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Досліджували вплив різних сполук селену на протікання мікробіологічних процесів у хлібному 
тісті. Отримані результати свідчать про інтенсифікацію процесу бродіння та можливість використання 
в якості збагачувачів хліба різних форм мікроелементу. 

Відомо, що селен належить до числа ессенціальних мікроелементів для людського організму, дефіцит 
яких сприяє розвитку різних захворювань та патологічних станів. В Україні відмічено низький рівень 
забезпечення населення селеном, що особливо актуально для регіонів, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС. Тому, на сьогодні ведеться пошук можливих шляхів підвищення селенового статусу організму, 
найбільш перспективним з яких вважається вживання збагачених селеном хлібобулочних виробів 

В роботі досліджували вплив мікроелементу на основні показники активності біологічних сис-
тем хлібного тіста. 

Об'єктами дослідження слугували хлібопекарські дріжджі Saccharomyces cerevisiae та молочно-
кислі бактерії у формі ліофілізованого препарату культур Lactobacillus plantarum та Lactobacillus fermenti, 
на основі яких готувалися модельні опари. Селен вносили у вигляді водних розчинів (гідроселеніт 
натрію, препарат „Неоселен", селенометионін) або у сухому вигляді (селенозбагачений подрібнений 
солод) в процесі замішування опар. 

Дозування мікроелементу проводили у кількості, яка б забезпечила половину добової потреби в 
селені за рахунок споживання 200 г хліба/ добу, тобто 35 мкг селену на 100 г борошна. Контрольним 
варіантом слугував зразок, в який мікроелемент не вносили. Тривалість бродіння досліджуваних опар 
становила 3 години при температурі 30 °С. 

В табл. 1 наведені показники, що характеризують хід мікробіологічних процесів у тісті з добавками. 
Таблиця 1 

Показники активності мікрофлори тіста 

Зразок тіста Мальтазна 
активністьдріжджів, хв 

Зимазнаактивність 
дріжджів, хв. 

Активність молочнокислих 
бактерій, хв 

Без добавок 80 15 130 
3 добавками : 

гідроселенітунатрію 50 10 131 
"Неоселена" 78 11 142 

селенометионіна 72 10 126 
солоду сої, 

збагаченогоселеном 25 5 113 

Порівняльний аналіз впливу носіїв селену на мальтазну активність дріжджів свідчить, що найкра-
ще процес зброджування відбувається при додаванні солоду сої, збагаченого селеном. Використання інших 
форм селену теж покращувало цей показник. Зброджування глюкози дріжджами найбільш інтенсивно 
проходило в зразку з добавкою селенозбагаченого солоду. Активність молочнокислих бактерій в дослід-
них варіантах з органічними добавками мікроелементу була кращою у порівнянні з контролем. 

Отже, позитивний вплив селену на мікрофлору тіста свідчить про можливість використання 
різних форм мікроелементу в якості збагачувачів хлібобулочних виробів. 


