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Н а ц іо н а льн и й  у н івер си т ет  х а р ч о ви х  т ехн о ло гій

В останні роки спостерігається погіршення стану здоров’я населення 

планети, що проявляється не тільки збільшенням кількості різноманітних 

захворювань, а й значним зниженням стійкості організму до впливу 

несприятливих факторів зовнішнього середовища. Ступінь впливу цих факторів 

на організм людини можливо знизити за рахунок введення в щоденний раціон 

харчування продуктів з підвищеною біологічною та харчовою цінністю.

Перспективною сировиною для виробництва таких виробів є дикоросла 

рослинна сировина.

Використання плодово-ягідних порошків з дикорослої рослинної 

сировини в технології борошняних кондитерських виробів дає змогу 

забезпечити організм людини вуглеводами, пектиновими і мінеральними 

речовинами, вітамінами та органічними кислотами.
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Горобина звичайна володіє рядом цінних біологічних цінностей. 

Переваги використання плодів горобини обумовлено їх зимостійкістю, 

стійкістю до пошкоджень шкідниками і хворобами, невибагливістю до 

зовнішніх умов, високою і регулярною урожайністю, високими показними 

харчової цінності.

Порошок з плодів горобини містить харчові волокна, органічні кислоти 

(винну, яблучну, фолієву та сорбінову), цукри (фруктозу, сахарозу, глюкозу), 

вітаміни (А та його провітамін -  ß-каротин, В1, В2, В9, Е). Каротиноїди 

горобини представлені а, ß, є-каротином. На долю ß-каротина припадає 50-75 % 

суми каротиноїдів.

Серед макроелементів найбільше в горобиновому борошні міститься 

кальцію -  290 мг/100 г, крім нього в борошні міститься фосфору -  183 мг/100 г, 

магнію -  74,4 мг/100 г та калію -  23мг/100 г. Мікроелементи представлені 

залізом 5,94 мг/100 г, цинком -  0,313 мг/100 г, міддю -  0,442 мг/100 г та 

марганцем -  3,6 мг/100 г.

Сорбінова кислота, що міститься в горобиновому борошні, має особливе 

значення -  гальмує ріст мікроорганізмів, грибів і плісняви. Її використовують 

як природний консервант харчових продуктів.

Найпоширенішим видом обліпихи, що росте на території України -  

обліпиха крушиноподібна. Її плоди бурштиново-жовтого кольору з яскравим 

смаком, що нагадує смак ананасу.

Порошок обліпихи в своєму складі містить близько 5-6 денних норм 

провітаміну А (близько 11 мм), велику кількість вітаміну Е та Р. Крім того 

порошок обліпихи містить вітаміни В1, В2, В6 та РР.

В плодах обліпихи виявлено 15 різноманітних мікроелементів, серед яких 

марганець, залізо та цинк. Макроелементи представлені в основному калієм, 

кальцієм та магнієм.

Калину звичайну здавна використовували в якості лікарської рослини. 

Плоди калини мають яскравий червоний колір, незвичний аромат і смак.
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Продукта переробки плодів калини у своєму складі містять яблучну, 

лимонну та оцтову кислоти. Характеризуються плоди калини і досить великою 

кількістю антоціанів. Калиновий порошок багатий і на мінеральні речовини, 

представлені фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, залізом, цинком та міддю.

З огляду на наведені дані можна стверджувати, що порошки з дикорослої 

рослинної сировини є перспективною сировиною для виробництва борошняних 

кондитерських виробів, які традиційно користуються значним попитом серед 

населення України.


