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КЛАСИФІКАЦІЯ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ ЗА ДОМІНУЮЧИМИ ЧИННИКАМИ, ЩО 
ВИЗНАЧАЮТЬ ТЕРМІНИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ 

У процесі зберігання борошняних кондитерських виробів 
(ВКВ) відбуваються складні процеси, пов’язані зі зміною стану 
ліпідного комплексу, черствінням, зміна- мікробіологічних 
показників якості виробів, сорбцій- но-десорбційні процеси тощо. 
Однак серед усіх цих процесів є головні, що домінують. Відповідно 
до цього ми запропонували класифікацію БКВ за домінуючими 
чин- никами, що визначають гарантійні терміни зберігання рис. 1). 
Згідно з цією класифікацією всі БКВ можна розділити на п’ять 
груп. 

До першої групи належить печиво затяжне, цук- рове, 
здобне, крекер, у процесі зберігання яких значним змінам 
піддається ліпідний комплекс, бо вони містять значну кількість 
жиру (до 35 % ). Вологість цих виробів не значна (до 9 %), що 
забезпечує стабільність мікробіо- логічних показників у процесі 
зберігання. 

Друга група БКВ — це пряники, медяники, звичайні 
бісквіти, які характеризуються наявністю м’якушки. Під час 
зберігання їх домінує процес черствіння. Ця група виробів має 
вологість порядку 20...24 % . У разі порушення стандартних умов 
зберігання така висока вологість створює умови для виникнення 
мікробіологічного псування. Але домінуючим для цієї групи є 
процес черствіння. 

До третьої групи належать кекси і бісквітні напівфа- 
брикати з жиром, у процесі зберігання котрих проходять складні 
фізико-хімічні процеси: десорбції вологи, черствіння,  зміни стану 
ліпідного комплексу. Домінуючим процесом,  який буде визначати 
гарантійний термін зберігання виробів цієї групи, є десорбція 
вологи. 

До четвертої групи належать вафельні заготовки різної 
форми, випеченібілково-збивнінапівфабрикати, підчас зберігання 
яких домінуючим є процес сорбції вологи. 

До п’ятої групи належать складні БКВ — усі види тортів та 
тістечок, до складу яких входять різноманітні креми і начинки. 
Основний процес, що проходить підчас їх зберігання, — 
мікробіологічне псування начинок. 

Під час зберігання БКВ першої групи проходить ряд 
ікладних процесів, які пов’язані зі зміною ліпідного комплексу, 
вологовмісту виробів, мікробіологічних показників якості тощо. 
Швидкість перебігу всіх цих процесів буде залежати від умов 
зберігання (відносної вологості ловітря і температури 
навколишнього середовища). Але під час зберігання виробів цієї 
групи в умовах, встановлених 
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--------  Дія фактора, що має домінуючий вплив на зберігання 
якості БКВ 

Рис. 1. Класифікація борошняних кондитерських виробів за домінуючими 
факторами, що визначають гарантійні терміни зберігання 

Держстандартом, основним процесом, який визначатиме якість 
виробів, буде стан ліпідного комплексу. 

Згіркнення жирової складової печива відбувається, як 
правило, внаслідок дії кисню на вуглеводні радикали вільних і 
зв’язаних жирних кислот. При цьому одночасно утворюється ряд 
продуктів розпаду, що мають різну кількість вуглецевих атомів. У 
разі самоокиснення змінюються переважно ненасичені жирні 
кислоти, в молекулах яких є не менше двох подвійних зв’язків. 
Отже, швидкість окиснення жиру значною мірою залежить від 
складу його жирних кислот. У зв’язку з цим ми провели досліди з 
установлення впливу виду використовуваного жиру на гарантійні 
терміни збе- 
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рігання печива. З цією метою були виготовлені зразки здобного 

печива на маргарині, смальці та рослинному жирі Ве- гао, 

основою якого є очищена фракція пальмової олії. 

Стан ліпідного комплексу контролювали за зміною 

кислотного і перекисного чисел. 

Кислотне число характеризує кількість вільних жирних 

кислот. Визначення кислотного числа зразків здобного печива 

показало, що в процесі зберігання кількість вільних жирних 

кислот збільшується (рис. 2). Найбільше зростання кислотного 

числа спостерігається в зразку на смальці, а найменше - у 

зразку печива на жирі Вегао. 

 

Рис. 2. Зміна кислотних чисел здобного печива в процесі зберігання 

На нашу думку, кислотне число ліпідного компонента 

печива в процесі зберігання підвищується внаслідок окиснення 

киснем. При цьому накопичуються низькомолекулярні жирні 

кислоти, пероксидні та карбонільні сполуки. Пероксидні 

сполуки є первинними продуктами окиснення жирів. 

Визначення пероксидного числа є майже універсальним 

методом для визначення ступеня окисне- ності жирів на ранніх 

стадіях процесу. Відповідно до цього контролювали зміну 

пероксидних чисел ліпідного комплексу печива протягом 

усього терміну зберігання (рис. 3). 

Кінетика накопичення пероксидних сполук відріз-

няється для різних зразків печива. Так, у зразку на смальці 

чітко виділяється індукційний період, потім швидкість на-

копичення пероксидів різко підвищується, а при досягненні 

значення 0,12 % І2— знижується, що можна пояснити 

розкладанням пероксидів з утворенням вторинних продуктів 

окиснення. При цьому погіршуються органолептичні 

показники, що пояснюється наявністю карбонільних сполук 

(альдегідів і кетонів). Швидкість накопичення пероксидних 

сполук у зразках печива на жирі Вегао мінімальна. Це можна 

пояснити наявністю в складі пальмової олії каротиноїдів, що 

мають значну антиокиснювальну активність. 

 

Рис. 3. Зміна пероксидних чисел здобного печива в процесі зберігання 

У процесі зберігання контролювали також органолеп-

тичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники якості. 

Проведені досліди показали, що протягом усього терміну 

зберігання мікробіологічні показники відповідали вимогам 

«Медико-біологічних вимог і санітарних норм якості про-

довольчої сировини і харчових продуктів» №5061 - 89. Це 

можна пояснити практично повною інактивацією мікрофлори 

в процесі випікання і низькою вологістю готового 

печива (6...9 %), що практично цілком запобігає розвитку 

спорових форм у процесі зберігання. 

Отже, якість печива в процесі зберігання визначає стан 

ліпідного комплексу, і особливу увагу варто приділити його 

стабілізації під час зберігання печива. 

Проведені нами дослідження із зберігання БКВ, які 

належать до другої групи, показали, що зміна органолептичних і 

структурно-механічних показників пов’язана в основному з 

процесом черствіння. Пряники, як і хліб, після випікання мають 

характерну м’якушку. Рецептури і технології пряників 

відрізняються від рецептур і технологій хліба, тому і механізм 

черствіння пряників буде мати свої особливості. Процес 

черствіння пряників вивчали на прикладі найпростішої 

рецептури пряників «М’ятні», до якої входять переважно лише 

борошно і цукор. 

У процесі зберігання пряників вивчали зміни вологості та 

зменшення їхньої маси. Зміну стану структури м’якушки 

пряників (свіжовипечених і через 10 днів збе- і рігання), а також 

будову сировини (борошна і цукру) ви- вчали за допомогою 

дифрактометра ДРОН-УМ. 

Дифрактограма зразка м’якушки свіжовипечено-  го 

пряника показує наявність фази крохмалю, рентгено-  графічні 

максимуми якого порівняно з максимумами крохмалю борошна 

більш «розмиті», що говорить про зменшення ступеня 

кристалічності крохмалю в процес:  гідротермічного оброблення 

під час випікання пряника.  При цьому молекули крохмалю, 

упорядковані завдяки во-  дневим і міжмолекулярним зв’язкам, 

втрачають упоряд-  кованість, що зумовлює збільшення 

аморфної фази. Крім  фази крохмалю, на рентгенограмі 

свіжовипеченого пря-  ника не спостерігається ніяких інших 

фаз. 

Дифрактограма м’якушки пряника через 10 днів  

зберігання містить дві рентгенографічно фіксовані фази  

аморфну і кристалічну. При цьому ступінь кристалічнос- ті 

крохмалю порівняно зі свіжовипеченим зразком збіль- шується, 

але не стає таким, як у вихідного борошна. Це  мабуть, 

пов’язано з тим, що під час випікання відбува:  ться не тільки 

процес механічного ушкодження і хаоте- зації молекул 

крохмалю, а й гідроліз частини молекул з утворенням дрібніших 

молекул декстринів. На нашу дум-  ку, під час зберігання 

негідролізована частина молекул знову поєднується в 

кристалічну фазу, але її кількість буде меншою внаслідок 

руйнування визначеної частини мо.ле- кул крохмалю в процесі 

термодеструкції. Отже, криста-  лізація крохмалю в процесі 

зберігання пряників призво- дить до захоплення молекул води 

під час утворення вод- невих зв’язків між молекулами 

крохмалю, а це, у свою чергу, спричинює появу кристалічної 

фази цукрози,  виявляється на рентгенограмі зразка черствого 

пряників. 

Проведені нами дослідження показали сутєву різницю 

між черствінням м’якушки хліба і пряників. Якщо при 

черствінні хліба домінуючим є процес ретрог радації крохмалю, 

то під час зберігання пряників до- мінуючим є процес 

кристалізації цукрози, зумовлений десорбцією вологи. 

Протягом усього терміну зберігання пряників ко- 

нтролювали зміну мікробіологічних показників. вміст 

мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мік- 

роорганізмів, БГКП, плісеневих грибів, дріжджів, пато- генних 

мікроорганізмів, у тому числі бактерій роду (са- льмонела, 

протягом усього терміну зберігання відповів встановленим 

нормам. 

У зв’язку з тим що домінуючим фактором є процес 

черствіння, який пов’язаний з кристалізацією цукрози треба 

створювати рецептурні композиції з використанням сировини і 

добавок, що мають гідрофільні властивості, а також герметично 

упаковувати готові вироби у сучасні полімерні матеріали. 
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Типовими представниками третьої групи виробів є кекси та 
бісквіти з жиром. Але процеси, що характерні для всі групи, під час 
зберігання кексів більше виражені. Піс- ля випікання кекси мають 
яскраво виражену м’якушку. Для цьому в рецептурний склад 
кексів входить значна кі- лькість жиру, який є самим лабільним 
сировинним інгре- дієнтом. У процесі зберігання кексів одночасно 
проходять процеси десорбції вологи, черствіння виробу й 
окиснення його ліпідного компонента. Проведені нами дослідження  
ліпідного комплексу кексів у процесі зберігання покали, що 
значення пероксидного числа через 15 днів зберігання (термін 
зберігання кексів становить 7 днів) лежать межах 0,04...0,06 % І2, 
що відповідає показникам для свіжого жиру. Тому процеси 
десорбції вологи і черствіння будуть домінуючими під час 
зберігання кексів. 

Процес черствіння кексів має ряд особливостей у зв'язку з 
підвищеним вмістом жиру у виробах. Проведені нами дослідження 
з визначення ступеня кристалічності крохмалю в зразках свіжого і 
черствого кексу показали, що в процесі зберігання ступінь 
кристалічності зразків майже не підвищується. Це можна пояснити 
тим, що під час замішування тіста і випікання заготовок жир 
адсор- 
бується на поверхні крохмальних зерен, тим самим переш-
коджаючи ретроградації крохмалю в процесі зберігання готових 
кексів. Тому черствіння кексів в основному зумовлено 
десорбційними процесами. 

Зміна показників якості вафельних заготовок різної форми і 
випечених білково-збивних напівфабрикатів, віднесених нами до 
четвертої групи, зумовлена сорбційними процесами, що 
відбуваються під час їхнього зберігання. Вологість готових виробів 
цієї групи становить приблизно 2...3%, що значно менше 
рівноважного вологовмісту повітря складських приміщень. Тому 
для зберігання БКВ цієї групи треба створити умови, що будуть 
перешкоджати сорб 

ції вологи з навколишнього повітря. Якщо вафельні листи 
призначені для зберігання в умовах цеху, то їх слід берегти в 
приміщеннях із найменшою відносною вологістю повітря. Вироби, 
призначені для тривалого зберігання, обов’язково підлягають 
герметичному упаковуванню. 

Якість складних БКВ — тортів і тістечок з кремами та 
начинками — в процесі зберігання визначається активністю 
проходження мікробіологічних процесів в начинках виробів. Ці 
вироби слід зберігати при низьких температурах, запобігаючи 
небажаному розвитку мікрофлори. 

Висновки. Згідно з проведеними дослідженнями за 
запропонованою класифікацією встановлено можливість 
подовження гарантійних термінів зберігання БКВ різних груп. Для 
кожної групи виробів встановлено домінуючі фактори, які 
визначають збереженість якості виробів. Для подовження термінів 
зберігання виробів першої групи доцільне використання 
антиоксидантів і їх синергістів, сировини, що має 
антиокиснювальну активність, а також герметичне упаковування 
виробів у сучасні полімерні плівки. В рецептури виробів другої та 
третьої груп потрібно ввести гідрофільні добавки: похідні целюлози, 
модифіковані крохмалі, пектиновмісні продукти, овочеві та 
фруктово-ягідні порошки. Для стабілізації якості виробів четвертої 
групи можна ввести до їхнього складу цукор, який є дегідратуючим 
компонентом, та зберігати заготовки у приміщеннях з низькою 
відносною вологістю повітря. Вироби, що належать до п ятої групи, 
треба зберігати при низьких температурах, можна також вводити до 
їхнього складу консерванти, що попереджують мікробіологічне 
псування. На основі отриманих результатів розроблено і 
затверджено нормативно-технічну документацію на БКВ з 
подовженими термінами зберігання. 

 


