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Досліджено вплив високометоксіаьованого та низькаметоксильованого пектину на основні показ-
ники якості макаронних виробів, виготовлених з додаванням висівок. Визначено оптимальне дозування 
пектину. Вивчено вплив пектину на процеси тістоприготування і сушіння та на форми зв 'язку вологи з 
матеріалом у макаронному тісті з висівками. 

An influence of a high methoxyI pectin and a low methoxyl pectin on the main factors of value of pasta 
products. made with mill offals, was researched. The optimal pectin dosage measurement was determined. Its 
influence on the processes of dough-making and drying. also forms of connection between moistness and the 
materia! on jxista dough, made with mill offals, was studied. 
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Сучасною наукою про харчування доведено необхідність для здоров'я людини споживання харчових 
волокон. Одним із джерел такої сировини е пшеничні висівки. 

Макаронні вироби з підвищеним вмістом харчових волокон з використанням висівок мають невисокі 
органолептичні показники та варильні властивості. Щоб подолати цю проблему, доцільно використову-
вати харчові добавки структуроутворювальної дії. Раніше встановлено позитивний вплив пектину та пск-
тииовмісиої сировини на якість макаронних виробів, виготовлених із хлібопекарського борошна вищого 
сорту зі зниженими технологічними властивостями [І, 2]. Пектини - харчова добавка рослинного похо-
дження, безпечна, її можна використовувати у необмеженій кількості і як додаткове джерело харчових 
волокон [4]. Особливості хімічного складу пектинів, зокрема ступінь етерифікації, зумовлюють відмін-
ності їх фізико-хімічних властивостей [3], які, в свою чергу, позначаються на якості виробів. 

Мстою роботи було вивчення можіивості використання пектину дія поліпшення якості макаронних 
виробів, виготовлених з додаванням пшеничних висівок, визначення оптимального дозування та впливу 
структуроутворювача на перебіг технологічних процесів виготовлення виробів. 

Д ія дослідження було використано пектини фірми Andre Pectin: внсокомсгоксильованнй АРС - 103 
і низькомстоксильований АРС - 210 С та внсокомстоксильованнй пектин фірми CEAMPECTIN MRS-
4610. 

При виборі меж дозування цитрусового пектину керувалися рекомендаціями виробника, адаптува-
вши їх до технологічних особливостей макаронного тіста. Д ія замішування тіста використовували боро-
шно пшеничне другого сорту та висівки пшеничні. Раніше було встановлено, що висівки доцільно вико-
ристовувати у кількості 15 - 20 % до маси борошна. В дослідах їх дозування становило 20 %. Пектин 
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вносили у сухому вигляді відповідно 0,2 %; 0,35 % та 0,5 % до маси борошна Дані зразки оцінювали за 
органолептичними, фізико-хімічними показниками та варильними властивостями. 

Встановлено (табл.1), що якість макаронних виробів із додаванням структуроутворювача, порівняно 
з контрольним зразком, поліпшується, поверхня стає більш гладенькою, зростає міцність виробів із 4,1 Н 
у контролі до 4,6 Н у зразку із 0,5 % висівок. 

Кислотність зразків з пектином зростає при збільшенні дозування пектину з 0,2 % до 0,5 % відпові-
дно на 02...0,6 град. За однакових умов сушіння показник масової частки вологи має тенденцію до дос-
танім від 10,4% у контролі до 10,9 % у зразку із 0,5 % пектину. Цс можна пояснити високою гідрофільніс-
тю пектину, що, очевидно, потребує корегування режимів сушіння. 

Основною перевагою виробів з пектином є поліпшення їх варильних властивостей. Суттєво змен-
шується перехід сухих речовин у варильну воду на 0,7...0,8 % до сухих речовин. Коефіцієнти збільшення 
об'єму та маси також зростають. 

Отже, внесення пектину позитивно впливає на якість макаронних виробів. Проте, при його дозуван-
ні понад 0,35 % поліпшення показників несуттєве. Тому доцільно використовувати пектин як поліпшувач 
у кількості 0,35 % до маси борошна. 

Порівняння впливу низькомстоксильованого та ви соком етоксильованого пектинів на якість мака-
ронних виробів показало (табл. 2), що пектини всіх трьох марок позитивно впливають на органолептичні 
показники виробів та їх варильні властивості. У порівнянні із контролем усім зразкам пектин надає кре-
мово-корнчневого забарвлення, поверхня стає більш гладенькою. Зварені вироби не злипаються, збері-
гають форму, мають властиві макаронним виробам смак та запах. 

Використання всіх видів пектину підвищує кислотність готових виробів на 0,2...0,6 град. Найвищий 
цей показник при використанні низькомстоксильованого пектину АРС - 2 1 ОС. 

Найвищі показники міцності мають зразки із пектином високомстоксильованим АРС - 103 (5,1 Н) 
та CEAMPECTIN MRS-4610 (4,8 Н). Низько мсто ксильований пектин також покращує міцність, але його 
вплив не такий значний. 

Таблиця 1 Вилив різного дозування пектину CEAMPECTIN MRS-4610 
на якість макаронних виробів 

Показники якості 

Характеристика якості виробів 

Показники якості Контрольний 
зразок 

Внесення пектину в кількості Показники якості Контрольний 
зразок 0,2% 0 3 5 % 0,5% 

Органолептичні показники 
Колір коричневий, помітні темні вкраплення висівок 
Стан поверхні шорстка ледь шорстка 

Фпнко-хімічні показники 
Кислотність, град 7,0 7,2 7,4 7,6 
Масова частка вологи, % 10,4 10,4 10,8 10,9 
Міцність, Н 4,1 4,2 4,5 4,6 

Показники варильних властивостей 
Коефіцієнт збільшення об'єму, К\ 1,86 1,88 1,88 1,75 

Коефіцієнт збільшення маси, КП1 1,23 1,66 1,69 1,54 
Перехід сухих речовин у варильну 
воду,% 8,2 7,5 7,4 7,4 

Смак відчуваються включення висівкових часточок 
Колір коричневий 
Збереженість форми форма збсрігасться 
Злипання не злипаються 

Аналіз показників варильних властивостей показує, що високомстоксильований пектин обох марок 
зумовлює підвищення коефіцієнтів збільшення маси та об'єму у порівнянні із контролем, а низькомсток-
сильований - навпаки, зменшення. Кількість сухих речовин, що переходить у варильну воду, найменша у 
зразка з використанням високомстоксильованого пектину АРС - 103. 



Таблиця 2 - Вилив пектину різних марок на якість макаронних виробів 

Показники якості виробів 

Характеристика якості макаронних виробів 

Показники якості виробів 
Контроль 

з пектином у кількості 0,35 % 
Показники якості виробів 

Контроль В исо ко мсто кс ил ьов ан и й Низько мспжси-
льований 

А Р С - 2 ЮС 

Показники якості виробів 
Контроль 

CEAM PECTIN 
MRS-4610 

АРС - 103 

Низько мспжси-
льований 

А Р С - 2 ЮС 

Органолептичні показники 
Колір коричневий, помітні темні вкраплення висівок 
Стан поверхні шорстка ледь шорстка 

Фізико-хімічні показники 

Масова частка вологи, % 10,4 10,8 10,8 11,2 
Кислотність, град 7,0 7,4 7,2 7,6 
Міцність, Н 4,3 4,8 5,1 4,4 

Показники варильних властивостей 

Коефіцієнт збільшення об'єму, К\ 1,86 1,88 3,00 1,62 

Коефіцієнт збільшення маси, К т 1,69 1,66 2,51 1,34 
Перехід сухих речовин у варильну 
вода, % 8,2 7,4 7 3 7,5 

Отже, найбільш доцільно використовувати для поліпшення якості макаронних виробів з висівками 
високомстоксильований пектин. Порівняння впливу пектинів різних марок показує, що більш відчутний 
позитивний вплив на якість макаронних виробів має високомстоксильований пектин марки АРС - 103. 

Було досліджено вплив пектинів на процеси замішування та пресування макаронного тіста, зокрема 
на його крихтуватісгь, швидкість пресування і продуктивність прсса. 

Результати аналізу свідчать (рис. І), що у зразках із пектином фракції крупних частинок більші, ніж 
у контролі, а фракції дрібних - менші. Очевидно, пектин, володіючи струкгуроугворювальною здатніс-
тю, сприяє конгломерації частинок тіста. Цс відбувається за рахунок утворення пектином плівок, які 
склеюють частинки борошна, що і призводить до зростання крупної фракції. 

Крихтуватість безпосередньо впливає на швидкість пресування та продуктивність пресу. Результати 
досліджень свідчать, що швидкість пресування зразків із пектином та продуктивність прсса незначно 
більші, ніж контрольного зразка. Причиною є більш крупнокрихтувате тісто, яке гірше заповнює витки 
шнека. 
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Рис. 1 - Внлнв високометоксильованого цитрусового пектину на крихтуватість тіста 

Вивчали вплив високомстоксильованого цитрусового пектину в кількості 0,35 % до маси борошна на 
процеси сушіння макаронних виробів. На основі отриманих даних будували криві кінетики сушіння та 
криві швидкості сушіння (рис. 2). 



/ - без добавки (контроль); 2 - з додаванням 0.35 % пектину 

Рис. 2 - Вплив пектину на кінетику та швидкість сушіння на лабораторній сушарці макаронних 
виробів 

На обох кривих кінетики сушіння можна виділити 2 періоди. Перший період характеризується стрі-
мкою втратою вологи в часі, що триває до досягнення виробами масової частки вологи близько 27 - 25 
%. Очевидно, що в цьому періоді видаляється вода з невеликою енергією зв'язку (капілярна та осмотич-
но зв'язана). У другому періоді швидкість видалення вологи менша внаслідок видалення більш міцно 
зв'язаної вологи. На обох графіках прослідковується приблизно однакова швидкість сушіння майже до 
кінця першого періоду. У другому періоді швидше видаляється волога із зразка з пектином, що може 
бути спричинене меншою кількістю міцно зв'язаної вологи. 

З мстою виявлення впливу пектину на форми зв'язку вологи з матеріалом у макаронному тісті з висі-
вками застосовували метод термогравіметрії. Аналіз оброблення дериваторам (табл. 3) дозволяє відзна-
чити певні спільні риси. Для обох зразків характерні шість температурних діапазонів, у кожному із них 
видаляється волога з різною енергією зв'язку. 

Таблиця 3 - Результати розшифрування дериватограм макаронного тіста 
Зраїкп тіста Температурний інтервал, °С Втрати маси, % до CP 

І 2 0 - 6 5 1,7 

Макаронне тісто із 20 % висівок до 
маси борошна (контроль) 

II 6 5 - 1 0 6 
III а 106 -123 
III б 123-128 

15,9 
7,5 
8,5 

IV 128 -153 8,4 
І 2 5 - 5 6 2 3 

Макаронне тісто із 20 % висівок та 
0,35 % пектину до маси борошна 

II 5 6 - 1 1 1 
НІ a 111 — IIS 
III б 118-127 

15,9 
7,8 
9,1 

IV 127-158 6,8 

На першому етапі видаляється вільна волога макрокапілярів. Її кількість невелика в обох зразках. 
Проте у зразка із пектином у першому періоді втрачається маси більше, що може свідчити про іншу по-
ристу структуру зразківіз пектином. 

Найбільша кількість вочопі видаляється у температурному інтервалі 56 - 111 °С, що, очевидно, від-
повідає волозі мікрокапілярів з невеликою енергією зв'язку. На даному етапі пектин не чинить суттє вого 
впливу. 

Третій температурний інтервал, який пов'язаний, очевидно, з видаленням осмотично зв'язаної воло-
ги, розділяється на два окремих піки. Втрата маси у цьому періоді вища у тісті з пектином. 

При нагріванні контрольного зразка від 127 до 158 °С спостерігається втрата маси 8,4 % до сухих ре-
човин, що перевищує цей показник у зразка із пектином (6,8 %). Цс свідчить, що кількість найбільш міц-
но зв'язаної води у виробах п пектином зменшується. 

Отже, у зразку з пектином зростає кількість осмотично зв'язаної вологи з досить низькою енергіє ю 
зв'язку та зменшується кількість міцно зв'язаної вологи, що й спричиняє прискорення процесу сушіння. 



Дослідження процесів сорбції-десорбції вологи зразками макаронного тіста дає змогу прогнозувати 
сорбційні властивості виробів та використати ці дані для вивчення їх мікропористої структури. 

Порівняння ізотерм сорбції контрольного зразка та зразка з пектином показує (рис. 3), що внесення 
пектину призводить до підвищення активності води у зразках тіста. Цс свідчить про меншу міцність 
зв'язування води з матеріалом у цьому- зразку, порівняно з контролем. 

Ізотерму адсорбції можна умовно поділити на три зони, в яких мсханЬм адсорбції та кількість адсо-
рбованої води є різними. У першій зоні вода найміцнішс зв'язана, цс вода мономолекулярної адсорбції, 
їй відповідає активність води в межах а, = 0...0,35. Далі відбувається поступове утворення полішарів 
(зона 2), що відповідає активності води в межах а, = 0,35...0,8. Її поглинання потребує невеликих затрат 
енергії. На ділянці ізотерм з а ,= 0,8... 1,0 (зона 3) рідина поглинається без виділення тепла, тут переважає 
капілярна рідина, тобто найменш міцно зв'язана. 

P/Ps Mfc 

а) б) 
а) контрольного зразка, б) зразка із додаванням пектину 

Рис 3 - Ізотерми сорбцГі-десорбції макаронних виробів 

Як свідчать дані табл. 4, кількість адсорбованої води в моношарі (а, = 0...0,22) зразком з пектином 
менша, ніж контрольним зразком, і становить 13,2 % від загальної кількості води, що адсорбувалась. Та-
ка сама тенденція спостерігається і в юні полімолекулярної адсорбції (а, = 0,22...0,76). 

Кількість води капілярної конденсації суттєво збільшується у зразку з пектином (60,8 %), порівняно 
з контролем (48,5 %). 

Таблиця 4 - Вилив пектину на кількість абсорбованої води 

Зразки сирих 
макаронних 

виробів 

Кількість адсорбованої води 

Зразки сирих 
макаронних 

виробів 

м он ом од ску ляр но го 
шару 

пап і молекул ярі юго 
шару гігроскопічного стану 

загальна, 
г/г 

Зразки сирих 
макаронних 

виробів г/г 
% до зага-
льної кіль-

кості 
г/г 

% до зага-
льної кіль-

кості 
г/г 

% до зага-
льної кіль-

кості 

загальна, 
г/г 

Контрольний 0,055 16,7 0,115 34,8 0,160 48,5 0,330 
Із внесенням 
0,35 % пектину 

0,042 13,2 0,083 26,0 0,194 60,8 0,319 

Кількість адсорбованої води та швидкість видалення вологи визначається не лише енергією взаємо-
дії води з компонентами борошна, але й структурою тіста. 

Оскільки на отриманих ізотермах адсорбції макаронних виробів спостерігається гістерезис, цс свід-
чить про тс, що макаронне тісто належить до мсзопористих тіл. Основними параметрами мезопор є їх 
питома поверхня, об'єм nop та функція розподілу nop за розмірами. 

Отримані дані (табл. 5) свідчать, що пектин сприяє зменшенню сорбційного об'єму nop. Внаслідок 
цього загальна кількість поглинутої води також зменшується. 

Таблиця 5 - Структурні характеристики зразків тіста 

Назва зразка Питома поверхня 
nop S, м7г 

Сорбційний об'єм 
nop Vs, CM Vr 

Діаметр nop d, 
А* 10 і 

Контрольний зразок 192 0,33 69 
Зразок із 0,35 % пектину 165 0,32 76 



Внесення цього структуроутворювача призводить до утворення nop більшого діаметра і, відповідно, 
меншої питомої поверхні. Очевидно, цс впливає на утворення більшої кількості води гігроскопічного 
стану, адсорбованої у третій зоні кривої адсорбції. 

Висновок 
Встановлено, що високостирифікофаний пектин позитивно впливає на якість макаронних виробів -

збільшується їх міцність, зменшується перехід сухих речовин у варильну воду. Оптимальним дозуванням 
є 0,35 % до маси борошна. Вивчення дериваторам показує, що при використанні внсокомстокснльовано-
го цитрусового пектину незначно збільшується кількість вологи макрокапілярів, зростає кількість осмо-
тично зв'язаної вологи і зменшується кількість хімічно зв'язаної води, яка характеризується високою 
енергією зв'язку. Ці дані підтверджуються при аналізі ізотерм сорбції-дссорбції макаронних виробів. 
Сушіння макаронних виробів з пектином проходить швидше. 
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