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Природа подарувала людині різноманіття рослин, здатних покращувати 

її здоров’я. Однією із них є льон, насіння якого споживали в їжу ще в 

кам’яному віці. В свій час Авіцена та Гіпократ писали про цілющу здатність 

насіння льону, а сьогодні з поглибленням досліджень його складу розкрито 

оздоровлювальні властивості цієї рослини, обумовлені присутністю в ній 

біологічно-активних речовин. У складі насіння льону міститься 22-30% 

білків, 36-47% ліпідів, 22-28 % вуглеводів, низка мінеральних речовин та 

вітамінів, а також такі біологічно-активні речовини антиоксидантної дії як 

флавоноїди. 

Білки насіння льону за біологічною повноцінністю аналогічні білкам 

сої, визнаним найбільш цінним рослинним білком. Їх харчова цінність за 

баловою оцінкою становить 92 одиниці, порівняно з білком казеїном який 

оцінюється в 100 одиниць. Вміст незамінних амінокислот складає більше 75 

% від суми амінокислот білка. Лімітуючою амінокислотою є лізин, 

амінокислотний скор якої 0,79. У білках льону міститься більше, ніж у сої, 

сірководневих амінокислот – метіоніну, цистеїну, триптофану, які 
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проявляють в організмі антиоксидантні властивості, а також тирозину та 

фенілаланіну, що позитивно діють на функціонування щитовидної залози та 

центральної нервової системи [1].  

Ліпіди насіння льону є неперевершеним джерелом ненасичених 

жирних кислот з переважаючим вмістом α-ліноленової жирної кислоти (ω-3). 

Загальний вміст поліненасичених жирних кислот ω-3 та ω-6 складає більше 

55 % суми всіх жирних кислот. 

В організмі людини α-ліноленова кислота виконує низку важливих 

функцій: сприяє зниженню рівня холестерину та тригліцеридів, очищенню та 

відновленню еластичності судин, запобігає утворенню тромбів, нормалізації 

артеріального тиску, виконує функцію антиоксиданта та ін. [2]. 

Харчові волокна в насінні льону представлені розчинними та 

нерозчинними полісахаридами, які на суху масу насіння льону складають 

приблизно 28%. Водорозчинна фракція становить 8-12 % та складається з 

нейтральних арабоксиланів, з переважним вмістом ксилози, та кислих 

пектиноподібних речовин, які складаються в основному з галактуронової 

кислоти, рамнози і арабінози. Ксилоза і галактуронова кислота обумовлюють 

підвищення в’язкості водорозчинних полісахаридів [3]. 

Розчинні полісахариди в організмі утворюють слизі, які вкривають 

плівкою слизову оболонку травного тракту, зменшують подразнюючу дію, 

всмоктування шкідливих речовин, знижують вміст холестерину в крові за 

рахунок зв'язування та обмеження всмоктування в кишечнику харчового і 

жовчного холестерину, сприяють уповільненню перетравлювання в 

кишечнику вуглеводів, чим знижують коливання рівня глюкози в крові, 

регулюють концентрацію інсуліну в крові, мають пребіотичні властивості, 

які полягають у формуванні живильного середовища для розвитку 

мікрофлори кишечника і, в першу чергу, біфідобактерій. 
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Слизисті речовини є інгібіторами протеолітичних ферментів шлунково-

кишкового тракту. Проте інгібіторна здатність продуктів переробки льону 

таких, як шрот, не значна – 2,5-3,0 %. 

Основним представником нерозчинних полісахаридів є целюлоза 

(клітковина) та лігніни. В організмі людини нерозчинні полісахариди, 

завдяки водопоглинальній здатності, стимулюють моторну діяльність 

кишечника, виконують функції ентеросорбенту, зв’язують і виводять з 

організму токсичні речовини, зменшують ліподемічні відкладення на стінках 

судин [4]. 

Цінними складовими насіння льону є лігнани. Лігнани за хімічною 

структурою є поліфенолами, за функціональними властивостями – 

важливими для людини рослинними фітоестрогенами з високою 

антиоксидантною здатністю, значно вищою ніж у овочів і фруктів. 

Лігнани льону клінічно визнані одним з чинників спрямованої 

протипухлинної та антивірусної дії. Лігнани в комплексі з вітаміном Е, 

потужним жиророзчинним антиоксидантом, захищають клітини від дії 

вільних радикалів. Лігнани здатні знизити рівень цукру в крові у дорослих з 

цукровим діабетом другого типу [5]. Тобто харчові волокна сприяють 

покращанню стану здоров’я завдяки позитивній дії на процеси пов’язані з 

функціонуванням шлунково-кишкового тракту. 

Насіння льону містить в своєму складі значну кількість мікро- і 

макроелементів та вітамінів. Вміст калію, що регулює водний баланс в 

організмі і нормалізує ритм серця в 4,7, заліза – в 2,5, магнію та кальцію – в 

9,8 раз більший, ніж у пшеничному борошні першого сорту, також містить 

значну кількість цинку та селену. Переважає пшеничне борошно за вмістом 

вітамінів групи В, а також РР, фолієвої кислоти.  

Зважаючи на фізіологічні властивості складових льону– білків, ліпідів, 

харчових волокон, лігнанів та інших речовин, насіння льону та продукти 

його переробки визнані перспективною сировиною для розроблення 
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харчових продуктів, в тому числі, хлібобулочних виробів з оздоровчими 

властивостями [6]. 

В Україні відомим продуктом переробки насіння льону є льняна олія та 

льняний шрот. Основна маса шроту насіння льону використовується на корм 

тваринам. Шрот, одержаний віджимом олії методом «холодного» 

пресування, поставляють в аптечну мережу. 

Шрот, порівняно з насінням льону, містить більше білка і харчових 

волокон ( в перерахунку на СР) і в 3,5 – 4 рази менше ліпідів. 

Метою проведення досліджень було визначення впливу шроту насіння 

льону на перебіг технологічного процесу та якість хліба. 

У роботі використовували борошно пшеничне І сорту та шрот льону, 

що поставляється в аптечну мережу виробництва ТОВ 

«Житомирбіопродукт»,  одержаний при виготовленні олії методом 

«холодного» пресування з вмістом загального білка 32,6 ± 0,3 %, загального 

жиру 10,5 ±0,25, вуглеводів – 33,2 ±0,6 %. Білок шроту за лізином мав 

PDCAAS – 25,8, амінокислотний скор. – 82, тоді як білок борошна – 6,4 та 44 

відповідно. Вміст поліненасичених жирних кислот – 74,3 %, в тому числі 

ліноленової ω-3 жирної кислоти – 51,8 %. Вміст моносахаридів – 4,2 %, 

целюлози – 15,8 %, слизів – 6,4 %. Дані хімічного складу шроту льону 

свідчать, що використання його в суміші з борошном І с дозволить одержати 

вироби з підвищеною біологічною цінністю. Зважаючи, що шрот, який 

надходить в аптечну мережу має велику крупність, що зумовлює хрусткість 

(відчуття вмісту оболонок) при розжовуванні [7], перед використанням його 

подрібнювали. Тісто готували з борошна першого сорту. Шрот вносили в 

кількості 2,5; 5,0; 7,5 та 10 % до маси борошна. Пробну випічку проводили за 

ГОСТ 27669. 

Встановлено (рис. 1), що при доданні в тісто 2,5 % шроту льону хліб за 

питомим об’ємом, пористістю, формостійкістю незначно поступався 
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контрольному зразку, але відповідав вимогам нормативних документів на 

хліб з пшеничного борошна першого сорту. 

Таблиця 1 

Показники якості хліба 

Показник Контроль  Внесено шроту льону, % до маси борошна 

2,5 5,0 7,5 10 

Тривалість 

бродіння, хв 
170 

Вологість тіста, % 42,5 42,5 43,0 43,5 43,5 

Кислотність, град 

початкова 

кінцева 

 

1,8 

2,4 

 

2,0 

2,6 

 

2,2 

2,8 

 

2,4 

3,0 

 

2,6 

3,2 

Тривалість 

бродіння, хв 

170 

Тривалість 

вистоювання, хв 
50 55 60 70 75 

Розпливання тіста, 

мм 

72 68 67 66 65 

Питомий об’єм, 

см
3
/г 

2,72 2,52 2,28 1,84 1,69 

Хліб 

Питомий об’єм, 

см
3
/г 

2,86 2,81 2,63 2,54 2,29 

Пористість, % 72 70 69 67 66 

Кислотність, град 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 

Н/Д 0,46 0,44 0,42 0,38 0,36 

Колір м’якушки Світлий  Світлий з 

сірувати

м 

відтінком  

Сірий  Темно-сірий з світло коричневим 

відтінком 

Колір скоринки Світлий  Світло-

коричнев

ий  

Коричневий  Коричневий з сірим відтінком 

Аромат Властивий пшеничному хлібу Властивий хлібу з доданням льону 

Смак Властивий 

пшеничном

у хлібу 

Властивий пшеничному хлібу 

з приємним присмаком 

Властивий пшеничному хлібу з 

доданням льону 

Структура 

пористості 

Рівномірна, тонкостінна Не рівномірна, товстостінна 

Еластичність 

м’якушки  

Хороша  Менш еластична 
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У разі внесення шроту 5,0; 7,5 та 10 % до маси борошна якість хліба 

помітно знижувалася: питомий об’єм зменшувався на 8,0, 11,2 та 19,7 % 

відповідно, пористість на 3-6 % абсолютних, знижувалася формостійкість, 

змінювалися і органолептичні показники його якості. Скоринка набувала 

сіруватого відтінку, м’якушка затемнювалася. Зразки з 2,5 і 5,0 % шроту 

льону мали еластичну м’якушку з рівномірною тонкостінною пористістю, 

смак і запах були приємними. У разі збільшення дозування шроту льону до 

7,5 та 10 % м’якушка значно затемнювалася, пористість була нерівномірною, 

товстостінною, еластичність м’якушки знизилася, відчувався специфічний 

трав’янистий присмак. 

Для з’ясування причин погіршення якості виробів зі шротом льону 

визначали вплив його присутності в тісті на кислотність тіста, тривалість 

вистоювання тістових заготовок, а також інтенсивність газоутворення за час 

бродіння та вистоювання тістових напівфабрикатів і на структурно-механічні 

властивості тіста, оскільки ці характеристики тіста є основними факторами, 

що формують об’єм хліба і розпушеність його м’якушки. 

Як показали результати досліджень, початкова кислотність тіста 

підвищується на 0,2-0,8 град внаслідок більш високої кислотності шроту 

льону, ніж борошна, проте інтенсифікації кислотонакопичення в процесі 

дозрівання тіста не спостерігалося. 

Тривалість вистоювання тістових заготовок зі шротом льону 

подовжувалась на 5 - 25 хв. Після вистоювання вони мали менший об’єм, 

порівняно з контролем. Це пов’язано зі зменшенням інтенсивності бродіння, 

що підтверджено зменшенням виділення СО2 за період бродіння і 

вистоювання тістових заготовок (рис.1) та зниженням бродильної активності 

дріжджів у тісті в присутності шроту льону і в тим більшій мірі чим більше 

шроту міститься в тісті (рис. 2). Так, загальне газоутворення в зразках з 2,5 % 

шроту льону зменшилося тільки на 4,4 %, тоді як з 7,5 – на 13 %, з 10 – на 

28 %. 
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Рисунок 1 - Кількість виділеного діоксиду вуглецю під час бродіння 

та вистоювання: 1 – контроль; 2 – з внесенням шроту льону 2,5; 3 – 5,0;  

4 – 7,5; 5 – 10,0 % до маси борошна 

 

 

Рисунок 2 - Підіймальна сила: 1 – контроль; 2 – з внесенням шроту 

льону 2,5; 3 – 5,0; 4 – 7,5; 5 – 10,0 % до маси борошна 

 

Бродильну активність дріжджів характеризували за їх підіймальною 

силою і осмочутливістю. Ці показники визначали за стандартними 
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методиками, але використовували борошно першого сорту. Встановлено, що 

в присутності 2,5 % шроту льону підйомна сила дріжджів практично не 

змінюється, а при доданні 5,0, 7,5 та 10 % – погіршується на 18, 25 та 32 %. 

Це можна пояснити збільшенням в’язкості тіста внаслідок присутності слизів 

шроту льону, погіршенням доступу поживних речовин до дріжджової 

клітини. Поряд зі зменшенням підйомної сили підвищувалася осмочутливість 

дріжджів, що, очевидно, пов’язано зі збільшенням осмотичного тиску в 

рідкій фазі тіста. 

Вплив шроту льону на в’язкість тіста визначали на приладі Реотест-2. 

Готували модельні водно-борошняні системи вологістю 65 % без додання 

шроту і з внесенням 2,5, 5,0, 7,5 та 10 % до маси борошна. Встановлювали 

залежність ефективної в’язкості від напруги зсуву. 

Аналіз результатів досліджень показав, що вміст в тісті шроту льону 

зумовлює підвищення ефективної в’язкості в 1,7-3,2 рази, тобто тим більше, 

чим більше його додано, зростає і напруга зсуву необхідна для його 

руйнування. За час ферментації тістової системи в’язкість тіста підвищується 

порівняно з початковою, що пов’язано з набуханням і розчинністю складових 

шроту, утворенням слизів та білково-вуглеводних комплексів, поглибленням 

колоїдних процесів в тісті. З підвищенням в’язкості тіста покращується його 

пластичність, зменшується розпливання. Проте надлишкова в’язкість 

перешкоджає розвитку об’єму тіста при дозріванні, вистоюванні тістових 

заготовок та в перший період випікання, що і обумовлює зниження питомого 

об’єму тіста і хліба, формування крупної товстостінної пористості. Це 

особливо помітно в зразках, що містять 7,5 та 10 % шроту льону до маси 

борошна. 

Формування об’єму хліба, його пористості в значній мірі залежить від 

пружно-еластичних властивостей тіста. Дослідженнями, проведеними за 

допомогою приладу «Фаринограф», встановлено (рис. 3), що еластичність 
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тіста у разі внесення шроту льону зменшується на 3,6-21,5 %, а розрідження 

його під час замісу зростає. 

 

а 

 

б 

Рисунок 3 - Еластичність (а) та розрідження (б) тіста: 1 – контроль; 

2 – з внесенням шроту льону 2,5; 3 – 5,0; 4 – 7,5; 5 – 10,0 % до маси 

борошна 

 Очевидно, причиною зниження еластичності тіста зі шротом льону є 

недостатня гідратованість клейковинних білків, що призводить до 
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підвищення їх пружності, а більше розрідження викликає збільшення в тісті 

рідкої фази, що зумовлено водорозчинними білками та слизями шроту льону. 

Підвищення в’язкості тіста та зменшення його еластичності поряд зі 

зниженням інтенсивності бродіння призводить до погіршення 

газопроникності тістової системи, що супроводжується зменшенням об’єму 

тістових заготовок і готових виробів, погіршує їх розпушеність. 

Висновок. За хімічним складом шрот льону здатний поповнити 

хлібобулочні вироби повноцінними білками та дієтичними харчовими 

волокнами. Проте його складові негативно впливають на структурно-

механічні властивості тіста та якість виробів: зменшується їх об’єм, 

пористість, погіршується стан м’якушки в тим більшій мірі, чим більше 

шроту льону внесено в тісто. Додання 2,5 % шроту льону до маси борошна 

практично не впливає на якість хліба, але такої кількості не достатньо для 

збагачення його біологічно-активними речовинами. Дозування 10 % шроту 

льону значно погіршує перебіг технологічного процесу, органолептичні та 

фізико-хімічні процеси показники якості хліба. Очевидно, що технологічно 

доцільним є додання шроту льону 5,0 - 7,5 % до маси борошна. При цьому 

необхідні технологічні заходи, що підвищують якість продукції. Це може 

бути внесення в тісто зі шротом льону сировини та харчових добавок, 

здатних покращити інтенсивність бродіння тіста, його пружність та 

еластичність, що сприятиме формуванню гарного об’єму та пористості хліба, 

а також покращання кольору його скоринки та м’якушки, смаку й аромату. 
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