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Анотація.Проведено аналітичні та експериментальні дослідження, на 
основі яких удосконалено технологію борошняних кондитерських виробів, 
збагачених продуктами переробки морських водоростей. Досліджено втив 
обраних носіїв йоду на фізико чшчні процеси в тісті; якість і харчову цінність 
готових виробів; вплив бурих водоростей на npoifec зберігання кексів. З 
урахуванням ступеня засвоюваності йоду з морськіа добавок та втрат 
основного елемента при технологічному процесі виготовлення 
кексіввстановлено оптимальне дозування продуктів переробки морських 
водоростей. 

Ключові слова:борошняні кондитерські вироби, продукти переробки морських 
водоростей, оптимаїьне дозування, поксвники якості. 

Вступ.У зв'язку з постійним погіршенням стану навколишнього середовища та 
наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. дія шкідливих факюрів негативно впливає на 
населення нашої країни що призводить до виникнення різноманітних захворювань, 
зокрема, йодцефіщггних. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). 
патологічні стани, викликані дефіцитом йоду, посідають трете місце у списку 38 
найбільш поширених неінфекційннх хвороб. В Україні, яка розташована у зоні 
природного дефіпиту йоду, дана проблема з кожним роком набуває все більшої 
масштабності. Сьогодні Україна перебуває на третьому з кінця місці за рівнем 
споживання йоду, а понад 85% новонароджених мають вродженій йодний дефіцит. 

Нестача йоду в організмі людини призводить до виникнення різних патологій та 
захворювань (порушення функції щитоподібної залози, що викликає затримку 
розумового та фізичного розвитку дітей, неврологічний кретинізм, погіршення зору, 
глухонімоту, гшотиреоїдизм. безплідність, викидні, мертвонароджуваність, підвищену 
дитячу смертність, атеросклероз, аритмію, підвищення тиску, порушення психічних 
функцій у дітей та дорослих, підвищену чутливість до радіоактивного опромінення). 
Окрім того, нестача йоду спричиняє емоційне напруження, імунологічні відхилення, 
знижує енергійність, працездатність, призводить до швидкої втомлюваності [1]. 

Корекцію мікронутрієнтного складу раціону харчування населення можна 
проводити різними шляхами, зокрема: 

• додавання до борошна вищих сортів висівок: 
• підвищення виходу борошна з можливістю включення в нього всіх частин 

алейронового прошарку та зародку: 
• додавання хімічних препаратів до борошна вищого сорту тощо. 
Світовий та вітчизняний досвід засвідчує, шо найбільш ефективним і доцільним з 

економічної, соціальної, гігієнічна і технологічної точок зору заходом кардинального вирішення 
проблеми с розробка і налагодження виробництва різноманітних спеціальних (функціональних) 
харчових продуктів. Під останніми розуміють такі харчові прод укта, які при шоденнсму вживанні в 
традиційних кількостях мають, окрім загальної харчової цінності, здатність специфічно 
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підтримувати та регупкжаш конкретні фізіагогічні функції, біохімічні реакції, зберігати і 
пгаращуватн фізичне і фізіологічне здоров'я людини (зннжуваш ризик виникнення захворювань). 

Одним із напрямів погашення здоров'я є використання харчових продуктів 
функціонального призначення, у т.ч. борошняних кондитерських виробів (БКВ). 
оскільки БКВ є частішою щоденного споживання. 

Серед великого різноманіття БКВ більшість людей віддають перевагу солодким 
борошняним виробам малої ваги. В цьому випадку кекси за популярністю займають 
одне з перших місць. Швидко, легко, недорого, корисно, в міру калорійно, солодко, 
доступно - ось неповний перелік властивостей, які схиляють наш вибір в сторону саме 
цього виду БКВ [2]. 

Проведений нами літературний огляд показав, що морські водорості належать до 
унікальних джерел макро- та мікроелементів, білків, вітамінів та інших біологічних 
речовин. Водорості містять мінеральні речовини, як К. Na. Mg. Ca. Si. S. СІ. І. вітаміни 
A, Bi, В]. Bj. Bg. B12, С D. E. PP. поліненасичені жирні кислоти, ферменти, фітогормони. 
альгінову кислоту, амінокислоти, полісахариди [3]. 

Метоли досліджень. Дослідження з визначення якості сировини, напівфабрикатів і 
готових виробів проводили з використанням загальноприйнятих і спеціальних методів. 

У зв'язку з тим. шо використання бурих водоросіей у технології БКВ до цього 
часу було не відомо, то дтя збагачення БКВ нами було обрано - Fuciisvesiculosus і 
Ascophylhimnodosum- бурі водорості басейнів Білого моря (Соловецькі острови) 
виробництва СевПИНРО. м. Архангельськ (Росія). Основні відомосліщодохімічного 
складу досліджуваних водоростей наведено в табл. 1. 

Для дослідження використовували порошки водоростей з середніми розмірами частинок -
0.5 мм. гідрзгавані протягом 10±5 хв при температурі води 40±5 °С [3], 

Дозування носіїв здійснювали з розрахунку забезпечення 30% добової потреби в 
йоді (45 мкг) у 100 гфортпфікованогокекса (1 шт.) з урахуванням ступеня засвоюваності 
йоду з цих продуктів та втрати основного елемента при технологічному процесі 
виготовлення БКВ. За контрольный зразок слугувала рецептура кексу «Столичного». 
Рецептури кексів, контрольного зразка та зразків, збагачених продуктами переробки 
морських водоростей, наведені у табл. 2. 

Таблиця 1. 
Хімічний склад продуктів переробки водоростей 

Складові Продукти переробки водоростей 
Fecusvcsiculosns Ascophyllü mnodosum 

Иод, г 0,41±ОЛО 0,81+0,10 
Вуглеводи, % 59=1 60+1 
- клігковина 4,9±1 5±1 
- маніт 8,6±1 4,4±1 
- альгінова кислота 35,Ш 32,9±1 
Білки,% 8,0±1 9±1 
- вільні амінокислот 0,175 0,218 
Жнри.% 3±1 1±1 
Мінеральні елеыенгн% 20=1 21±1 
Волога.% 1(Ь1 911 
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Таблиця 2. 
Рецептура кексів 

Сиров її на 
Рецептара , г 

Сиров її на К о н т р о л ь з F ucus 
le^iCUl [fills 

з Ascnphyllumiimlosiiin 

Борошно LOO LOO 100 
Масло 76,5 76,5 76,5 
Цукор 76,5 76,5 76,5 
Яйця 45,5 45,5 45,5 
Розпушувач 3,5 3,5 3,5 
Ванілін 1,15 1Д5 1,15 
Мак 1,00 0,20 0,45 
Fucusvesicnlosns — 6,43 — 

As cophyU umriod о s um — — 3,24 

Технологія виробництва кексів складається з наступних стадій: підготовка 
сировини: збивання масла вершкового з додаванням цукру та яєць: додавання борошна 
та розпушувача: додавання ванілін)' та маку. У готових виробах для маскування 
порошку водоростей використовували мак. Підготовлені водоросіі та мак вносили на 
останній стадії приготування тістового напівфабрикату. Кекси випікали протягом 40 хв 
при температурі 200.. ,220?С[2]. 

Досліджували вплив обраних носіїв йоду на фізико-хімічні процеси в тісті: якість 
і харчову цінність готових виробів: вплив бурих водоростей на процес зберігання кексів. 

Хімічний склад кексів перевіряли розрахункових шляхом (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Хімічний склад кексів 

Покриття добової потреби 19 

Добова Вміст в 100 г кексу рахунок ВЖІІБЛННЯ 100г кексу, % 

Складові потреба 
організму 

без 
доба-
вок 

збагаченого збагаченого Складові потреба 
організму 

без 
доба-
вок 

F U C I K 

vesicu-
Ascophy-
LLOIU 

без 
добавок 

FuciTs 
vesiculo-

Ascopliy-
Lltim 

без 
доба-
вок 

losus N O D O S D H sns nodosum 
Білка. °'o 50 6.45 6.61 6,53 12.9 13.22 13.06 
Жири, "о 51 25.00 25,01 25.00 49.00 49.04 49.02 
Вдтлево-
дпЛІ 288 53.6 53.70 53.65 18,61 18.65 18.63 
Мшеральш елементи, мг 
Кальцій 1100 25,Ї8 27,31 26.34 2,31 2,48 2.39 
Фосфор 1200 81.25 SI.33 81.27 6,77 6,78 6.77 
Магній 350 21,3 22,44 21.98 6.09 6,41 6.28 
Залізо 17 1.09 111 1,10 6.41 6,53 6.47 
Иод 0,15 0.0048 0,05048 0,05048 3,20 33.30 33,30 
Селен 0,10 0 0,01 0.01 0 10.00 10,00 

Результати та обговорення. Одержані результати показали, що встановлене 
дозування продуктів переробки морських водоростей Ricusvesiculosus і 
AscophyllumnodosumHe погіршує якість готових виробів і дозволяє покращити 
мікр о 11 у і р ігігіпнн сктад та подовжити термін зберігання кексів. 
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IIa основі досліджень розроблено проект нормативної документації на борошняні 
кондитерські вироби, збагачені продуктами переробки морських водоростей. Результате 
лабораторних досліджень підтверджено у виробничих умовах кафе-кондитерської м. 
Дніпропетровськ. 

Висновки. 
1. З урахуванням втрат йоду з носіїв при виготовленні БКВ і ступеня його 

засвоюваності організмом людини визначено дозування збагачувачів, шо забезпечить ЗО 
% добової потреби в иьому мікронугрієнті при споживанні 100 г кексів: Fucusvesiculosiis 
- 6.43%. Ascophyllumnodosum - 3.24% на 100 г борошна. 

2. Встановлене дозування продуктів переробки морських виробів дозволяє 
одержати готові вироби високої якості з гарантованим вмістом йоду та подовженого 
терміну зберігання. 

3. Такі збагачені борошняні кондитерські вироби можуть бути включені в 
раціони масового, профілактичного та дитячого харчування. 
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