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Пряники - смачні , по-
живні та порівняно не-
дорогі кондитерські 

вироби, які користуються знач-
ним попитом у споживачів. Не-
доліком їх є те, що під час збе-
рігання вони швидко черстві-
ють (висихають), втрачаючи 
товарний вигляд і якість. 

Питанням збереження сві-
жості борошняних кондитер-
ських вироб ів присвячена 
значна кількість наукових ро-
біт вітчизняних і зарубіжних 
авторів. Більш грунтовно дос-
л іджено процес черствіння 
хліба. Існують різні думки з 
приводу причин черствіння 
(висихання) борошняних ви-
р о б і в . Д е я к і д о с л і д н и к и 
пов'язують цей процес з рет-
роградацією крохмалю. Ос-
кільки механізм процесу черс-
твіння до цього часу не вияв-
лено, відсутні й радикальні за-
соби, які б усували цей процес. 
Пропонується введення в ре-
цептуру різних добавок, які де-
що сповільнюють процес черс-
твіння борошняних виробів 

Дослідженню використання 
житньо-солодового екстракту 
(ЖСЕ) та ферментного препа-
рату Новаміл 1500 МГ при ви-
готовленні хлібобулочних і 
кондитерських виробів прис-
вячена низка наукових праць 
[1, 2, 3]. Вплив житньо-соло-

дового екстракту й фермен-
тного препарату Н о в а м і л 
1500 МГ на процес черствіння 
пряників не досліджувався. 
Метою нашої роботи було дос-
лідження впливу житньо-соло-
дового екстракту та одночас-
ного введення в рецептуру 
Ж С Е й ферментного препара-
ту Новаміл 1500 МГ на процес 
черствіння (висихання) завар-
них пряників. 

Пряники готували за рецеп-
турою "Північні" (контроль), до 
складу яких не входять при-
родні емульгатори (третя гру-
па рецептур) і які черствіють 
швидше, ніж пряники першої 
та другої груп рецептур. Жит-
ньо-солодовий екстракт вико-
ристовували в кількості 20 % 
до м а с и б орошна з а м і с т ь 
крохмальної патоки, а також 
готували пряники з одночас-
ним використанням Ж С Е та 
ферментного препарату Нова-
міл 1500 МГ, який є очище-
ною мальтогенною а-аміла-
зою, що продукується шта-
мом ВасіІІиз зиЬсіІіз, отри-
маним генно-інженерним ме-
тодом, і стандартизованою в 
одиницях активності мальто-
генної амілази - МАРШ. Жит-
ньо-солодовий екстракт вво-
дили в емульсію, а фермен-
тний препарат змішували з бо-
рошном у кількості 300 МАІМІІ 
на 1 кг борошна і додавали до 
тіста. Використовували пше-
ничне борошно першого сорту 
з середньою клейковиною. 

Зміни в структурі крохмалю, 
які характеризують черствіння 
(висихання) пряників, досліджу-
вали методом рентгено-фазо-
вого аналізу на дифрактометрі 
ДРОН УМ-1. Рентгенограми всіх 
зразків отримані в однакових 

умовах: випромінювання Си Ка 
(трубка 1,5 БСВ-23), сила струму 
-16 мА, напруга - 34 кВ, площа 
опромінюваної поверхні одна-
кова для всіх зразків. 

Відомо, що крохмаль, який є 
основною складовою пшенично-
го борошна, не розчиняється у 
воді. У водних суспензіях при 
низьких температурах він зв'язує 
воду адсорбційно, а при нагрі-
ванні суспензії до 55 °С і вище -
осмотично значну кількість во-
ди, що призводить до руйнуван-
ня його кристалічної структури. 

Тому нами було дослідже-
но, як з м і н ю є т ь с я ступ інь 
руйнування кристалічної час-
тини крохмалю під час замі-
шування тіста, випікання пря-
ників, їх зберігання, і як впли-
ває на цей процес викорис-
тання Ж С Е замість крохмаль-
ної патоки. Рентгенограми 
досліджуваних зразків пря-
ників показані на рисунку. 

Дослідження показали, що 
рентгенограма тіста, приготов-
леного за існуючою технологі-
єю і з використанням Ж С Е , 
свідчить про те, що кількість 
кристалічної фази крохмалю 
несуттєво зменшується порів-
няно з вихідним зразком бо-
рошна, що вказує на незначне 
руйнування граток молекул 
крохмалю. Пряники вивчали 
в день випікання, а потім че-
рез 1, 2, 5, 9, 15 і далі через 
кожні 5 діб зберігання. Збері-
гали їх у звичайних умовах. 

Як видно із рентгенограми 
Іа м'якушки пряника, знятої 
відразу після його випікання, в 
ньому залишається частина 
кристалічної фази крохмалю, 
але порівняно з рентгеногра-
мою тіста кількість кристаліч-
ної фази менша. Це свідчить 

швшюшшшшшшшшшшшшшіж.і)!і.л 



Рентгенограми м'якушок пряників "Північні" (І), з використанням 
ЖСЕ (II), з використанням ЖСЕ і ферментного препарату (III) одразу 
після випікання (а), через 9 (6), 25 (в), 45 (г) діб зберігання 

про те, що під час випікання 
пряників відбувається руйну-
вання кристалічної фази крох-
малю. Через одну добу збері-
гання кількість кристалічної 
фази крохмалю порівняно зі 
свіжовипеченим зразком де-
що зменшується. Через 2 до-
би зберігання пряників рен-
тгенограма носить такий са-
мий характер, як і через добу 
зберігання. Отже, в цей про-
міжок часу зміни в структурі 
крохмалю майже відсутні, 
тобто процес черствіння пря-
ників майже не відбувається. 

Зрентгенограми м'якуш-
ки пряників через 9 діб 
зберігання (16) видно: 

кількість кристалічної фази 
зменшується і починає прояв-
лятися рентгеноаморфна фа-
за, що свідчить про черствіння 
(висихання) пряника. Після 15-ти 
д і б з б е р і г а н н я пряник і в 
крохмаль ретроградує макси-
мально й максимально зрос-
тає кількість рентгеноамор-
фної фази. Через 25 діб збе-
рігання пряників характер 
рентгенограми (Ів) залиша-
ється таким же, як і через 15 
діб зберігання. Це свідчить 
про те, що черствіння пряни-
ків повністю відбулося через 
15 діб їх зберігання. 

З рентгенограми м'якушки 
свіжовипеченого пряника з 
використанням Ж С Е замість 
крохмальної патоки (На) вид-
но, що в св іжовипеченому 
прянику суттєво зменшується 
вміст кристалічної фази крох-
малю за рахунок набухання і 
розриву молекулярних зв'язків 
у кристалічній гратці. Істотні 
зниження і розширення фону 
рентгеноаморфної фази мо-
жуть також свідчити про ско-
рочення полімерних молекул 
крохмалю. Рентгенограма 
м'якушки цього ж зразка че-
рез добу після його зберігання 
свідчить про продовження 
процесу руйнування криста-
лічної фази крохмалю. Порів-
няння рентгенограм, зробле-
них через 2, 5, 9 діб (ІІб), свід-
чать про те, що з р а з о к 
м'якушки пряника в даних 

умовах зберігання не змінює 
своїх фізичних параметрів. 

Через 25 діб зберігання (Ив) 
почався процес ретроградації 
крохмалю і ступінь його криста-
лічності збільшився порівняно зі 
свіжовипеченим зразком. Як 
свідчить рентгенограма м'якуш-
ки пряника, зроблена через 45 
діб зберігання (Иг), ступінь крис-
талічності крохмалю зменшився 
до стану 2-10 діб зберігання і 
відбулося розширення амор-
фної області рентгенограми, во-
чевидь, за рахунок кристалізації 
деструктурованих молекул крох-
малю в рентгеноаморфному 
стані. Отже, як свідчать дані 
рентгенограм, використання 
ЖСЕ замість крохмальної па-
токи значно сповільнює про-
цес черствіння пряників. На-
віть після 45 діб зберігання 
пряники були м'якими й при-
датними до вживання. 

Це пояснюється тим, що до 
складу житньо-солодового екс-

тракту входять ферменти, які 
діють на крохмаль, сповільню-
ючи його ретроградацію. Крім 
того, до складу Ж С Е входять 
білки, які є поверхнево-актив-
ними речовинами (ПАР). При 
замішування тіста вони утворю-
ють міцний адсорбційний ком-
плекс з клейковиною і крохма-
лем, змінюючи при цьому мо-
лекулярну природу структурних 
елементів клейковини, крохма-
лю та інших компонентів тіста. 
Адсорбційна взаємодія ПАР з 
клейковиною полегшує і під-
силює гідратацію останньої, 
що призводить до збільшення 
частки адсорбційно зв'язаної 
води у виробах і сповільнює 
процес їх черствіння. 

Також було вивчено, як змі-
нюється ступінь руйнування 
кристалічної структури крох-
малю у разі одночасного вико-
ристання Ж С Е і ферментного 
препарату Новаміл 1500 МГ. 
Рентгенограма тіста з вико-



ристанням Ж С Е і ферментно-
го препарату свідчить про те, 
що кількість кристалічної фа-
зи крохмалю істотно зменшу-
ється порівняно з вихідним 
зразком борошна, що вказує 
на часткове руйнування гратки 
молекул крохмалю. 

Рентгенограма м'якуш-
ки св іжовипеченого 
пряника, виготовлено-

го з одночасним використан-
ням Ж С Е і ферментного пре-
парату Новаміл 1500 МГ (ІІІа), 
свідчить про те, що вже у сві-
жовипеченому прянику відбу-
лося повне руйнування крис-
талічної фази крохмалю і сут-
тєве руйнування молекул 
крохмалю (зменшення ступе-
ня полімеризації). Після двох, 
дев'яти і 25 діб зберігання про-
ходить незначна ретроградація 
крохмалю, причому характер 
рентгенограм, знятих у цей пе-
ріод (ІІІб, ІІІв) однаковий, що 
свідчить про стабілізацію про-
цесів перетворення крохмалю 

в цей період зберігання пряни-
ків. Така тенденція спостеріга-
ється і до 45 діб зберігання 
пряників (Ніг). П ісля 55 д іб 
зберігання проходить повний 
процес ретроградації дефраг-
ментованих молекул крохма-
лю в області рентгеноамор-
фної фази, про що свідчить 
розширення рентгеноамор-
фної області рентгенограми. 

Отже, при виробництві пря-
ників з використанням Ж С Е і 
ферментного препарату Нова-
міл 1500 МГ процес черствіння 
(висихання) пряників значно 
сповільнюється. Навіть через 
55 діб зберігання пряники були 
досить свіжими, мали приєм-
ний смак і аромат. Це поясню-
ється тим, що й ЖСЕ , і фер-
ментний препарат Новам іл 
1500 МГ сповільнюють процес 
ретроградації крохмалю. 

Отже, використання житньо-
солодового екстракту замість 
крохмальної патоки при вироб-
ництві пряників сповільнює 

процес їх черствіння (висихан-
ня), що дає змогу подовжити 
термін їх зберігання до 45 діб. 
У разі одночасного викорис-
тання Ж С Е та ферментного 
препарату Новаміл 1500 МГ 
процес черствіння пряників 
сповільнюється ще більше і 
вони залишаються достатньо 
свіжими протягом 55 діб. 
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