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 Вступ. Хлібопекарська промисловість України є однією з основних галузей 
харчової промисловості. За статистичними даними в асортименті хліба переважають 
вироби з пшеничного борошна вищого ґатунку. Його істотний недолік полягає у 
низькій фізіологічній цінності, а саме у недостатньому вмісті в ньому таких 
важливих біологічно активних інгредієнтів, як мінеральні речовини [1]. Збагачення 
мінеральними речовинами хліба є актуальним та доцільним у наш час. Відомі 
способи збагачення виробів металами у вигляді органічних та неорганічних солей [2]. 
Метою проведення досліджень було визначення впливу цитрату, отриманого 
нанотехнологіями, лактату та карбонату кальцію, на активність дріжджової 
мікрофлори, газоутворювальну здатність борошна, кількість та якість клейковини 
борошна та порівняння цього впливу для визначення найперспективнішого 
збагачувача.  

Матеріали і методи. Для реалізації поставленої мети в  роботі  використовували 
цитрат, лактат та карбонат кальцію. Як замінник цукру в рецептурі виробів для 
хворих на цукровий діабет було використано фруктозу. Бродильну активність 
пресованих дріжджів визначали стандартним методом, газоутворювадьну здатність 
борошна – на приладі АГ-1, кількість клейковини визначали шляхом її відмивання, а 
якість шляхом визначення пружності на приладі ИДК. 

Результати. Під час проведення експериментів цитрат, лактат та карбонат 
кальцію вносили в тісто, виходячи з концентрації в них мікроелементу та 
рекомендованої дози добового споживання його, а саме - 50% цієї дози. За контроль 
було обрано зразок тіста без додавання солей кальцію. Результати показали, що при 
додаванні досліджуваних солей покращувався показник підйомної сили дріжджів. 
Зимазна активність покращувалася в більшій мірі при внесенні цитрату кальцію. 
Важливим показником при виготовленні хліба є газоутворювальна здатність 
борошна. Він характеризує стан вуглеводно-амілазного комплексу. 
Газоутворювальна здатність залежить від вмісту в борошні власних цукрів та 
цукроутворювальної здатності, яка обумовлюється активністю амілолітичних 
ферментів, податливістю крохмалю амілолізу. Експеримент проводився протягом 4 
годин. Встановлено, що при внесенні цитрату виділилося 1520 см3 СО2, лактату - 
1440 см3 СО2, карбонату – 1392 см3 СО2. У контрольному зразку виділилося 1368 см3 
СО2. Аналізуючи отримані результати можна говорити про покращення 
газоутворення у зразку з цитратом кальцію в порівнянні з карбонатом та лактатом  
кальцію. Структурно-механічні характеристики тіста поряд з газоутворенням є 
визначальними в отриманні об'ємного виходу, структури пористості м'якушки хліба, 
його формостійкості. Структурно-механічні властивості тіста залежать безпосередно 
від кількості та якості клейковини борошна. Визначені показники кількості сирої 
клейковини у досліджуваних зразках наступні: контрольний зразок – 25,2 %, зразок з 
цитратом кальцію – 24,6 %, з лактатом  кальцію – 24,6 %, з карбонатом кальцію – 
24,8 %. І хоча кількість клейковини незначно знижується при додаванні солей 
кальцію, значно покращується її якість, про що свідчать значення пружності, а саме: 
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контрольний зразок – 86 од,  зразок з цитратом кальцію – 76,1 %, з лактатом  кальцію 
– 65,5 %, з карбонатом кальцію – 71,2 %. Контрольний зразок відноситься до групи 
якості ІІ (задовільна слабка), зразки з солями кальцію належать до І групи (хороша). 

Висновок. Таким чином проведеними дослідженнями встановлено доцільність 
використання солей кальцію у технології хлібобулочних виробів з пшеничного 
борошна з фруктозою для хворих на діабет з метою збагачення їх мінеральними 
речовинами. При порівнянні отриманих показників зимазної та мальтазної 
активності, газоутворювальної здатності борошна, а також кількості та якості 
клейковини при додаванні різних солей кальцію можна сказати, що кращі результати 
отримані за внесення цитрату кальцію. Він чинить найкращий вплив на 
мікробіологічні та біохімічні процеси в тісті. При цьому можна передбачати 
можливість інтенсифікації технологічного процесу в присутності солей кальцію.  
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