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(57) Житній хліб, що включає борошно житнє об-
дирне, борошно пшеничне другого сорту, дріжджі 
хлібопекарські, сіль кухонну харчову, який відріз-
няється тим, що додатково містить борошно екст-
рудоване житнє при наступному співвідношенні 
інгредієнтів, %: 

борошно житнє обдирне 73-75 
борошно пшеничне другого сорту 18-20 
борошно екструдоване житнє 3-5 
дріжджі хлібопекарські 0,3-0,5 
сіль кухонна харчова 1,3-1,5. 

Корисна модель відноситься до харчової про-
мисловості ,а саме до хлібопекарської галузі, і мо-
же використовуватися як виробництво житнього 
хліба з екструдованим борошном. Найбільш бли-
зьким до заявленого є хліб український новий 
(Дробот В.І. Довідник з технологи хлібопекарського 
виробництва. - К.: Руслана, 1998. - 415с.), який 
містить наступні інгредієнти, %: 

Борошно житнє обдирне 80; 
Борошно пшеничне другого сорту 20; 
Дріжджі, хлібопекарські 0,5; 
Сіль кухонна харчова 1,5. 
Недоліком даного складу вироба є зберігання 

його свіжості не більше 2 діб. В основу корисної 
моделі поставлена задача збільшити термін спо-
живання та зберігання, при цьому забезпечити 
вироби споживчою якістю. Поставлена задача ви-
рішується тим, що житній хліб містить борошно 
житнє обдирне, борошно пшеничне другого сорту, 
дріжджі хлібопекарські, сіль кухонну. Згідно корис-
ної моделі додатково містить борошно екструдо-
ване житнє, при наступному співвідношенні інгре-
дієнтів, %: 

Борошно житнє обдирне 73-75; 
Борошно пшеничне другого сорту 18-20; 
Борошно екструдоване житнє 3-5; 
Дріжджі хлібопекарські 0,3-0,5; 
Сіль кухонна харчова 1,3-1,5. 
Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно-

ваними ознаками та очікуваним технічним резуль-
татом полягає в наступному. 

Запропоновано до складу житнього хліба вве-
сти екструдоване житнє борошно. 

Внесення в тісто, при приготуванні хліба екст-
рудованого житнього борошна дозволяє подовжи-

ти термін споживання приблизно восьми годин. 
Головною задачею при заміні 5% житнього бо-

рошна на екструдат є збереження смаку, запаху та 
інших органолептичних та фізико-хімічних показ-
ників. Кожний з компонентів сировини в процесі 
екструзії терпить певні ряди змін. 

Нативний крохмаль під час екструзії гідролізу-
ється, в результаті підвищується його розчинність, 
засвоюваність. Крохмаль частково з'єднується з 
ліпідами і білками. Крохмальні зерна під час нагрі-
вання в присутності вологи перетворюються на 
крохмальний клейстер. Процес кпейстеризації має 
дві стадії: набухання і саме клейстеризація. На 
першій стадн крохмальні зерна збільшують свій 
об'єм; на другій - руйнуються і перетворюються в 
однорідну рідину желеподібної консистенції. Набу-
хання зерна супроводжується розрихленням стру-
ктури полісахаридів, що відбувається шляхом про-
никнення дисоційованих молекул гарячої води між 
щільно упакованими крохмальними полісахарида-
ми (в результаті зменшення міцності водневих 
зв'язків при підвищенні температурі). Крохмальні 
зерна збільшуються в об'ємі, зберігаючи при цьо-
му форму, просторову орієнтацію і шарову будову. 
На другій стадії відбувається більш сильне пору-
шення нативної структури зерен (шарова будова 
зникає і порушується просторова орієнтація). По-
дальше підвищення температури супроводжується 
розкладом крохмальних зерен, клейстер набуває 
властивостей гелю (що є наслідком утворення 
міцел з'єднанням декількох зруйнованих зерен). 

Процес клейстеризації, що відбувається в зви-
чайних умовах, відрізняється від процесу клейсте-
ризації в екструдері( оскільки в ньому вологотер-
мічна обробка поєднана з механічною). 
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При термічній і механічній обробці не тільки 
руйнується структура його зерен, а й відбувається 
деструкція великих молекул полесахаридів, що 
полегшує їх ферментативну «атакованість», а та-
кож суттєво змінює реологічні властивості крохма-
льних клейстерів. Тобто, насамперед, відбуваєть-
ся деполімерізація амілози і амілопектину. 

Зі зростанням температури в екструдері збі-
льшується кількість вуглеводів, які легко гідролі-
зуються а- амілазою, і підвищується початкова 
швидкість їх гідролізу. . 

Моноцукри під впливом температури караме-
лізуються і вступають у взаємодію з іншими ком-
понентами сировини - білками, ліпідами, утворюю-
чи складні компреси. 

Молекули білків при екструзії структурно роз-
гортаються, м'яко денатуруються, відбувається 
збільшення кількості пептидів і вільних амінокис-
лот і, як наслідок, збільшується їх засвоюваність, а 
антипоживні білки-ферменти бобових трипсин-
інгібіторів повністю втрачають свою активність -
денатуруються. Під час нагрівання збільшується 
тепловий рух пептидних ланцюгів і це викликає 
розрив водневих зв'язків між ланцюгами, зв'язки 
між гідрофобними фупами починають «плавити-
ся». Звільнені пептидні ланцюги набувають ще 
більшої теплової рухомості, в результаті чого 
втрачається специфічна нативна конфігурація біл-

кового конфігурату, тобто білок денатурується. 
Кількість білка до і після екструзії не змінюєть-

ся. Більш значних змін зазнає фракційний склад 
білкових речовин: під впливом високої температу-
ри внаслідок денатурації зменшується кількість 
водо- і солерозчинник білків. 

Приклади підбору складу інгредієнтів хліба 
українського нового з екструдованим борошном 
наведені в таблиці. З таблиці видно, що запропо-
нований в прикладі 1 склад інгредієнтів забезпечує 
отримання виробів з екструдованим борошном 
стабільної якості з більшим терміном споживання, 
порівняно з хлібом українським новим. 

Приклади одержання продукту. 
Приклад 1 
Для одержання продукту використовують на-

ступне співвідношення інгредієнтів, %: 
Борошно житнє обдирне 75; 
Борошно пшеничне другого сорту 20; 
Борошно екструдоване житнє 5; 
Дріжджі хлібопекарські 0,5; 
Сіль кухонна харчова . 1,5.-
Таким чином, встановлено, що запропоноване 

співвідношення даних інгредієнтів дозволяє отри-
мати хліб з екструдованим житнім борошном ста-
більної якості і зі збільшеним терміном споживан-
ня. 

Таблиця 

Приклади підбору складу житнього хліба 

Приклад 

Склад інгредієнтів, % 

Примітка Висновок Приклад Борошно 
житнє 

Борошно 
пшеничне 

Дріжджі хлібопе-
карські 

Сіль ку-
хонна 

Борошно екст-
рудоване жит-

нє 

Примітка Висновок 

1 75 20 0,5 (на рідкій 
житній заквасці 1,5 5 

Рецептура до-
зволяє отрима-
ти житній хліб 

стабільної якос-
ті 

Склад забезпечує отри-
мання житнього хліба 

стабільної якості та збі-
льшеного терміну спо-

живання 

2 70 20 0,5 (на рідкій 
житній заквасці 1,5 10 

Рецептура не 
дозволяє отри-

мати житній 
хліб стабільної 
якості. Рекоме-
ндується збіль-
шити вологість 

тіста. 

Склад забезпечує отри-
мання житнього хліба 

стабільної якості 

3 65 20 0,5 (на рідкій 
житній заквасці 

1.5 15 

Рецептура не 
дозволяє отри-

мати житній 
хліб стабільної 
якості. Рекоме-
ндується збіль-
шити вологість 

тіста. 

Склад не забезпечує 
отримання житнього 

хліба стабільної якості 
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