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20. Вплив поверхнево-активних речовин на реологічні показники бісквітного 
тіста 

 
Юлія Мирошник, Світлана Грузда, Олена Шидловська, Віктор Доценко 

Національний університет харчових технологій 
 

Вступ. Борошняні кондитерські вироби на основі бісквітних напівфабрикатів, 
з роками користуються все більшою популярністю у споживачів закладів 
ресторанного господарства. Однак, для виробів з бісквітного тіста характерний 
низький вміст мінеральних речовин, вітамінів, харчових волокон тощо. Тому, 
пріоритетним напрямком удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів є 
додавання до їх рецептури компонентів, що є носіями таких речовин. Одним з 
перспективних напрямів рішення зазначеної проблеми є використання дикорослої 
сировини та продуктів її переробки, а саме порошків, як джерела низки біологічно 
активних речовин. 

Дослідженнями встановлено закономірность впливу плодових порошків на 
стан білково-протеїназного, вуглеводно-амілазного комплексів пшеничного борошна 
та доведено необхідність використання поверхнево-активні речовини (ПАР) 
неіоногенної дії [1]. Важливою технологічною характеристикою бісквітного тіста 
являються структурно-механічні властивості, тому доцільним було вивчення впливу 
додавання плодових порошків і PGE 55 на реологічні властивості бісквітного тіста. 

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження була технологія бісквітних 
напівфабрикатів з додаванням плодових порошків та ПАР неіоногенної дії - PGE 55 
(Danisco). Дослідження в'язкості бісквітного тіста проводили на ротаційному 
віскозиметрі «Реотест-2». Вимірювання проводили відразу після замісу тіста при 
кімнатній температурі. 

Результати. Бісквітне тісто являється структурованою системою, в'язкість 
якої залежить від дотичної напруги зсуву та градієнта швидкості. Отримані під час 
досліджень результати впливу досліджуваних плодових порошків на реологічні 
властивості бісквітного тіста показали, що внесення  порошку горобини призводить 
до підвищення в'язкості бісквітного тіста. Однак, додавання до бісквітного тіста PGE 
55 в кількості 0,3…0,5% до маси борошна призводить до зниження в’язкості тіста зі 
збільшенням швидкості зсуву. Внаслідок меншої в’язкості тіста пухирці повітря, що 
входять до складу дисперсної фази, при випіканні розширюються сильніше, але 
міцніший порівняно з тістом без добавок та з додаванням порошків – плівковий 
каркас з яєць, цукру, пшеничного борошна і харчових волокон перешкоджає виходу 
повітря з пухирців назовні. Бісквітний напівфабрикат при випічці менше осідає та 
характеризується більшими значеннями питомого об’єму та пористості. 

Висновки. Результати досліджень показують доцільність використання в 
технології бісквітних напівфабрикатів, збагачених плодовими порошками, ПАР 
неіоногенної дії. 
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