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барош но, п шен и ч н и й солод

творення нового аGортиNленту кондитер-
ських виробiв з пiдвищеною харчовою
цiннiстrо та зниженою калорiйнiстю пот-

ребуе вiд науковцiв пошук t-lових сировинних iнг-
редiеHTiB, У зв'язку з циNл, актуальниt"4 нffпрнtvlкопл
о розробка нових видiв кондитерських виробiв з
додаванняr.,л солодових продуктiв, технологiя пких
розроблена вчеl-iими нашого унiверситету,

У пророслому зернi (соледЕ) мiсrитьея весь набiр
iнгредiентiв, необхiдних длтя рацiонаJтьнФгФ харчуваfl-
ня - бiлки, легкозасвоьованi вуглевOýи, к-дliтк*вина з
харчовими волФкнами, м i нералiьнi речовини, BiTaMi-
ни, барвники i полiфенольнi сполуки. При солодоро-
щеннi в зернi пiдвищуеться вплiст рослинних ферплен-
Ti в, представлених апл iлазами, протеазам и, цистазаNл и.
Пiд час проростання зерна при участi фернлентiв висо-
комолекулярнi речовини гiдрол iзуються до низькомо-
лекулярних водорозчинних коtмпонентiв" Пiд дiсю аrиi-
лаз вiдбуваеться розщеплення крохlйалiо (аriлiлолiз),
протеол iтичн i ферпленти здi йснюють гiдрол iз б iлкi в,

Солоди рiзних злакiв (пшеницi, ячtuенFо, жита,
BiBca, ку,!урудзи) гиiстять у рiзноплу спiввiдношеннi
бiологiчно аггивнi сполуки. Так, пшеничний солод,
порiвняно з солодоrr4 iнших злакiв,
мiстить велику кiлькiсть бiлка,
зокрема незапл iHHi апл i нокислоти
(понад 30 % вiд загального вплiсry
бiлка), TaKi як: лiзин, N4eтioHiH,
триптофан, гистидин, цистин, ар-
гiнiн, якi е реryляторами обплiнних
процесiв в органiзплi. KpiM того, у
пшеничноilау солодi завдяки гiд-
ролiзу крФхмалю пiд дiею амiлаз
вiдбуваетьоя накопичення декс-
тринiв i редукуючих цукрiв. То-
му використання пшеничного со-
лоду е доцiльним при розреб-
леннi нового асортиlйенту бо-
рошннних кондитерських виро-
бiв, зокрема здобного печива.
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здФбЕйогФ цечиtsа Еикористано пшеничне бо-
рсlлЕrФ та ýIЕ_Еlеничний со.цод з рigною мiрою
дисгЕерсностi (6орошна та круfiкн) та Тх суптi-
шi. Виgжачено оЕIЕимадьну кiлькiсть сумiшi
ЕItяýежжчЕ€ог* Sор*Е.шна та пtленичнФгФ сФлсду
ЕЕбэи ствФревtнi ЕЕsЕих видiв здобного печива.

Метою проведен}lх наукових дослiджень було виз-
начення оптиlйаLJlьноj' кiлькостi борошна з пшеничнс-
го солоду при cTBopeHHi нових видiв здобного печива.
При виробництвi здобного печива одним з основних
процеоiв с процес пригоryвання TicTa. Реryлювати
струi{гурно-клеханiчнi властивостi тiстових Nлас мож-
ливо, враховуючи властивостi окреплих рецепryрних
коп,лпонентiв, При заплiшуваннi TicTa вiдбуваеться гiд-
ратацiя i набуоtання колоТдiв борошна та iнших гiдро-
фiльних сполук, lнтенсивнlеть цих процесiв реry-
лFоетьсfl рецепryрним складоRfi сировини i техно-
логiчними параметраfrли пригФтуваннfi т!ста, що
дФýЕоляе Фдержати напiвфабрикат з заданими
rgру)+{нФ-fi ластич нФ-в'fr зким и властивостяfчlи.

[ля визначення оптиI\лальноt' кiлькостi новоТ сиро-
вини у рецепryрах здобного печива були проведенi
дослiдження впливу пшеничного солоду з рiзнипл сry-
пенеN/ дисперсностi (борошна та крупкрt) на процес
угворення TicTa. Пiд час аналiзу фаринограм загrлiсу
TicTa з додаванням пшеничного борошна, пшенично-
го солоду, суплiшr пшеничного й соjrодового борошна
та крупки було встановлено, що тривалiсть угворення
TicTa при додаваннi солодового борошна зNленшусть-
сfi, а з солодовою крупкою - збiльшуеться плайже в
З,5 раза (див, табл.), При додаваннi 25 7" солодовоТ
крупки до пiленичного бopoltlнa час угворення Tic-

Таблиця l, Характеристика фаринограм замiшування TicTa з пшенично-
го борошна виtцого гаryнку з додаванням пшеничнога соладу

Найменування
показникiв

значення показникiв

l_=

l:1
1ý

Борош-
но пше-
ничне

Солодо-
ве бо-
роlлно

Соло-
дова

крупка

Сумiш пше-
ничного та
солодового

борошна

CyMiu.l пч:е-
ничного бо-

рошна та соло-
доsоI крупки

максиплальна кон-
систенцiя TicTa -

a.ur, ОФ
554 4уь 556 524 516

Тривалiсть рво-
peHHFl TicTa - Ь, хв l,э 1 з,5 1 2

Розрiдження - е,
оФ 110 200 lэU 180 17о

Еластичн icTb
TicTa. tuпл

22 28 28 з2

ька промисловiсть Укратни



// ýь

i тазростае в 1,3 рази, а з додаван-
! ,lall25 7о СОЛОдовОго борошна -

, |уенrлУетЬСя в 0.7 раза. Тобто.
i дИСПеРСНlСТЬ ЧаеТОК ПШеНИЧНОГО

бОЛОДУ СУ]ТеВ9 ВПЛИВае На ТРО-
цес тiсторворення, цtо потрiбно
JраховуваТи при визначеннi тех,
ноЛОГlЧНИХ РеЖИМ l В ПРИГОryВаН,

ня тiстових нап i вфабрикатi в.

Et
бtSе
j

S
S
Еt
о
j
(J,Е
Ф

iд

Frt
i'l
i1:,.iI

Харчовi добавки
r - Б!rDш}',1,l]r}llillяf ,it trцфI4'r]']li,r

7a-''l шt!'lчи? I0rодt]аl Isl},1lrE!,

''lшрl|лiчrп 
rOaa'дrр,l t;п;п}it

триtианl данl свlдчать,
що мiнilvальне розрiд-
ження спостерiгалося у

billn!шn 0u'{HlllEl бilцфl, г;т"ff|iir r
]5]:';,. пшея}tчrrоa!, со4пдфstf ,1

liлр,11;лlх

ЕпljФ',iя, lill,fнlillяe alt]Irrli rrтl,я,:? -
il.i, лш.нl,чlrпi' I n ]rдrrtl]i tl)1,,л llrl

I
|:

'|

\

TicTi з додаванням пшеничl,{ого
борошна, tvаксиtиальне - з соло-

довим боро.шном. При цьоi\лу
при введеннi до пшеничного бо-

рошна 25 % пшеничного солоду
розрiдження Ticтa збiльшувалося в ,1,5 - 1,6 раза
iдив. табл.). Еластичнiоть TicTa з сумiшi пшенич-
ного борошна та солоду навпаки зN/еншуеться: з

додаванням солодового борошна в 1,зб раза i в
1,1В раза iз введенням солодовоТ крупки.

Це свiдчить прФ активнiсть прФтеолiтичних
ферментiв пшеничного солоду, lло сприяе гiдролi-
зу б!лкiв пшеничногФ бовошна до пептФнiв i aMiHo-
кислот. Внаслiдок цього Ticтo набувае в'язко-
пластичних властивостеЙ, ТакиЕ\,л чинопя, дсдаван-
ня пшеничного Gолоду буде сприяти пластифiкацiТ
тiстовФго нап!вфабрикату й дасть змогу зменшити
кiлькiсть хffру в реI4епryрrD( здобного печива.

На реологiчнi властивостi Ticтa впливае темпе-
раryра замiсу. Крiпл того, структура здобного пе-
чива залежить вiд процесiв, Eki вiдбуваються пiд
час його термообробкил, Тому булиl проведенi дос-
лiдження впливу пшениiчного солоду на в'язкiсть
борошняноТ суспензiТ при ТТ нагрiваннi, якi прово-
дилися на амiлографi Ьрабендера ASG (див.
рис.). Результати дослiджень показали, що вне-
сення солодового борошна та солодовот крупки
icToTHo змiнюе максимальну в'язкiсть борошня-
Ноi суспеF{з iT, початкову теNл пературу клейстери-
ЗацiТ крохмалю i тривалiсть клейстеризацiТ.

Отриман! данi пiдтверджують, lцо при 25'С
Для пшеничного бopotllHa вищого гатунку в'яз-
KicTb суспенэiТ становить 25 одиниць приладу,
Для солодового борошна - 35 од., солодовоi
Крупки - 28, сумiшi пшеничного та солодового
борошна - 5З i для сумiшi пшеничного борошна
та солодовот крупки - 30 од. приладУ.

Значне пiдвищення в'язкостi борошняних сус-
Пензiй з додаванням солоду при кiмнатнiй темпе-
PaTypi пояснюсться процесами гiдратацiТ бiлкiв i

!Ропуктiв гiдролiзу крохмалю. Рiзницю в'язкостi
0орошняних суспензil' можна пояснити рiзною ак-
ТИвнiстю амiлолiтичних ферментiв солодового
борошна та солодовоl' крупки. Було встановлено,

Темпераryра, ОG

56 од. за 30 ОС i солодовоj'крупки - 69 од. прила-
ду при температурi З4 "С, Тобто, внесення соло-
довоТ пшеничноi' крупки знижуе в'язкiсть середо-
вища в 10,5 раза. Додавання такоl'ж кiлькостi со-
лодового борошна спричиняо зниження в'язкостi
середовиц-lа в 1З разiв.

flля суплiшi пшеничного та солодового борош-
на максималь}lа в'язкiсть суспензiт становить 83
оди н ицi приладу при тем пераryр l клейtстеризацiт
52 "G, cyмiц,i пшеничного бороlдна та солодовоТ
крупки - максимальна в'язкiсть суспензiТ - 90 од.
за темпераryри клеЙстеризацiТ 49 'е.

flaHi процеси пояснюються тим, що при пiдви-
щеннi температури борошняних суспензiй з дода-
ванням солоду вiдбуваеться посилення гiдролiтич-
ноТ дiТ ап,,iiлолiтичних ферплентiв. Найбiльш iHTeH-
сивно аплiлолiз вiдбуваеться при додаваннi солодо-
вого борошна, Tollly в'язкiсть суспензiТ мiнiмальна,
а за введення солодовоТ крупки гiдролiз вiдбуваеть-
ся повiльнiше. flaHi процеси будуть вплtlвати на
згrлiну реологiчних властивостей TicTa та на струкryр-
Hi властивостi готових виробiв. Крiпл того, додаван-
ня солодового борошна та солодовот крупки сприя-
тиме накопиченню N/альтози та глюкози, що дозво-
лить зменшити BlMicT цукру в здобноrrлу печивi.

Висновки.

Аналiзуючи отрипланi результати, можна зро-
бити висновок, 1цо використання борошна з
пшеничного солоду е доцiльним при розро6-
леннi технологiТ нових видiв здобногФ печива,
сприятиме зменшJенню Його калорiЙностi, пiд-
вищенню харчовоi цiнностi та полiпшенню ор-
ганолептичних властивостей.
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