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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБАГАЧЕННЯ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
МІКРОНУТРІЄНТАМИ 

 
Хліб і хлібобулочні вироби є найбільш важливими продуктами харчування. За 

рахунок даних видів продукції людина покриває потреби організму у вуглеводах на 30-35%, 
білках рослинного походження на 70-75%, в енергії на 35-40%. Ці продукти є важливим 
джерелом вуглеводів, вітамінів, мінеральних та інших речовин.  

Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляються українськими підприємствами, 
налічує понад 1000 найменувань. Він збільшується щороку у межах конкурентної боротьби 
за споживача, при цьому використовуються сучасні технології із застосуванням різних 
смакових добавок, наповнювачів тощо.  

Найбільшу питому частку у вітчизняному хлібопеченні займають пшеничний 
(близько 50%) та житній (близько 30%) хліби. Булочні вироби формують близько 15% ринку 
хлібопродуктів, решту 5% в асортиментному переліку складають здобні хлібобулочні та 
бубличні вироби, грінки, сухарі, пиріжки, пончики, пряники, печиво тощо.  

Біологічна цінність білків булочних і здобних виробів, обмежується через недостатню 
кількість лізину, метіоніну й триптофану – важливих компонентів у раціоні. 

Харчування населення характеризується надмірним виробництвом і споживанням 
рафінованих продуктів і недостатнім вмістом у раціоні харчових волокон – клітковини, 
пектину, геміцелюлози, лігніну. Внаслідок цього виникають такі захворювання як 
атеросклероз, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет та інші. Це явище 
переважно обумовлене тим, що населення споживає вироби з пшеничного борошна вищого і 
першого сортів, яке є бідним на харчові волокна, вітаміни групи В, Е, а також на деякі 
мінеральні речовини – фосфор, залізо, калій, магній та інші. Ці складники зосереджені 
переважно в периферійних частинах зерна. При виробництві борошна вищого і першого 
сортів вони відокремлюються із зародком, алейроновим шаром і оболонками. 

У деяких країнах світу  вихід із такої ситуації  вбачають у введенні в рецептуру 
булочних виробів розпушувачів та поліпшувачів. Проте існує думка деяких вчених, що їх 
використання не вирішує проблеми здорового харчування, оскільки вони поліпшують 
перестальтику, але затримуючись на волосках тонкого кишківника, поступово розкладаються 
і порушують його природну мікрофлору. Таким чином, підвищення харчової і біологічної 
цінності булочних виробів необхідно здійснювати за рахунок натуральних продуктів. 

З метою підвищення харчової та біологічної цінності булочних виробів нами було 
розроблено рецептуру булочки Апетитна.  

Контрольним зразком було вибрано булочку, виготовлену з пшеничного борошна за 
традиційною рецептурою, масою нетто 100 г. У рецептуру булочки Апетитна додатково 
внесено насіння льону (3 %  до маси борошна) і порошок білих сушених грибів (7 % до маси 
борошна). У рецептурі частину води (50 %) замінили сироваткою. 

При виробництві булочки з борошна пшеничного вищого чи першого сорту можна 
додавати насіння льону як в опару, так і в тісто. При цьому інтенсифікується процес 
накопичення кислот і скорочується тривалість приготування тіста. Заміна певної кількості 
пшеничного борошна на насіння льону значно підвищує його біологічну цінність в 
результаті збагачення білком, незамінними амінокислотами (лізином, триптофаном та ін.). 



Насіння льону – перспективна сировина для харчової промисловості. В ньому 
міститься 30-48 % олії, до складу якої входять гліцериди ліноленової (ω-3) 35-45 %, лінолевої 
(ω-6) 25-35 %, олеїнової – 15-20 %, пальмітинової і стеаринової 8-9 % кислот. Частка слизу 
складає 5-12 %, білка 18-33 %, вуглеводів 12-26 %.  

Насіння льону містить значну кількість макро- і мікроелементів, крім того воно 
концентрує кремній, що має велике значення у зв’язку з екологічною ситуацією. Вітаміни 
представлені (в перерахунку на суху знежирену речовину), мг/100 г продукту: тіаміном – 8,8; 
рибофлавіном – 0,004; ніацином – 0,101; пантотеновою кислотою – 0,031; холіном – 4,9. 

Серед незамінних амінокислот у насінні льону переважає валін (4,6%) і 
фенілаланін+тирозин (6,9%). Частка ізолейцину, лейцину і лізину становить 4,0%. Також 
насіння льону містить лінамарин з високою біологічною активністю, що регулює секреторну 
і моторну функції кишечнику. Так, 15 г насіння льону, настояного протягом 1-2 хв. у 45 см3 
води, забезпечує адекватну заміну курячому яйцю у рецептурах для випікання. 

Сушені білі гриби часто називають рослинним м'ясом, тому що в грибах міститься 
багато білків і клітковини. Рекомендують їх вживати при стенокардії, туберкульозі, зниженні 
загального тонусу, проти пухлин.  

Половину сухого залишку в грибах складають азотисті речовини, з яких 58-75% 
припадає на частку білків. Дослідження багатьох років показали, що білки білих грибів є 
повноцінними, тобто містять всі незамінні амінокислоти. Переважають амінокислоти 
лейцин, тирозин, аргінін та глютамін, вміст яких становить 14-37% загальної суми кислот. 
Вони цінні тим, що не вимагають витрат травних соків на своє розщеплення і легко 
всмоктуються в кишечник. Багато азотистих речовин припадає на частку небілкових (від 19 
до 37% загального азоту).  

Ліпіди, фосфатиди та ефірні олії надають сушеним грибам специфічного запаху. 
Основну роль у формуванні аромату відіграють леткі сполуки. До складу ароматичних 
речовин входять ізовалеріанової альдегід, ацетальдегід, бензальдегід, етілбетілкетон, 
метілціклогексанон та ін. Внесений порошок білих грибів надає булочці специфічного 
приємного аромату. 

За кількістю і складом вуглеводів гриби наближаються до овочів, але є такі 
вуглеводи, які не зустрічаються в інших харчових продуктах. До їх складу входять цукри, 
глікоген, клітковина (0,2-1%). Цукрів в грибах міститься 2-16%, сухого залишку – 0,01-1,5% 
по відношенню до сирої маси. Цукри представлені глюкозою (0-4,2%), тригалозою (0-1,67%). 
У грибах немає крохмалю, але є глікоген, ідентичний глікогену тваринного походження.  

За вмістом мінеральних речовин, особливо калію, фосфору, гриби можна прирівняти 
до фруктів. Мінеральні речовини наполовину складаються з калію і на чверть з фосфору. 
Кальцію в білих грибах майже стільки, скільки і в рибі. Високий вміст фосфору наближає 
гриби до деяких продуктів тваринного походження. Гриби цінні мікроелементами (мідь, йод, 
цинк, миш'як), які необхідні при обміні речовин в клітинах людського opгaнізму. 

Використання порошку сушених білих грибів в комплексі  з насінням льону та 
сироваткою значно збільшує питомий об’єм, формостійкість, поліпшує колір виробів, 
аромат, пористість, надає булочці приємного смаку. 

Розроблена нами рецептура булочки Апетитна дозволяє раціонально 
використовувати сировинні ресурси, покращити якість та біологічну цінність  виробів.  

 


