозою
(кристалiчною)
не забезпечуе
ix стабiльну
якiсть

ФормулА корисноI модЕлl

ДiабетичниЙ булочниЙ вирiб, якиЙ мiститЬ борошнО пшеничне, цукрозамiнник, дрilt(дркi, сiль, олiю

ььr"rrr*о"у, який вiдрiзняються тим, що як цукрозамiнник використовуеться лактулоза

(кристалiчна) при наступному сп iввiдношен н i iнгредiентiв, О/" 
:

93,0_86,0
1,0-3,0
1,0_1,5
3,0-4,5
2,0-5,0.

борошно пценичне
дрiх(,Фкi
сiль
лактулоза (кристалiчна)
олiя соняшникова

Державна служба iнтелекryальнО] власностi Укратнй, вул. УрицькоrО, 45, м. КиТв, мсп, ф680, ytqaTHa

ДП "УкраТнський iнституг промислово] вла9ностi", вул, Глазуне,iЁ, 1 , м, Ки'lв _ 42, 016о1


