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БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ НОВИХ ВАФЕЛЬ ІЗ ЖИРОВОЮ НАЧИНКОЮ 
 

Вафлі належать до борошняних кондитерських виробів, які мають популярність і 
сталий попит у дорослого та дитячого населення. Асортимент вафель на ринку України є 
недостатньо широким, а загальна відмінна особливість їх полягає у незбалансованості 
складу. В кондитерському виробництві найбільш часто вафельні вироби готують із жировою 
начинкою.  

Проблема збагачення вафель, а особливо їх жирових начинок ессенціальними 
макро- і мікроелементами та  підвищення біологічної цінності є на сьогодні актуальною, 
проте не вирішеною. Одним із перспективних спрямувань в оновленні асортименту та 
поліпшенні споживних властивостей вафель є застосування природної нетрадиційної 
сировини і добавок, які здатні виявляти комплексну дію та включають низку цінних 
компонентів. Використання таких видів сировини і добавок повинно бути обґрунтованим, 
що дозволить створити новий продукт з унікальними товарними характеристиками.  

Моделювання рецептурного складу і встановлення оптимального дозування 
сировини та добавок здійснювали за допомогою проектувальної комп’ютерної програми 
«Optima». Першим етапом проектування нових вафель було внесення почергово сировини у 
базу комп’ютерної програми «Optima», що теоретично повинно б позитивно вплинути на 
хімічний склад готових виробів. Після внесення рецептурної кількості кожного інгредієнту в 
базу даних комп’ютерної програми «Optima» проводили порівняння хімічного складу 
змодельованого варіанту. Заміна у рецептурі жирових начинок базового зразка вафель 
традиційної сировини на природну нетрадиційну сировину та введення добавок призвело до 
змін у хімічному складі виробів (рис. 1).   

 
Рис. 1. Результати проектування вафель «Цілющі» 

До рецептурного складу нових вафель з метою поліпшення споживних властивостей 
та підвищення біологічної цінності введено пилок квітковий (20,99 кг/т), молоко сухе (106,79 
кг/т) та олію волоського горіха (19,13 кг/т). Зазначена природна нетрадиційна сировина 
дозволила зменшити вміст у рецептурі жиру кондитерського та цукрової пудри, що 
обумовило зниження енергетичної цінності на 16,9 ккал/100 г продукту, призвело до 
зменшення вмісту вуглеводів на 3,76 г, жиру – на 1,7 г та до збільшення вмісту білків на 3,36 
г / 100 г виробу.  

Органолептичні показники нових вафель, згідно оцінки дегустаційних комісій 
кафедри товарознавства продовольчих товарів та ТОВ «Хліб-Трейд», суттєво покращились. 



Рівень якості модельних вафель «Цілющі» становив 0,96 од. порівняно з контрольним 
зразком вафель – 0,86 од. Перевірка фізико-хімічних показників засвідчила повну 
відповідність нових виробів стандартним вимогам. 

Одним із домінуючих критеріїв оцінки впливу природної сировини і добавок на 
оптимізацію споживних властивостей та біологічної цінності нової продукції було обрано 
жирнокислотний склад.     

Використання нетрадиційних джерел сировини слугує основою створення продуктів 
з підвищеною біологічною цінністю шляхом регулювання жирнокислотного складу і 
збільшення вмісту ессенціальних  жирних кислот (рис. 2).  
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 Рис. 2. Частка фракцій жирних кислот у вафлях, % 

 
Аналіз результатів дослідження показав більш сприятливе співвідношення між 

окремими фракціями жирних кислот у новому дослідному модельному зразку вафель 
порівняно з контролем. Частка насичених жирних кислот зменшилась від 36,81 (контроль) до 
32,43 % (модельний зразок вафель «Цілющі»). Відповідно частка поліненасичених жирних 
кислот зросла від 15,87 до 28,37 %. Спостерігається суттєве збільшення часток жирних 
кислот ω-3 та ω-6 у 1,8 та 5,7 рази відповідно. Як відомо, ці жирні кислоти, крім 
енергетичної, виконують пластичну функцію та регуляторну функцію. Співвідношення 
ненасичених до насичених жирних кислот у контролі становить 1,7, а  у модельному 
дослідному зразку підвищилось до 2,1. Вміст лауринової кислоти знижено в 11,7 рази, що 
позитивно позначилось на жирнокислотному складі вафель. Замінами у рецептурному складі 
начинки вдалося досягти зменшення кількості насичених жирних кислот пальмітинової, 
маргаринової та інших. Серед мононенасичених жирних кислот у нових вафлях 
ідентифіковано помітно більшу кількість пальмітолеїнової кислоти. Крім того, ці вафлі 
збагатились лауролеїновою кислотою. Включення нетрадиційної сировини призвело до 
значного підвищення вмісту цінних у біологічному відношенні лінолевої кислоти (С18:2) 
родини ω-6 у 1,7 рази, а також ліноленової (С18:3) родини ω-3 – у 5,4 рази у порівнянні з 
контрольним зразком. Також відбулося збагачення докозапентаєновою жирною кислотою.  

Таким чином, результатами досліджень доведено можливість та доцільність 
використання природної нетрадиційної сировини, зокрема олії волоського горіха та пилку 
квіткового, з метою управління жирнокислотним  складом жирових начинок вафель. Це 
посприяло оптимізації вмісту жирних кислот, збагаченню поліненасиченими жирними 
кислотами, особливо родини ω-3 і ω-6, регулюванню співвідношенням окремих фракцій та 
максимальним доведенням  їх до рекомендованих наукових норм.   

За результатами проектування рецептурного складу вафель розроблено та 
затверджено в установленому порядку нормативну документацію та отримано Висновок  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи на нову продукцію. 


