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ливість використання високобілковоїрослинної сиро-
вини в технології хлібобулочних виробів з метою 
створення продуктів функціонального призначення. 
Наведено результати вивчення впливу продуктів 
переробки пагіння харчового люпину на біологічну, 
харчову та Споживчу цінність хлібобулочних виробів. 
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Харчування в житті людини має велике багато-
гранне значення і належить до найважливіших чин-
ників, яківдананають здоров'я нації, її потенціал та 
ц«рспективи®сщй#йу. їжа, $ку ми вживаємо, являє 
собою не лише джерело енергії та пластичних матері-
алів, необхідних для росту, розвитку та оновлення 
організму.«Цртеві прОД$а«тй#нйсіями факторів, які 
здахні не тддвки за€езнеічаій%|Й%нізму надійний за-
хист.аж&єнричинйтй йШаЖЖйегаіивні наслідки. 

Своїм вйлйВоМ на довкілля, переважно "спожи-
вацьким'' у своїй основі, людина створила середовище, 
яке стає дедалі більшою мірою небезпечним щодо 
самої біологічної йрирода лв^иїй. Незважаючи на нові 
дбсягнення в сучасніймедицині, у всьому світі спосте-
рігається якісний Ш кількісний ріст ряду захворювань, 
таких як атеросклероз, цукровий діабет, гіпертонічна 
хвороба, хронічні захворювання органів дихання, пси-
хічна репресія, онкологічна патологія, які отримали 
загальну назву — хвороби цивілізації. Це відбулося 
настільки стрімко, що людський організм виявив не-
^^тність до швидкої адаптації до цих змін, які в свою 
чергу иризпели до перенавантаження його адаптацій-
них і біохімічних механізмів та, як наслідок, до незво-
ротних змін у їх функціонуванні. 

Визнаною ідеологією відносно забезпечення здо-
ров'я нації є ідеологія здорового способу життя, од-
нією з головних складових якого виступає здорове хар-. 
чування. Саме здорове харчування є запорукою актив-
ного довголіття, підвищення стійкості організму до 
несприятливих впливів довкілля, забезпечує нормаль-
ний ріст та розвиток дітей, є першочерговою умовою 
прогресу і якості життя. Незбалансоване, неякісне 
харчування, екологічно несприятливі умови спричиня-
ють надзвичайні навантаження на біохімічні системи 
організму людини і, як наслідок, виснажують йогоен-
докринно-метаболічний апарат, що відображається в 
хворобах цивілізації і скороченні тривалості життя. 

На початку цивілізації людям необхідно було 
багато рухатися, щоб забезпечити себе харчуванням-
їх енерговитрати складали близько 4 5 тисяч кілока-
лорій на добу. Відповідно й їжі необхідно було багато. 
З появою "енергозберігаючих переваг" цивілізації: 
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автомобілів, водопроводу, опалення, — енерговитрати 
скоротилися вдвічі. Отже, і їсти тепер необхідно в два 
рази менше, адже зайві кілокалорії — це жирові 
відкладення і, як наслідок, втрата здоров'я. 

Аналіз харчування сьогодення свідчить про над-
лишок в раціоні високоенергетичних макронутрієнтів 
(жирів і простих вуглеводів). При цьому в ньому по-
мітно не вистачає мікронутрієнтів (харчових волокон, 
вітамінів, передусім антиоксидантної дії, мінеральних 
та біологічно активних речовин). Перед суспільством 
виникає спірне питання: з одного боку необхідно мен-
ше їсти, з іншого боку — більше. Сучасна людина, що 
переважно харчується стихійно, фактично переїдає і 
недоїдає одночасно. Такий "синдром часткового (при-
хованого) голодування" і призводить до виникнення 
хвороб цивілізації. Слід зазначити, що від цього по-
терпають жителі усіх розвинених країн, які прямують 
шляхом прогресу. 

Вчені винайшли декілька можливих способів 
розв'язання даної проблеми. По-перше, це використан-
ня біологічно активних добавок до їжі (як правило у 
вигляді пігулок, капсул, розчинів), які являють собою 
компоненти натуральних продуктів (вітаміни, міне-
ральні речовин, біологічно активні речовини рослинно-
го, тваринного та мікробіологічного походження, ек-
страк-ЕИ та окремі компоненти харчових і дозволених 
лікарських роелин), які дають змогу збагатити раціон 
без збільшення його калорійності. 

Другим ефективним напрямом до оздоровлен-
ня раціону сучасної людини є створення харчових про-
дуктів з наперед регульованим, заданим складом, тоб-
то "збагачених" або "функціональних" продуктів хар-
чування- В групу функціональних входить широкий 
•нздегік харчових продуктів , але основним загальним 
^імі^я^сттья-м 1-х є: покращання окремих функцій та 
егану серцево-судинної системи, підвищення резис-
тедтное-і організму до впливу негативних факторів 
зраніжм, нормалізація мікрофлори шлунково-киш-
вяввЕ® тракту. При цьому продукти функціонального 
щшаєияеншї новинні характеризуватися такими яко-
є я и е є «яга необхідну харчову цінність, приємний 
смик і ипвигивну фізіологічну дію на організм люди-
шь. ТУр^у^и здорового харчування не є ліками і не 
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можуть вилікувати хвороби, але як частина щоденно-
го раціону вони здатні брати участь в регулюванні 
захисних біологічних механізмів організму, допома-
гати в попередженні та захисті від захворювань, галь-
мувати процеси старіння, підвищувати витривалість і 
покращувати емоційний стан людини в напруженій 
сучасній екологічній ситуації. 

Принциповою відмінністю продуктів функціо-
нального призначення від біологічно активних добавок 
до їжі є те, що концентрація в них біологічно активних 
компонентів, які здійснюють регулюючий вплив на 
функції людини, коливається у межах 20...50% добо-
вої потреби людини, тому ці продукти можна вживати 
щоденно впродовж тривалого часу. 

З метою розробки і створення функціональних 
харчових продуктів серед широкого і різноманітного 
асортименту продуктів, які сьогодні представлені на 
ринку, необхідно обрати такі, що відповідають двом 
основним вимогам. Перша вимога - максимально мож-
лива натуральність продуктів. Друга вимога — вони 
повинні належати до традиційних харчових продуктів, 
які люди вживають щоденно незалежно від віку, статті 
та інших критеріїв. Цим вимогам повною мірою відпо-
відають хлібобулочні вироби. 

Хліб та хлібобулочні вироби належать до основ-
них харчових продуктів, середня добова норма спожи-
вання яких становить близько 300 г. Слід зазначити, 
що серед великого розмаїття харчових продуктів хлібо-
булочні вироби характеризуються повною відсутністю 
або ж мінімальним, порівняно з іншими продуктами, 
вмістом ароматизаторів, барвників, консервантів та ін. 
Саме безпека для організму людини і природна нату-
ральність дає змогу обрати хлібобулочні вироби як ос-
нову для створення функціональних продуктів із на-
перед заданим хімічним складом та фізіологічними вла-
стивостями. 

Поряд із зазначеними перевагами хлібобулочні 
вироби характеризуються незбалансованістю за основ-
ними харчовими нутрієнтами: підвищеним вмістом вуг-
леводів і малою кількістю білка з неповноцінним амі-
нокислотним складом. Головними лімітуючими аміно-
кислотами пшеничного борошна є лізин і треонін. У 
зв'язку з цим пошук і розроблення можливих способів 
підвищення біологічної, харчової та споживчої цінності 
хлібобулочних виробів є актуальним і своєчасним. 

Вибір рослинної сировини для вирішення про-
блеми підвищення біологічної цінності хлібобулочних 
виробів є виправданим з огляду на загальносвітові тен-
денції збільшення частки рослинної продукції у за-
безпеченні людства білком [3]. Ця тенденція зумов-
лена розумінням нераціональності витрат повноцін-
ного рослинного білка у кормовиробництві. Дійсно, ко-
ефіцієнт ефективності використання рослинного білка 
у тваринництві (коефіцієнт трансформації у білки м'я-
са) дуже низький — від 4...6 % (яловичина) до 12...15 
% (свинина), а втрати становлять у середньому 90% 
|4]. Отже, вибір сировини рослинного походження для 
підвищення біологічної цінності продуктів харчуван-
ня співпадає з прагненням людства використати не-
зрівнянно більші ресурси рослинного білка, порівняно 
з тваринними, безпосередньо в їжу, а також для ство-
рення біологічно повноцінних комбінованих харчових 
продуктів. 

З усіх видів рослинної сировини найбільшим 
вмістом білка відрізняється насіння бобових: гороху, 
квасолі, сої, люпину, сочевиці, кормових бобів, віки, 
чини, нуту, машу, арахісу тощо. У світовому об'ємі 
виробництва зернових частка бобових культур стано-
вить 20 % [3]. Бобові вигідно вирощувати навіть у тих 
районах, де через грунтово-кліматичні умови їх уро-
жайність нижче середньої. Враховуючи це, а також 
великий інтерес до сої, Україна вже збільшила посівні 
площі цієї культури у 4 рази порівняно з 1998 роком. 
Не менш цікавою і перспективною високобілковою 
рослиною є білий харчовий люпин, що останнім часом 
привертає до себе все більшої уваги серед технологів, 
розробників і підприємців. 

На кафедрі технології хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчоконцентратів НУХТ про-
ведено дослідження з підвищення біологічної та хар-
чової цінності хлібобулочних виробів застосуванням 
продуктів переробки насіння різних бобових культур, 
в т.ч. сої і білого харчового люпину. У табл.1 наведені 
експериментальні дані з визначення хімічного скла-
ду борошна з насіння сої сорту "Успіх-2", люпину 
сорту "Дієта" селекції Інституту землеробства НАН 
України, а також, для порівняння, пшеничного борош-
на вищого сорту. 

Таблиця 1 
Хімічний склад пшеничного борошна 

та борошна бобових культур 

Складові Борошно 
пшеничне в / с Соя Люпин білий 

Білок, % СР 11,9 34,4 36,6 
Жири, % СР 1,8 •23,3 11,9 
Вуглеводи, % СР, у т.ч. 

— крохмаль 79,7 ' 12,9 3.7 
— клітковина 0,1 ' 6,1 12,7 

— пектин 0 0 11,0 
— пентозани 0 ' 7,3 13,0 

Зола, % СР, у т.ч. 0,5 • 5,7 4,2 
макроелементи (мг/100 г): 

Иа 3 Є 20Д 
К 122 1607 1194 

Са 18 348 147 
Мє 16 226 174 

Р 86 603 465 
мікроелементи (мкг/100 г): 

Ге 2410 15000 98 50 
Со - 31,2 11,5 
гп 1270 2010 3650 

Вітаміни (мг/100 г): 
в . 0,17 0,94 0,87 

В, 0,04 0,22 0,36 
рр 1,20 2,20 2.20 

Аналіз наведених даних показує, що насіння бо-
бових не лише містить практично втричі більше повно-
цінного білка, ніж пшеничне борошно вищого сорту, 
але й може вдало доповнити склад пшеничного білка за 
.лімітованими для нього амінокислотами [2]. 

Насіння люпину, поряд з незначним вмістом 
крохмалю (3,7% СР), містить значну кількість харчо-
вих волокон, а саме клітковини, пектинових речовин і 
ияшзанів, що надає йому пріоритету навіть перед соєю. 
Щре^зоенна: є біологічно активними, вони здатні активі-
з р я з и бвовогїчш процеси в організмі, адсорбувати і ви-
ВОДЯІІІ з організму людини важкі метали, радіонукліди, 

і мікроорганізмів, допомагати при виведенні 
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шкідливих лродужйв сбзену (холестерину, жовчних 
кислот, мочевики), ецразляги позитивний вплив на 
мікрофлору кшпечншку, могоумку шлунково-кишково-
го тракту, жовчний міхур, етан вуглеводного та ліпідно-
го обміну. Наявність таких речовин у складі хлібобу-
лочних виробів поширює можливості хліба як функціо-
нального продукту харчування. 

У роботі [1] представлені результати досліджень 
фракційного складу пектинових речовин продуктів з лю-
пину (борошна з цілозмеленого насіння та борошна з його 
солоду), доведена висока комнлексоутворюча здатність 
хлібобулочних виробів з цими продуктами відносно іонів 
важких металів. Встановлено, що хліб з продуктами із 
люпину здатний виводити з організму свинець у 2,3-2,7 
рази (тоді як для хліб з соєвим борошном лише у 1,5 рази) 
більше, ніж хліб без добавок. 

Високий вміст вітамінів, мікро- та мікроеле-
ментів у насінні люпину, що в десятки разів пере-
вищує їх вміст у пшеничному борошні, може вдало 
доповнити та збагатити хімічний склад хлібобулоч-
них виробів. 

Проведені експериментальні дослідження дали 
змогу обгрунтовано підібрати оптимальну кількість про-
дуктів з люпину в технології хлібобулочних виробів, вста-
новити оптимальні технологічні параметри та режими їх 
виготовлення. Запропоновані способи дозволяють отри-
мати вироби з належними фізико-хімічними та органо-
лептичними показниками якості. 

Для оцінки харчової, біологічної і споживчої 
цінності хлібобулочних виробів з продуктами перероб-
ки люпину та обгрунтування можливості їх викорис-
тання для розробки нових хлібобулочних виробів фун-
кціонального призначення визначали вміст білка й про-
водили порівняльну оцінку амінокислотного складу 
білків хліба з досліджуваними продуктами. 

Для цього випікали хліб із заміною в рецептурі 
10 % пшеничного борошна на борошно з цілозмелено-
го насіння люпину та борошно з його солоду. Визна-
чення амінокислотного складу білків готових виробів 
проводили на амінокислотному автоматичному аналі-
заторі Т-339 ("МікпгіесЬпа", Чехія). 

Результати досліджень (табл. 2) показали, що ви-
роби з люпиновими продуктами мають на 24,0...31,4 % 
вищий вміст білка порівняно з хлібом із пшеничного бо-
рошна І сорту. Аналіз складу незамінних амінокислот 
свідчить, що вироби з досліджуваними продуктами по-
рівняно з контролем мають вищі скори таких незамінних 
амінокислот, як лізин (на 11,7.-13,5 % ) і треонін 
(на 29,2...ЗО,6 %). 

Першою лімітуючою амінокислотою для усіх 
зразків є лізин, проте його скор у хлібі з досліджува-
ними продуктами на 11,7... 13,5 % відповідно вищий, 
порівняно з контрольним зразком. Таким чином, мож-
на стверджувати, що внесення продуктів з люпину у 
кількості 10 % до маси пшеничного борошна сприяє 
підвищенню біологічної цінності виробів. 

Харчову цінність хліба оцінювали за розрахун-
ком хімічного складу виробів (контрольного зразка та 
хліба з додаванням 10 % люпинових продуктів) та забез-
печення добової потреби в основних речовинах при вжи-
ванні 277 г цих виробів (для жінок віком 18—29 років, 1 
групи інтенсивності пращ). Результати розрахунків пред-
ставлені в табл. 3. Вміст основних харчових речовин, 
вітамінів, мінеральних елементів розраховували на 

підставі середніх довідникових даних хімічного складу 
хлібопекарської сировини [5], а також використовували 
дані що до хімічного складу продуктів з люпину, визна-
чені нами експериментально. 

Таблиця 2 
Вміст незамінних амінокислот у хлібі 

Вміст амінокислот 

Аміно-
кислота 

без добавок 
(контроль) 

з 10 % борошна 
з насіння люпину. 

3 10 % борошна 
з солоду люпину Аміно-

кислота 
м г / 1 0 0 г Мг/1 Г 

білка мг/100 г мг /1 г. 
білка мг /100 г мг/1 г 

білка 
Валін 383 41,1 422 36,5 420 54,3 

Ізолейцин 301 32.3 377 32,7 393 32,1 
Лейцин 702 75,4 760 65,8 798 65,2 
Лізин 223 24,0 361 30,4 384 31,38 

Метіонін 71 7,6 65 5,6 64 5,2 
Треонін 342 36,7 559 48,4 . •> 599 49,0 
Феніла-
ланін 388 41,7 • 449 38,9 483 39,5 

Скори незамінних амінокислот,•%: 

Лізин 43,6 55,3 57,1 
Треонін 91.8 121.0 122,4 

МЄТІОНІН+ 
+ЦИСГИН 68,1 55,7 57,8 

Валін 82,3 73,1 68,Є 
Ізолейцин 80,8 81,6 80,3 

Лейцин 107,7 94,0 93,2 
Фенілала-
нін+тиро-

зин 125,3 120,5 120,7 
Ліміто-

вана амі-
нокислота, 

скор, % Лізин 43,6 Лізин 55,3 Лізин 57,1 

Таблиця З 
Харчова цінність та забезпечення 

добової потреби в основних речовинах 
за рахунок вживання 277 г виробів 

Хімічний склад 100 г хліба Покриття добової потреби, при 
вживанні 277 г хліба, % 

Складові 
без 

добавок 

з 10 % 
борошиа 
з насіння 
люпину 

з 10 % 
борошна 
3 солоду 
люннну 

без 
добавок 

3 10 % 
борошна 
3 насіння 
люпину 

3 10 % 
борошна 
з солоду 
люпину 

Білки, г 9,3 11,5 12,2 46,8 57,9 61,4 
Жири, г 0,9 1,2 1,3 4,5 5,9 6,4 

Вуглеводи, г 45,1 43,1 42,9 39,0 37,3 37,1 
Клітковина, г 0,1 0,7 0,6 1,2 7,6 6,8 
Мінеральні речовини, мг: 

Кальцій 18,7 25,6 38,7 4,7 6,4 9,7 
Магній 28,2 35,4 72,9 22,3 28,0 57,7 
Фосфор 78,0 97,5 105,1 18,0 22,5 24,3 
Залізо 1,4 1,8 - 2,9 22,8 29,3 47,2 

Вітаміни, мг: 
а-токоферсш 0 ,09 0 ,05 0,17 2,5 1.4 4,7 
Енергетична 

ЦІННІСТЬ, 
ккал 204,« 204,4 204,7 28,4 28,3 28,3 

На основі проведених розрахунків встановле-
но, щ о внаслідок заміни 10 % пшеничного борошна 
на л ю е н н о в і продукти вміст б ілк ів у хліб і з 
збільшується на 23,6...31,2 % , жиру — відповідно на 
33,3 % і 44,4 % . Крім того, в досліджуваних зразках 
при зменшенні загальної суми вуглеводів особливо 
помітно зростає вміст клітковини: для зразку з бо-
рошжом яшаину у 6, а для зразку з солодом — у:5 
разів, порівняно з хлібом без добавок. Необхідно 
відїййгги підвищення вмісту мінеральних речовин і 
вітамінів у хлібі з люпиновими продуктами. Так, 
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іькість кальцію зростає в дослідних зразках на 
Л,..107,0 % , магнію — на 25,5...158,5 % , фосфору 
— на 25,0...34,7 % , заліза — на28,6...107,1 % . Вміст 
а-токоферолу в хлібі з солодом люпину перевищує цей 
показник для контрольного зразка на 88,9 % . 

Виходячи з наведених даних можна зробити вис-
новок, що хліб з досліджуваними продуктами при од-
наковій енергетичній цінності порівняно з контролем, 
характеризується набагато вищою харчовою цінністю 
і може бути віднесений до функціональних продуктів 
харчування. 

В оцінці споживчих властивостей хлібобулоч-
них виробів свіжість є одним з головних показників їх 
якості. У процесі зберігання хліба його якість зни-
жується, що пов'язано зі складними фізико-хімічни-
ми, колоїдними та біохімічними процесами — зміна-
ми у вуглеводах і білках (черствіння) та втратою во-
логи (усихання). 

Досліджували вплив люпинових продуктів на 
перерозподіл форм зв'язку вологи в пшеничному хлібі 
після випічки та в процесі його зберігання. Для розв'я-
зання цього завдання використовували метод диферен-
ційного термічного аналізу. Аналіз результатів (табл. 
4) свідчить, що у досліджуваних зразках вода зв'язана 
більш міцно, ніж у контрольному зразку. 

Таблиця 4 
Кінетичні параметри 

дериватограм м'якушки хліба 

Зразок Тривалість 
зберігання, год. 

Вміст вільної 
води, % 

Вміст зв' язаної 
води,% 

Контроль 
(без добавок) 

3 
24 

69.8 
71.9 

30,2 
28,1 

З внесенням 10 % до маси борошна 
Борошно 3 67,2 32,8 
люпину 24 68,8 31,2 
Солоду 3 65,6 34,4 
люпину 24 67,2 82,8 

Перерозподіл форм зв'язку вологи можна пояс-
нити тим, що хліб з люпиновими продуктами містить 
більшу кількість білкових речовин, які сприяють укр-
іпленню структури м'якушки, посилюють гідратаційні 
зв'язки, що в свою чергу затримує втрати вологи під 
час зберігання хліба. Крім того, з люпиновими про-
дуктами додатково вносяться некрохмальні полісаха-
риди, в тому числі розчинні та нерозчинні пентозани, 
які також здатні міцно зв'язувати воду та затримува-

ти процес ретроградації крохмалю і, відповідно, подо-
вжувати термін зберігання свіжості. 

Аналіз отриманих результатів показує, що в 
свіжому хлібі з люпиновими продуктами вміст зв'я-
заної води на 8,6...13,9%, а через 24 год. зберігання 
— на 11,0...16,7 % більше, ніж в контрольному зраз-
ку. Впродовж зберігання втрати зв'язаної води у кон-
трольному зразку становлять 6,9 % , в той час як у 
хлібі з люпиновими продуктами ці зміни становлять 
4,7...4,9% відповідно. 

Таким чином, проведені дослідження дають 
змогу стверджувати, що використання продуктів з 
люпину сприяє подовженню терміну зберігання пше-
ничного хліба, тобто підвищує його споживчу цінність. 

Висновки. Нині вживання продуктів функціо-
нального призначення є однією з умов забезпечення і 
підтримання міцного здоров'я та гарного самопочут-
тя. В роботі показано, що продукти переробки харчово-
го люпину та інших бобових культур, що містять по-
вноцінний білок, харчові волокна, вітаміни, мінеральні 
речовини, доцільно використовувати для створення 
функціональних хлібобулочних виробів. 
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