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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОЛІЙ У ВИРОБНИЦТВІ 
ЦУКРОВОГО ПЕЧИВА 

Жирнокислотний склад сировини, яку використовують у технології борошняних 
виробів, містить здебільшого багатоатомні насичені жирні кислоти. Саме тому 
перспективним напрямком підвищення біологічної цінності борошняної кондитерської 
продукції є коригування співвідношення між продуктами, що містять тваринні та рослинні 
жири [1]. 

На основі експериментальних досліджень нами було розроблено 4 види цукрового 
печива. З метою поліпшення жирнокислотного складу печива ми замінили частину жиру на 
нетрадиційні олії. У печиві Барви природи на 20% олії лляної, у печиві Дачне – 20% олії 
гарбузової, у печиві Барбарисове – 20% олії соєвої та 5% олії каротинової, у печиві Ясне 
сонечко – 20% олії обліпихової. Заміна відбувалася з урахуванням реологічних властивостей 
тіста. Більша концентрація впливала на пластичність тіста, що негативно відображалося на 
готових виробах, оскільки вони втрачали свою крихкість. Менша концентрація не впливала 
ні на властивості тіста, ні на органолептичні показники.  

За рахунок використання нетрадиційних видів олій у виробництві нового печива нам 
вдалося знизити частку насичених жирних кислот у всіх зразках в порівнянні з контролем та 
наблизити жирнокислотний склад виробів до «ідеального ліпіду» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Співвідношення фракцій жирних кислот у цукровому печиві порівняно з “ідеальним 

ліпідом” 

Як видно з рисунку, контрольний зразок відрізняється високим вмістом насичених 
жирних кислот – 46,95% та низьким вмістом поліненасичених жирних кислот – 13,23%. 
Кількість насичених жирних кислот зменшилась у всіх зразках порівняно з контролем. У 
печиві Барви природи – на 14,07%, у печиві Дачне на 14,65%, у печиві Барбарисове на 
16,65%, а у печиві Ясне сонечко на 24,77%. Поряд із тим суттєво збільшилася кількість 
поліненасичених жирних кислот. У печиві Барви природи вона зросла на 23,36% порівняно з 
контролем, у печиві Дачне на 20,03%, у печиві Барбарисове на 23,65%, а у печиві Ясне 
сонечко на 29,67%. Максимально наближеним до «ідеального ліпіду» можна назвати 
жирнокислотний склад печива Дачне.  

У всіх виробах зменшилась кількість пальмітинової кислоти (С 16:0) у порівнянні з 
контролем. Так, у контрольному зразку її кількість становила 25,61%, тоді як у печиві Барви 



природи – 23,46%, Дачне – 24,01%, Барбарисове – 21,88% і Ясне сонечко – 14,38%. Науково 
доведено, що пальмітинова кислота бере участь у новому синтезі церамідів, надлишок яких 
може викликати загибель клітин шляхом підвищення їхньої внутрішньоклітинної 
концентрації. Причиною погіршення органолептичних властивостей продукту, зокрема 
появи прогірклого смаку, можуть стати вільні жирні кислоти – масляна (С 4:0), капронова, 
каприлова (С 10:0) і лауринова (С 12:0). Зазначимо, що в жодному розробленому нами зразку 
не виявлено масляної кислоти, тоді як її вміст у контролі становить 0,01696%. Капронова 
кислота не виявлена у жодному зразку. Вміст каприлової та лаурироновї кислот був 
незначним у всіх зразках: контроль (0,0565 і 0,18783%), Барви природи (0,08235 і 1,70497%), 
Дачне (0,0422 і 0,94873%), Барбарисове (0,04815 і 0,03425%) і Ясне сонечко (0,01152 і 
0,68155%) відповідно.  

Серед мононенасичених жирних кислот найбільш важливу роль відіграє олеїнова 
кислота (С 18:1). Саме вона бере участь у побудові біологічних мембран людини. Серед 
нетрадиційних олій, що використовувалися нами для виробництва печива найбільш багатими 
на олеїнову кислоту є гарбузова (до 40%) та обліпихова (29-42%) олії. Це підтверджується і 
результатами дослідження печива. Найбільший вміст олеїнової кислоти спостерігався у 
печиві Дачне з додаванням гарбузової олії – 33,1625% та печиві Ясне сонечко з додаванням 
обліпихової олії – 32,69731%, тоді як у контролі її вміст становив лише 28,50998%. Загалом у 
всіх зразках кількість олеїнової кислоти зросла.  

Поліненасичені жирні кислоти, до складу яких входять дві групи ω-6 та ω-3 
виконують в організмі людини важливі функції – пластичну та регуляторну. Зазначимо, що 
лінолева (С 18:2) та ліноленова (С 18:3) кислоти є ессенціальними для людини і мають 
надходити до організму людини разом з їжею. Важливим фактором є співвідношення кислот 
ω-6 та ω-3 у раціоні людини. З цього приводу учені мають різні думки. Так, Британський 
фонд харчування вважає ідеальним співвідношення між ПНЖК сімейства ω-6 та ω-3 як 6:1 
[2]. Арсеньєва Л. Ю. уточнила співвідношення фракцій жирних кислот з урахуванням часток 
фракцій ПНЖК груп ω-6 і ω-3, де співвідношення останніх становить 30:3 [3]. Дані наукових 
досліджень, жирнокислотного складу олій та жирів свідчить про те, що співвідношення 
ПНЖК ω-6:ПНЖК ω-3, близьке до ідеального, спостерігається, зокрема у соєвій олії [2]. Це 
підтверджується і даними наших досліджень. Серед усіх зразків печива найоптимальнішим 
співвідношенням лінолевої та ліноленової кислоти відрізнялося печиво Барбарисове із 
додаванням соєвої олії та складало 32,8:3,7. Зазначимо, що кількість лінолевої кислоти 
зросла у порівнянні з контролем у всіх зразках. У контролі її кількість сктановила 12,397%, у 
печиві Барви природи – 16,5931%, Дачне – 32,41639%, Барбарисове – 32,72081%, Ясне 
сонечко – 41,87606%. Кількість ліноленової кислоти значно зросла у зразку печива з 
додаванням лляної олії, адже саме вона вважається джерелом кислот ω-3.  У контролі її вміст 
становив 0,65317%, а у печиві Барви природи –19,3895%. Варто зазначити, що продукти з 
підвищеним вмістом ліноленової кислоти володіють антиатеросклеротичною, 
антиаритмічною, протизапальною та антиалергенною властивостями і можуть 
використовуватися для профілактики серцево-судинних захворювань, при порушеннях 
різноманітних метаболічних процесів в організмі людини.  

Таким чином, можна зробити висновок про доцільність використання нетрадиційних 
рослинних олій у виробництві цукрового печива, оскільки вони значно покращують 
жирнокислотний склад виробів, збагачують їх ессенціальними кислотами та роблять продукт 
більш збалансованим.  
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