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АНОТАЦІЯ 

 

Бойдуник Р.М. Поліпшення споживних властивостей тортів на вафельній 

основі з використанням нетрадиційної сировини. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.18.15 «Товарознавство харчових 

продуктів» – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертації науково обґрунтовано доцільність використання 

нетрадиційних видів сировини для поліпшення споживних властивостей та 

збереженості вафельних тортів із жировими начинками. 

Експериментально встановлена антиоксидантна ефективність сполук 

жмихів чорного кмину, насіння маку, насіння гарбуза, розторопші, порошків 

любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю у поєднанні з синергістом на 

жирову основу начинки вафельних тортів. Доведено, що найефективнішою 

концентрацією цих добавок є суміш 1,0 % жмихів або порошків з 0,2 % 

бурштинової кислоти. Використання даних добавок сповільнює накопичення 

пероксидів у кондитерському жирі в 1,2–2,0 раза, карбонільних сполук, що 

реагують з бензидином – в 1,3–2,7 раза, продуктів гідролізу – в 2,3–2,9 раза. Ці 

добавки рекомендуємо включити до складу рецептур нових вафельних тортів, що 

дозволить подовжити гарантійний термін зберігання виробів. 

Розроблено і запропоновано до виробництва нові вафельні торти з 

жировими начинками: «Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» з використанням нетрадиційної сировини: порошків трави гречки, 

іван-чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці; жмихів розторопші, насіння маку, 

гарбуза та чорного кмину; солоду житнього ферментованого, борошна червоної 

сочевиці та керобу. Доведено, що використана сировина забезпечує створення 

нових виробів з поліпшеними органолептичними властивостями, підвищеною 

харчовою та біологічною цінністю. Нові вафельні торти мають високий рівень 

якості, який становить 0,94-0,98 од., що на 8–13% вище контрольного зразка. 
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Вони відрізняються підвищеним вмістом білка, меншим вмістом жирів і 

вуглеводів та, відповідно, нижчою  на 3–6%, порівняно з контролем, 

енергетичною цінністю. Фізико-хімічні показники нових виробів знаходяться в 

межах норми. Дослідження мікробіологічних показників і вмісту токсичних 

елементів вказує на харчову безпечність нових вафельних тортів. 

Експериментально доведено, що внесення нетрадиційної сировини у 

рецептури вафельних тортів значно поліпшило їх біологічну цінність: завдяки 

збалансуванню амінокислотного складу вдалося зменшити відхилення від рівня 

«ідеального протеїну» більшості ессенціальних амінокислот. Найвищою 

біологічною цінністю характеризуються білки вафельних тортів «Гречанка» та 

«Львів’янка» – 87% і 86,3% відповідно. Коефіцієнт утилітарності 

амінокислотного складу білків нових виробів вищий, ніж у контролі, що свідчить 

про їх кращу збалансованість за незамінними амінокислотами. Мінімальну 

сумарну кількість незамінних амінокислот, які не використовуються на анаболічні 

потреби, має вафельний торт «Гречанка», що  підтверджує показник зіставної 

надлишковості і коефіцієнт розбалансованості. 

Встановлено, що в нових вафельних тортах поліненасичених жирних кислот 

в 1,4–3,0 рази більше, порівняно з контрольним зразком. Зокрема, вміст 

біологічно активної ліноленової кислоти у вафельному торті «Осіннє рондо» в 4,3 

раза вищий, ніж у контролі, що обумовлено використанням в його рецептурі 

жмиху насіння гарбуза. Доведено, що в розроблених вафельних тортах краще 

співвідношення фракцій жирних кислот, порівняно з контрольним зразком. 

Експериментально підтверджено збільшення кількості мінеральних речовин 

у нових виробах. Важливим є підвищення вмісту кальцію  в 16,4–18,9 раза та 

заліза в 3,0-7,9 раза, порівняно з контрольним зразком, які вважаються найбільш 

дефіцитними в харчуванні сучасної людини. Найбільше кальцію містить 

вафельний торт «Івасик-Телесик», що зумовлено включенням у його рецептуру 

сухого знежиреного молока та порошку іван-чаю. Вміст заліза найвищий у 

вафельному торті «Маковий» за рахунок додавання жмиху чорного кмину та 

порошку кероба. 
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Завдяки підбору рецептурних компонентів, збільшено вміст вітамінів у 

виробах. Нові вафельні торти містять аскорбінову кислоту, фолацин, рутин та β-

каротин, а «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – ще й філохінон, які відсутні в 

контрольному зразку. Споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» повністю 

задовольняє добову потребу організму в ретинолі.  

Проведено комплексну товарознавчу оцінку якості вафельних тортів. 

Найвищим рівнем якості характеризуються вафельні торти «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» – по 0,87 од., трохи нижчим – «Івасик-Телесик» та «Маковий» – 

по 0,85 од. і «Гречанка» – 0,84 од. Це свідчить про збільшення комплексного 

показника якості нових вафельних тортів на 7–9%, порівняно з контрольним 

зразком. 

Доведено, що внесені нетрадиційні добавки впливають на окислювальні 

процеси ліпідної фракції начинки вафельних тортів та сповільнюють небажані 

перетворення, що дозволяє подовжити термін зберігання виробів до 6 місяців. 

Швидкість росту накопичення продуктів окиснення та гідролізу дослідних 

вафельних тортів збільшується в ряді: контроль > «Осіннє рондо» > «Маковий» > 

«Гречанка» > «Івасик-Телесик» > «Львів’янка».  

Встановлено, що вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та пакети 

з поліаміду і поліетилену харчового з модифікованим газовим середовищем  

проявили високі бар’єрні властивості щодо якості вафельних тортів під час 

зберігання. Доведено, що використання цих упаковок блокує перебіг 

окислювальних процесів у жировій фракції начинки вафельних тортів і зберігає 

органолептичні показники, що комплексно сприяє збереженню якості виробів до 

9 місяців, а це на 3 місяці більше гарантійного терміну придатності вафельних 

тортів за стандартом. 

Підтверджено, що використання нетрадиційної сировини, сучасних видів 

упаковок, а також їх поєднання гальмують ріст і розмноження мікроорганізмів та 

гарантують збереження й безпеку продукції протягом усього терміну придатності. 

Найефективнішими виявилися вакуумні пакети з металізованого поліпропілену. 
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Отримані результати засвідчують мікробіологічну безпечність та придатність 

розроблених виробів до споживання протягом 9 місяців. 

Доведено, що розробленням і впровадженням нових видів вафельних тортів 

досягнуто певного соціального та економічного ефекту. Зокрема, соціальний 

ефект полягає в розширенні традиційного асортименту борошняних 

кондитерських виробів продукцією з поліпшеними споживними властивостями 

завдяки підвищеному вмісту незамінних амінокислот, поліненасичених жирних 

кислот, мінеральних елементів, вітамінів. Економічний ефект зумовлений 

збільшенням прибутку від реалізації вафельного торта “Гречанка” до 1990,34 

грн./т, «Івасик-Телесик» – до 2452,87 грн./т, «Маковий» – до 691,01 грн./т, 

«Львів’янка» – до 5760,08 грн./т, «Осіннє рондо» – до 1689,01 грн./т та приростом 

рентабельності виробництва нової продукції на 2,32–11,49%, порівняно з 

контрольним аналогом. 

Ключові слова: вафельні торти з жировими начинками, нетрадиційна 

сировина, продукти окиснення, споживні властивості, харчова цінність, 

біологічна цінність, якість, безпечність.   

 

ANNOTATION 

 

Boіdunyk R.M. Improvement of consumer properties of cakes on a waffle basis 

using alternative raw materials. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 05.18.15 «Commodity studies of food products» – Lviv 

University of Trade and Economics, Lviv, 2018.  

The dissertation scientifically substantiates the expediency of using non-

traditional types of raw materials for improving the consumer properties and 

preservation of waffle cakes with fatty fillings. 

The antioxidant efficacy of compounds of black cumin bunches, poppy seeds, 

pumpkin seeds, thistle seeds, lovage, herbs of buckwheat, rosemary and іvan-tea 
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combined with a synergist on the fatty basis of filling of waffle cakes has been 

experimentally established. It is proved that the most effective concentration of these 

additives is a mixture of 1,0% of pulps or powders with 0,2% amber acid. The use of 

these additives slows the accumulation of peroxides in confectionery fat in 1,2–2,0 

times, carbonyl compounds, reacting with benzidine – in 1,3–2,7 times, products of 

hydrolysis – in 2,3–2,9 times. We recommend to add these additives to the composition 

of recipes for new waffle cakes, which will extend the warranty period for the storage of 

products. 

The new waffle cakes with fatty fillings were developed and offered for 

production: «Hrechanka», «Ivasyk-Telesyk», «Makovyi», «Lvivyanka» and «Osinnye 

Rondo» using alternative raw materials: buckwheat grass powder, іvan-tea, rosemary, 

lovage and blueberries; thistle snails, poppy seeds, pumpkin and black cumin; rye 

fermented malt, red lentil flour and kerob. It is proved that the used raw material 

provides the creation of new products with improved organoleptic properties, high 

nutritional and biological value. New waffle cakes have a high level of quality that is 

0,94–0,98 units, which is 8–13% higher than the control sample. They differ in the high 

content of protein, lower content of fat and carbohydrates and, consequently, in the 3–

6% lower energy value compared with control. Physical and chemical indicators of new 

products are within the normal limits. The study of microbiological indicators and the 

content of toxic elements indicates the food safety of new waffle cakes.  

It has been experimentally proved that the addition of altermitive raw materials in 

the recipe of waffle cakes has greatly improved their biological value: thanks to the 

amino acid composition balancing it became possible to reduce the deviation from the 

level of «ideal protein» of most essential amino acids. The proteins of «Hrechanka» and 

«Lvivyanka» waffle cakes are characterized with the highest biological value – 87% and 

86,3% respectively. The utilitarian utilization rate of the amino acid composition of the 

proteins of new products is higher than in the control, which indicates their better 

balance with essential amino acids. The minimum total amount of essential amino acids 

that are not used for anabolic needs, the «Hrechnaka» waffle cake has, which confirms 

the comparative redundancy and the coefficient of imbalance.  
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It was found that in new wafer cakes there are in 1,4–3,0 times more of the 

polyunsaturated fatty acids than in the control sample. In particular, the content of 

biologically active linolenic acid in the «Osinnye Rondo» waffle cake is 4,3 times 

higher than in the control due to the use of pumpkin seeds in its formulation. It is 

proved that in the created waffle cakes the ratio of fractions of fatty acids is better than 

in the control sample. 

The increase of quantity of mineral substances in new products is experimentally 

confirmed. The increase of the content of calcium in 16,4–18,9 times and iron in 3–7,9 

times, as compared with the control sample, which are considered to be the most scarce 

in the nutrition of a modern person, is important. The «Ivasyk-Telesyk» waffle cake 

contains the most calcium, which is due to the inclusion to its recipe of the skimmed 

milk and the powder of іvan-tea. The content of iron is highest in the «Makovyi» waffle 

cake due to the addition of a batch of black cumin and powder of the kerob.  

Thanks to the selection of prescription components, the content of vitamins in the 

products is increased. New waffle cakes contain ascorbic acid, folacin, routine and β-

carotene, while «Ivasyk Telesyk» and «Lvivyanka» waffle cakes also contain 

phyloquinone, which are absent in the control sample. Consumption of 100 grams of the 

«Hrechanka» waffle cake fully satisfies the body's daily needs in retinol.  

A comprehensive commodity evaluation of the quality of waffle cakes was 

carried out. The «Lvivyanka» and «Osinnye Rondo» waffle cakes are characterized with 

the highset level of quility – by 0,87 units, slightly lower – «Ivasyk-Telesyk» and 

«Makovyi» waffle cakes – by 0,85 units and the «Hrechanka» waffle cake – 0,84 units. 

This indicates the increase in the complex index of quality of new waffle cakes by 7–

9% compared to the control sample.  

It is proved that the added non-traditional additives influence the oxidative 

processes of the lipid fraction of the filling of the waffle cakes and slow down the 

undesirable transformations, which allows to prolong the shelf life of products up to 6 

months. The rate of growth of the accumulation of the products of oxidation and 

hydrolysis of the experimental waffle cakes increases in a series: control > «Osinnye 

Rondo» > «Makovyi» > «Hrechnka» > «Ivasyk-Telesyk» > «Lvivyanka». 
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It was found that the vacuum packets of metallized polypropylene and the 

polyamide and polyethylene packets of food with modified gas medium showed high 

barrier properties regarding to the quality of the waffle cakes during storage. It is proved 

that the use of these packages blocks the flow of oxidative processes in the fatty fraction 

of filling of the waffle cakes and saves the organoleptic parameters, which holistically 

contributes to the preservation of the quality of products up to 9 months, which is 3 

months longer than the warranty period of the suitability of waffle cakes according to 

the standard.  

It is confirmed that the use of non-traditional raw materials, modern types of 

packages, as well as their combination inhibit the growth and reproduction of 

microorganisms and guarantee the preservation and safety of products throughout the 

shelf life. The most effective were vacuum packages from the metallized polypropylene. 

The obtained results confirm the microbiological safety and suitability of the developed 

products for consumption within 9 months.  

It has been proved that the creation and introduction of new kinds of the waffle 

cakes has achieved a certain social and economic effect. In particular, the social effect is 

in the expansion of the traditional assortment of flour confectionery products with 

improved consumer properties due to the increased content of essential amino acids, 

polyunsaturated fatty acids, mineral elements, and vitamins. The economic effect is 

caused by an increase in profits from the sale of the «Hrechanka» waffle cake to 

1990,34 UAH / unit, the «Ivasyk-Telesyk» waffle cake – up to 2452,87 UAH / unit, the 

«Makovyi» waffle cake – up to 691,01 UAH / unit, the «Lvivyanka» waffle cake – up 

to 5760,08 UAH / unit, the «Osinnye Rondo» waffle cake – up to 1689,01 UAH / unit, 

and increase in the profitability of production of new products by 2,32–11,49%, in 

comparison with the control analogue. 

Keywords: waffle cakes with fatty fillings, alternative raw materials, oxidation 

products, consumer properties, nutritional value, biological value, quality, safety. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

БАР – біологічно активні речовини; 

БКВ – борошняні кондитерські вироби; 

КРАС – коефіцієнт різниці амінокислотного скору; 

К.ч. – кислотне число; 

МАФАМ – мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми; 

МГС – модифіковане газове середовище; 

МНЖК – мононенасичені жирні кислоти; 

МПП – металізований поліпропілен; 

НЖК – насичені жирні кислоти; 

ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти; 

П.ч. – пероксидне число. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вафельні торти – група 

висококалорійних харчових продуктів, що мають стабільний попит у населення, 

однак, більша частина їх відрізняється низьким вмістом вітамінів, макро- і 

мікроелементів, харчових волокон, повноцінних білків, дефіцит яких у харчуванні 

– вагома проблема в країні. У зв’язку з цим, актуальним є питання розробки 

вафельних тортів підвищеної біологічної цінності.  

Під час зберігання жири вафельних тортів окислюються, що призводить до 

зниження їх якості і скорочення терміну зберігання. Одним із способів 

підвищення якості та подовження збереженості вафельних тортів є включення до 

їх складу природних антиоксидантів. Тому актуальним можна вважати вивчення 

впливу рослинних добавок з антиоксидантними властивостями на процес 

окиснення жирів з метою розробки науково-обґрунтованих технологічних заходів 

щодо їх використання.   

Особливої актуальності набуває пошук нових пакувальних матеріалів, які б 

забезпечили стабільну якість вафельних тортів, подовжили терміни їх зберігання 

та водночас були б естетично привабливими, екологічно чистими й безпечними 

для споживачів.  

Теоретичні і практичні основи в області створення продуктів підвищеної 

біологічної цінності та їх зберігання знайшли відображення в роботах багатьох 

науковців: Оболкіної В.І., Мардар М.Р., Притульської Н.В., Рудавської Г.Б., 

Сирохмана І.В., Дорохович А.М., Лозової Т.М., Дубініної A.A., Іоргачової К.Г., 

Schirmer M., Bekhit А. та ін. Проте, проблема пошуку нових видів нетрадиційної 

сировини у виробництві вафельних тортів та її вплив на їх збереженість 

залишається повністю не вирішеною. В зв’язку з цим, особливої актуальності 

набувають питання підвищення біологічної цінності, а також сповільнення 

процесів окиснення та гідролізу ліпідного комплексу вафельних тортів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційні дослідження проведено у відповідності з темами науково-дослідних 
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робіт кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів 

Львівського торговельно-економічного університету № 0116U003488 «Проблеми 

поліпшення якості, безпечності і збереженості харчових продуктів» та № 

0116U005342 «Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей, 

харчової й біологічної цінності кондитерських і хлібобулочних виробів». 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування і 

практичне впровадження нового асортименту вафельних тортів із жировими 

начинками підвищеної біологічної цінності та визначення шляхів стабілізації їх 

якості під час зберігання. 

Відповідно до визначеної мети були сформульовані наступні завдання:  

 на основі аналізу літературних джерел та патентного пошуку виділити 

наукові напрями поліпшення споживних властивостей вафельних тортів;  

 дослідити антиоксидантну дію нетрадиційних інгредієнтів;  

 науково обґрунтувати можливість і доцільність застосування 

нетрадиційної сировини у виробництві вафельних тортів із жировими начинками;  

 розробити рецептури нових вафельних тортів із жировими начинками, 

провести апробацію їх технології у виробничих умовах; 

 провести комплексну товарознавчу оцінку якості нових виробів, 

дослідити їх харчову та біологічну цінність; 

 вивчити вплив нетрадиційної сировини та пакувальних матеріалів на 

збереженість нових вафельних тортів; 

 розрахувати економічну ефективність від впровадження нових 

виробів у виробництво та встановити соціальний ефект від їх споживання; 

 розробити і затвердити нормативну документацію на нові вафельні 

торти з жировими начинками та впровадити продукцію у виробництво. 

Об’єкт дослідження – нові вафельні торти із жировими начинками з 

додаванням нетрадиційної сировини.  

Предмет дослідження – споживні властивості вафельних тортів із 

жировими начинками, вплив нетрадиційної сировини та пакувальних матеріалів 

на якість та безпечність вафельних тортів під час зберігання.  
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Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні і мікробіологічні 

методи дослідження та статистично-математичні методи обробки 

експериментальних даних на основі комп’ютерних технологій. 

Наукова новизна отриманих результатів. Науково обґрунтовано та 

експериментально підтверджено поліпшену біологічну й харчову цінність нових 

вафельних тортів із жировими начинками з використанням нетрадиційної 

сировини, при цьому:  

вперше: 

– науково обґрунтовано поліпшення споживних властивостей 

вафельних тортів шляхом введення до їх рецептур порошків трави гречки, іван-

чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці; жмихів розторопші, насіння маку, 

гарбуза та чорного кмину; солоду житнього ферментованого; борошна червоної 

сочевиці; керобу; 

– експериментально встановлена антиоксидантна ефективність 

нетрадиційних інгредієнтів та доцільність їх використання для гальмування 

окисних процесів в жировій фракції начинок вафельних тортів з метою 

подовження придатності і встановлення граничних термінів зберігання; 

– доведено, що вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та 

пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС зберігають органолептичні 

показники, блокують перебіг окислювальних процесів у жировій фракції начинки 

вафельних тортів та гальмують ріст і розмноження мікроорганізмів, що 

комплексно сприяє збереженню якості виробів до 9 місяців; 

дістали подальший розвиток:  

– експериментальні дослідження впливу жмихів розторопші, насіння 

маку, гарбуза та чорного кмину, порошків любистку, трави гречки, розмарину та 

іван-чаю на процеси окиснення та гідролізу жирової фракції начинки вафельних 

тортів для збереження їх якості й встановлення оптимальних термінів зберігання;  

– дослідження впливу упаковок на зміни якості нових вафельних тортів 

за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками під 

час зберігання.  
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Практичне значення отриманих результатів. За результатами отриманих 

наукових досліджень у виробничих умовах ТзОВ «Хліб-Трейд» (м. Львів) 

проведено промислову апробацію і впровадження п’яти рецептур на нові вафельні 

торти з жировими начинками, що засвідчено актом виробництва дослідних партій 

продукції (від 23.06.2016 р.). 

Розроблено і затверджено нормативну документацію (технологічні 

інструкції та рецептури) на нові вафельні торти з жировими начинками 

«Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та «Осіннє рондо». 

Новизну технічних рішень підтверджено поданою заявкою та позитивними 

висновками про видачу 2 деклараційних патентів України на корисну модель. 

Експериментально встановлено вплив запропонованих рецептурних 

компонентів і пакувальних матеріалів на подовження термінів придатності до 

споживання нових вафельних тортів із жировими начинками. 

Розраховано економічну ефективність від впровадження нових виробів у 

виробництво та встановлено соціальний ефект від їх споживання. 

Особистий внесок здобувача полягає в окресленні завдань і плануванні 

експерименту, проведенні аналітичних та експериментальних досліджень в 

лабораторних і виробничих умовах, аналізі та узагальненні отриманих 

результатів, розробці нормативної документації, патентів на корисну модель, 

формулюванні висновків і підготовці матеріалів до друку.  

Підготовку до експериментальних досліджень, аналіз та узагальнення всіх 

результатів проведено спільно з науковим керівником д.т.н., проф. І. В. 

Сирохманом. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися, обговорювалися і були схвалені на науково-практичних 

конференціях різного рівня: Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції та проблеми інновації виробництва товарів і надання послуг» 

(Львів, 7 травня 2008 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Товарознавство і торговельне підприємництво: фахова професіоналізація, 

дослідження, інновації» (Київ, 15–16 квітня 2009 р.); ІІІ Міжнародна науково-
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практична конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої 

людини» (м. Донецьк, 12–13 березня 2009 р.); Наукова конференція 

професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 

«Академія» «Актуальні проблеми післякризового відновлення економіки України. 

Проблеми якості та безпечності харчових продуктів на сучасному етапі» (м. 

Львів, 4 квітня 2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи» (м. 

Київ, 18–19 квітня 2013 р.); Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-

річчю національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій 

науці – нові продукти харчовій промисловості» (м. Київ, 13–16 жовтня 2014 р.); 

Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-

наукового комплексу «Академія» «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції» (Львів, 12–13 травня 2015 р.); ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми формування асортименту, якості і 

екологічної безпечності товарів» (м. Львів, 12 листопада 2015 р.); ІІІ Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та 

товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22–23 березня 2016 р.); ІІI 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

«Якість та безпечність товарів» (м. Луцьк, 1 квітня 2016 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інноваційні 

технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» (м. Харків, 7 квітня 2016 

р.); ІХ Міжнародна  міждисциплінарна науково-практична конференція «Сучасні 

аспекти збереження здоров’я людини» (м. Ужгород, 22–23 квітня 2016 р.); 

Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-

наукового комплексу «Академія» «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 

сучасних умовах євроінтеграції» (м. Львів, 11–12 травня 2016 р.); ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та 

безпекою товарів і послуг»  (м. Львів, 24 листопада 2016 р.). 
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Публікації. За результатами досліджень опубліковано 26 наукових праць, у 

тому числі 9 статей, серед яких 4 – у наукових фахових виданнях, затверджених 

ВАК України, 1 – у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, 1 – у закордонних виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, 2 – в закордонних виданнях, 1 – в інших виданнях, 14 тез 

доповідей та матеріалів конференцій, 1 заявка на одержання деклараційного 

патенту на корисну модель і 2 висновки про видачу деклараційних патентів 

України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний 

зміст роботи викладено на 147 сторінках комп’ютерного тексту. Робота 

ілюстрована 36 таблицями, 28 рисунками та містить 20 додатків. Список 

використаних джерел містить 439 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Сучасні напрями поліпшення споживних властивостей  тортів на 

вафельній основі  

У зв’язку з погіршенням екологічної та соціально-економічної ситуації в 

Україні загострилася проблема здоров’я людей і виникла необхідність у 

використанні цінних компонентів сировини для розробки нових видів харчових 

продуктів (у тому числі вафельних тортів) із поліпшеними споживними 

властивостями. 

Аналіз хімічного складу борошняних кондитерських виробів свідчить про 

його незбалансованість, що пов’язано з високим вмістом жирів і вуглеводів та 

відносно низьким – білків, харчових волокон, вітамінів, мінеральних елементів та 

інших біологічно активних речовин [1]. 

Дефіцит макро- і мікронутрієнтів призводить до неспроможності 

відповідних захисних систем організму адекватно відповідати на несприятливий 

вплив навколишнього середовища, що викликає порушення в роботі організму і 

розвиток захворювань [2, 3]. За оцінкою експертів ВООЗ, здоров’я громадян на 8-

12% залежить від системи охорони здоров'я, на 18-20% – від генетики людини і на 

68-74% – від способу життя, однією з найважливіших складових якого є 

харчування [4]. Відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової програми 

«Здоров’я – 2020: Український вимір» (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р) [5] і Концепції Державної науково-

технічної програми «Біофортифікація та функціональні продукти на основі 

рослинної сировини на 2012-2016 роки» (нормативні акти НАН України від 

08.06.2011 р.) [6], відбувається подальше погіршення стану здоров'я населення та 

зниження середньої тривалості життя на 10 років порівняно з країнами ЄС. Одним 

із завдань цих програм є створення нових функціональних продуктів із рослинної 

сировини, збагачених необхідними мікронутрієнтами, а серед способів вирішення 

поставленої проблеми – застосування фортифікації – внесення нутрієнтів під час  
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промислового виробництва харчових продуктів [2]. 

Не перестають бути актуальними і проблеми подолання наслідків 

радіаційного ураження та забруднення радіонуклідами повітря, питної води, 

продуктів харчування [7]. Техногенне радіоактивне забруднення привело до 

підвищення опромінення всього рослинного і тваринного світу, в т. ч. й людини.  

У лікуванні радіаційних уражень організму суттєве значення мають 

рослини, до складу яких входять речовини з радіопротекторною дією (нерозчинні 

харчові волокна, пектини, камеді й слизи, біофлавоноїди, мінерали: кальцій, 

калій, селен, цинк, йод, залізо, кобальт, сірка, кремній, мідь) та рослини з 

антиоксидантною дією, що характеризуються антирадикальними властивостями, 

підвищують стійкість та синтез окремих елементів антиоксидантної системи 

організму [7]. 

Біологічний радіозахист проявляють повноцінні білки, які є джерелом 

незамінних амінокислот і носіями сульфгідрильних груп. Вони регулюють 

дезінтоксикаційну функцію печінки, беруть участь у кровотворенні, підвищують 

імунний статус, сприяють утилізації вітамінів та інших поживних речовин [8].  

Біологічними радіопротекторами також є вуглеводи (особливо рослинні 

харчові волокна, полісахариди), мед, органічні кислоти, ферменти (сприяють 

деградації метаболітів та процесам енергетичного біосинтезу), протеолітичні 

гідролази, гормони, вітаміни (особливо α-токоферол, ретинол, аскорбінова 

кислота), флавони і флавоноли, катехіни, мікроелементи (Zn, Se, I, Mg, Cu) тощо.  

Флавони, ізофлавони і флавоноли сприяють зв'язуванню і виведенню з 

організму радіонуклідів і важких металів. Так, світло-жовтий пігмент кверцетин 

проявив комплексоутворюючі властивості до свинцю, ртуті, урану, цирконію 

тощо, завдяки наявності в його молекулі трьох центрів комплексоутворення (п'яти 

вільних оксигруп і карбонілу) [7]. 

Ненасичені жирні кислоти сприяють покращенню бар'єрної ролі печінки та 

основного обміну. Вони – невід'ємні компоненти фосфоліпідів біологічних 

мембран  як  елементу антиоксидантної  системи  організму, а також  синергісти 

деяких інших радіозахисних речовин (пектину, жиророзчинних вітамінів) [7, 8].  
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Сучасна наука про раціональне харчування передбачає використання 

різноманітних біологічно активних речовин, необхідних для підтримання 

нормальної життєдіяльності людини [9]. Джерелом біологічно активних речовин 

можуть бути нетрадиційні натуральні збагачувачі [10, 11]. У цьому контексті, 

значної уваги заслуговують продукти з використанням місцевих сировинних 

ресурсів та лікарсько-технічної сировини. 

Вафельні торти – група висококалорійних харчових продуктів, що мають 

стабільний попит у населення. Однак, більша частина їх відрізняється низьким 

вмістом вітамінів, макро- і мікроелементів, харчових волокон, повноцінних білків, 

дефіцит яких у харчуванні є вагомою проблемою в країні.  

За останні роки у харчових раціонах населення України спостерігається 

нестача таких сполук, як йод, селен, кальцій, залізо [12, 13]. Нестача кальцію і 

заліза призводить до виникнення рахіту у дітей, зниження рівня гемоглобіну і 

розвитку анемії. Недостатнє споживання селену призводить до порушення обміну 

речовин, зниження імунітету. Йод є одним із найбільш важливих і необхідних 

елементів для організму людини, тому що бере участь у побудові тироксину – 

гормону щитовидної залози. Наслідком дефіциту йоду в організмі є розумова 

відсталість, затримка розвитку в дітей, погіршення зору, послаблення імунної 

системи [1, 14].  

Регулярне надходження мінеральних речовин в організм необхідне для 

підтримування нормальної життєдіяльності, оскільки вони входять до складу 

ферментів, вітамінів, гормонів. Недостатнє споживання вітамінів 

супроводжується зниженням адаптаційних можливостей людини, призводить до 

розвитку синдрому втоми, зниження розумової й фізичної працездатності, 

порушень фізіологічних функцій, зниження захисних функцій організму [15, 16]. 

Надлишкове споживання жиру й цукру спричиняє розвиток ожиріння, діабету, 

серцево-судинних та інших аліментарно-залежних захворювань [17, 18]. У зв’язку 

з цим, у виробництві вафельних тортів актуальною проблемою є зниження цукро- 

і жироємкості, підвищення харчової й біологічної цінності. 

Спостерігається   тенденція   збільшення   в  харчуванні  частки  насичених  
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жирних кислот за рахунок введення до рецептури харчових продуктів тропічних 

олій, зокрема пальмової, яка характеризується незбалансованістю 

жирнокислотного складу. Транс-ізомери жирних кислот, що утворюються 

одночасно з гідрогенізацією жирних олій, збільшують вміст холестерину в крові, 

порушують роботу ферментів, знижують імунітет людини. Саме тому 

перспективним напрямом повинно стати використання природних нетрадиційних 

олій із високою біологічною цінністю. 

Отже, актуальні наукові напрямки поліпшення споживних властивостей 

вафельних тортів – це розробка нових виробів поліпшеного складу з підвищеним 

вмістом біологічно активних речовин та пониженою калорійністю. Цього можна 

досягнути застосуванням нетрадиційної,  в тому числі місцевої, сировини з 

високою харчовою і біологічною цінністю. 

 

1.2. Використання нетрадиційної сировини для підвищення харчової та 

біологічної цінності вафельних тортів 

1.2.1. Збагачення виробів біологічно активними речовинами 

рослинного походження 

Сучасний ринок вимагає підвищення якості, розширення асортименту, 

зниження собівартості продукції. Під час створення нових кондитерських виробів 

необхідна цілеспрямована зміна їх хімічного складу, щоб максимально наблизити 

їх до вимог теорії збалансованого харчування, з обов’язковим збереженням 

традиційних органолептичних показників, властивостей і структури. 

Вафельні торти належать до борошняних кондитерських виробів, 

асортимент яких є недостатньо широким, а загальна відмінна особливість полягає 

в незбалансованості складу: високий вміст жирів і вуглеводів та незначна 

кількість біологічно цінних сполук. У зв’язку з цим, актуальним залишається 

питання розробки вафельних тортів із поліпшеними споживними властивостями. 

Перспективним напрямом створення вафельних тортів підвищеної біологічної 

цінності є застосування нових нетрадиційних видів сировини й добавок, які здатні  

виявляти комплексну дію та включають низку цінних компонентів.  
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Вафельні торти є зручним об’єктом для збагачення їх різними біологічно 

активними компонентами, оскільки їх начинка не піддається термічній обробці, 

що сприяє збереженню лабільних біологічно цінних речовин. 

Традиційною сировиною для виготовлення вафельних тортів є борошно 

пшеничне, яєчні продукти, сіль, сода, вода, цукрова пудра, кондитерський жир, 

молоко сухе знежирене, какао-порошок, есенція ванільна тощо [19]. 

Основною сировиною для виробництва вафельних листів є пшеничне 

борошно. Воно характеризується високим вмістом вуглеводів (70 г/100 г) і 

енергетичною цінністю (334 ккал/100 г) та низьким – мінеральних речовин і 

вітамінів, що видаляються разом із периферійними частинами зерна [20]. 

Виходячи з цього, науковцями ведуться пошуки альтернативних видів борошна з 

нетрадиційної сировини, а також його сумішей.  

Для поліпшення споживних властивостей і біологічної цінності вафельних 

листів додають борошно гречане, кукурудзяне, горохове, соняшникове харчове, 

житнє, тритікалеве, а також крупи екструдовані, кукурудзяні пластівці, 

панірувальні сухарі та ін. [21-23]. Соняшниковим борошном рекомендують 

збагачувати і вафельні начинки [24].   

Борошно гречане підвищує у виробах частку повноцінних білків, 

мінеральних елементів, харчових волокон і вітамінів (тіаміну, рибофлавіну, 

ніацину),  а також характеризується зниженим глікемічним індексом [22]. 

Доведено, що безглютенові нові вафельні хлібці, виготовлені з суміші гречаного 

борошна та порошку з насіння винограду в співвідношенні 1:0,3, за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками не поступаються 

традиційним вафельним хлібцям, приготованим із використанням пшеничного 

борошна [25].  Додавання борошна гречаного та ячмінного в поєднанні з іншими 

природними добавками зумовлює коригування харчової цінності кондитерських 

виробів: загалом збільшено вміст білка на 27,3-29,4%, зменшено вміст вуглеводів 

на 2,0%, жиру – на 7,0-15,0 %, а також знижено енергетичну цінність на 6-10 

ккал/100 г [20].  

Доказана доцільність застосування  екструзійного  рисового  борошна  як  
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сировини для виготовлення борошняних кондитерських виробів (БКВ) [26]. 

Аналіз амінокислотного складу підтверджує перспективність застосування 

борошна з цільномеленого зерна люпину для збагачення БКВ, у тому числі 

вафельних листів [27].  

Включення до рецептурного складу вафельних тортів лляного, просяного, 

нутового й кукурудзяного борошна, борошна з пшона та соняшника дозволить 

збагатити вироби харчовими й біологічно активними речовинами та розширити 

асортимент БКВ профілактичного призначення [28, 29]. Встановлена можливість 

заміни 50% пшеничного борошна просяним при виготовленні вафель [22].  

Вченими Львівського торговельно-економічного університету проведено 

пробне випікання та дегустаційну оцінку вафельних листів із добавлянням 

кукурудзяного борошна, зародкових пластівців пшениці, панірувальних сухарів і 

пшеничних висівок. Білки кукурудзяного борошна характеризуються слабким 

набуханням і нездатністю утворювати зв’язане тісто, тому вафельні листи з 

додаванням кукурудзяного борошна мають підвищену хрусткість [30].  

Амарантове борошно є цінною білоквмісною добавкою до рецептури 

вафельних листів, оскільки перевищує борошно з пшениці та кукурудзи за 

вмістом білка й незамінних амінокислот в 1,6 і 1,8 раза відповідно [22]. 

Встановлено, що оптимальне співвідношення пшеничного борошна до 

амарантового в рецептурах листових вафель повинно становити 80:20 [31]. З 

метою надання готовим вафельним напівфабрикатам горіхового присмаку й 

відповідної хрусткості, рекомендують вводити в рецептуру амарантове борошно 

грубого помелу в кількості 50-70 % до пшеничного борошна [1]. Борошно із зерна 

тритикале зменшує  в’язкість вафельного тіста, а готові вафлі стають більш 

хрусткими та розсипчастими [22].  

Використання біомодифікованого продукту вівса у виробництві вафельних 

листів дозволяє замінити 20% пшеничного борошна вищого сорту, підвищити 

показники якості, харчову цінність готових виробів та розширити сировинну базу 

харчової промисловості [32, 33]. Удосконалено технологію випуску вафель із 

додаванням вівсяного борошна та ячмінного солодового екстракту. Доведено, що 
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заміна 30 % пшеничного борошна вівсяним дозволяє досягти стабільної в’язкості 

вафельного тіста протягом усього часу його виробничого процесу за рахунок 

зниження кількості набухаючих білків у тісті. Встановлено оптимальне 

використання ячмінного солодового екстракту в кількості 3% до маси начинки без 

зміни її структурно-механічних властивостей [34].  

З метою покращення амінокислотного складу борошняних кондитерських 

виробів, пропонують додавати житнє обдирне борошно [35]. Німецькі вчені 

розробили спеціальний сорт пшеничного борошна з індексом К для вафельних 

листів, яке має специфічні фізико-хімічні й реологічні властивості [36]. 

Малазійськими вченими ведуться роботи з розробки продуктів, до складу яких 

входить борошно зі шкірки бананів, яке багате на пектини та дієтичну клітковину 

[60]. Французька компанія Roquette розробила борошно з водоростей, завдяки 

якому можна знизити вміст жиру в продуктах харчування [37].  

У рецептурах вафельних листів замість меланжу використовують продукти 

ферментативної модифікації борошна сої та інших бобових, що сприяє 

інтенсифікації технологічного процесу. Готові вироби характеризуються добрими 

органолептичними й фізико-хімічними показниками [38, 39]. Цінний компонент 

вафельних листів – соєве білково-вуглецеве борошно, отримане шляхом 

подрібнення вторинної соєвої сировини [40].  

Проведено ряд досліджень для створення нових видів виробів на вафельній 

основі підвищеної харчової й біологічної цінності з використанням нутового 

борошна [41] За ступенем засвоюваності білки нута переважають над іншими 

зернобобовими культурами [41]. Нутова сировина багата ненасиченими жирними 

кислотами, що дозволяє збалансувати жирнокислотний склад розробленої 

продукції [42]. Для борошняних кондитерських виробів можна використовувати 

нутове молоко і борошно, а також ізолят, завдяки яким збільшується частка білка 

до 14,5% і знижується кількість вуглеводів на 13,3% [43].  

Підвищити споживні властивості вафельних тортів можна за рахунок 

зародків пшениці. Білки пшеничних зародкових пластівців представлені водо- та 

солерозчинними фракціями, що є ознакою їх доброї засвоюваності. На їх частку в 
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середньому припадає 65%. Вони містять 18 амінокислот, у тому числі всі 

незамінні. Пшеничні зародки особливо цінні мінеральними речовинами, які 

представлені 21 макро- і мікроелементами [44-47]. Ряд вчених рекомендують 

пшеничні зародкові пластівці як збагачувач для вафельних напівфабрикатів [48]. 

Висівки пшеничні збагачують вироби дієтичною клітковиною й низкою інших 

біологічно активних речовин. У їх складі міститься багато кальцію, фосфору, 

заліза, а з вітамінів переважають нікотинамід, тіамін і рибофлавін [49]. 

Важливою сировиною є екструдовані та зірвані крупи, на основі яких 

розроблені й впроваджені у виробництво нові сорти вафель. Створено нові види 

вафель із застосуванням екструдатів для вафельних начинок із суміші нутової й 

манної або кукурудзяної круп, які є збалансованими за вмістом незамінних 

амінокислот. Доведена можливість виготовлення вафель із заміною цукрової 

пудри даними сумішами [41].  

Найбільш дешевою харчовою білковою сировиною з високою біологічною 

цінністю і функціональними особливостями є білки насіння олійних культур. 

Розглянута можливість використання жмиха насіння ріпаку для збагачення 

борошняних кондитерських виробів. Доведено, що внесення його в кількості 8%  

надає тісту пластичну консистенцію, а також дозволяє збагатити вироби білками 

й харчовими волокнами, що підвищує не тільки біологічну, а й харчову цінність 

[50]. Досліджена можливість використання кедрового жмиха в технології 

приготування БКВ, який містить 30,2-45,3% білка, а кількість незамінних 

амінокислот у ньому втричі більша за кількість незамінних амінокислот у 

пшеничному борошні вищого сорту. Крім цього, кедровий жмих багатий на 

ПНЖК, токофероли та фосфоліпіди [50]. Запропоновано використання 

кунжутного та гарбузового жмихів. Кунжутний жмих значно перевищує 

пшеничне борошно за вмістом незамінних амінокислот: валіну, лізину, треоніну, 

фенілаланіну та тирозину, а гарбузовий – за вмістом фенілаланіну та тирозину, а 

також лізину. Гарбузовий жмих містить велику кількість поліненасиченої α-

ліноленової кислоти [51].   

Перспективним   напрямком   поліпшення  харчової   цінності  вафельних  
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виробів є використання харчових волокон. Проводяться випробування щодо 

застосування харчових волокон пивної і квасної дробини. Ці інгредієнти 

використовують у висушеному вигляді. Вони містять 22-24% білків та 20-25% 

харчових волокон [52]. Внесення препарату харчових волокон з пшениці 

«Вітацель» (2–5% до маси борошна) у вафельне тісто гарантує поліпшення 

структури та якості готових виробів [43]. Встановлено, що заміна від 10 до 20% 

борошна пшеничними харчовими волокнами підвищують намочуваність м’яких 

вафель і знижують час їх охолодження [53, 54]. Встановлено також, що вафельні 

вироби «Глорія» мають підвищену харчову цінність за рахунок вмісту в їх складі 

харчових волокон, у тому числі інуліну, мінеральних речовин і вітамінів [55].  

Доведена можливість використання апельсинових харчових волокон Citri-Fi 

у виробництві вафельного тіста. У рецептурі маргарин замінили на жирову 

композицію, що складається з води і харчових волокон [56]. Встановлено 

максимальний позитивний ефект від внесення 15% апельсинового гелю до маси 

жиру. При цьому поліпшується не тільки якість м’яких вафель, але й досягається 

зниження на 13,1% вмісту жиру та на 9,3% – енергетичної цінності [57]. 

Досліджено вплив апельсинових харчових волокон на споживні властивості 

цукрових вафель [58]. Доведено, що заміна від 5 до 12% пшеничного борошна 

картопляними харчовими волокнами призводить до поліпшення якості цукрових 

вафель, підвищує їх харчову цінність, збільшує тривалість зберігання. 

Оптимальною є заміна 7% пшеничного борошна відповідними харчовими 

волокнами [59]. Для збагачення вафель рекомендують використовувати 

неосвітлені бурякові волокна в кількості 5-15% [1]. 

Внесення харчових волокон і стевіозиду до рецептури вафель без цукру дає 

можливість рекомендувати їх для дієтичного харчування [60]. З лікувальною 

метою до БКВ, у тому числі й вафельних листів, додають різні харчові волокна 

(целюлозу, геміцелюлозу, пектин, лігнін та ін.). Вони зменшують секрецію 

інсуліну, зв’язують і виводять із організму токсичні речовини, жовчні кислоти, 

шкідливі мінеральні сполуки, а також впливають на обмін ліпідів. Джерелом 

харчових волокон може бути харчова мікрокристалічна целюлоза, яку отримують 
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гідролізом продуктів бавовнику. Оптимальна кількість її для вафельних листів 

становить 10% до маси борошна [21]. У Німеччині, як джерело харчових волокон, 

використовують подрібнені бруньки бамбука, які надають виробам блиску, 

покращують органолептичні властивості та знижують енергетичну цінність [60]. 

Запропоновано нові вафлі з використанням палатинози (функціональний 

вуглевод із цукрового буряка) та порошку топінамбура, які відрізняються 

пониженою цукроємністю і енергетичною цінністю [55]. Для зниження 

енергетичної цінності виробів запропонована комплексна добавка SolaGrain, до 

складу якої входять харчові волокна з різних джерел, зокрема клітковини вівса, 

рослинних волокон льону та насіння подорожника [61].  

Запропоновано використання камеді акації (гумміарабіка) FIBREGUM
тм 

і 

комплексної добавки EQUACIA
тм

 у виробництві БКВ, що значно знижує 

калорійність продукції, сприяє покращенню органолептичних показників та 

збільшенню термінів придатності готових виробів [62].  

Науковцями підтверджено доцільність використання фруктових і овочевих 

порошків як необхідної сировини для виготовлення кондитерських виробів. 

Включення в рецептури начинок вафель фруктово-овочевих порошків призводить 

до підвищення вмісту клітковини та пектинових речовин, які виводять із 

організму радіонукліди, надлишок холестерину та інші шкідливі речовини, а 

також володіють сорбційними властивостями щодо іонів важких металів [21]. 

Доведено ефективність використання в кондитерському виробництві порошків із 

яблук, груш, винограду, шипшини, буряку, моркви, гарбуза, капусти, кропу, що 

збагачені вітаміном С, β-каротином, калієм, залізом і мають високі 

антиоксидантні властивості [63-65]. Розроблено  рецептури вафель із жировими 

начинками з використанням порошкоподібних напівфабрикатів із груші 

дикорослої і мушмули, для яких характерний високий вміст цукрів, органічних 

кислот, харчових волокон, дубильних речовин, мікроелементів (К, Са, Fe, Zn), 

вітамінів С, В1 і β-каротину.  Застосування даних напівфабрикатів дозволило 

виключити з рецептури лимонну кислоту й ароматизатори, що в підсумку знизило 

собівартість продукції [66]. Запропоновано рецептури та технології вафельних 
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виробів із гарбузовим порошком і пастою з гарбузового насіння. Встановлено, що 

з додаванням гарбузового порошку в модельних пробах значно збільшено вміст К, 

Са, Nа, Мg, Р, Fe, Zn, Сu і I [67].  

Розроблено новий асортимент вафель із жировими начинками з 

використанням порошкоподібних напівфабрикатів із дикорослих плодів, які 

дозволяють виключити з рецептури дорогу сировину, знизити калорійність і 

собівартість продукції. Для БКВ використовують порошок із вичавок гранату, 

горобини, глоду, калини, черемшини, брусниці, журавлини, кизилу, аличі та 

барбарису, які мають широку номенклатуру цінних речовин [68, 69].  

Науково доведено та запроваджено використання у виробництві БКВ 

(печива, вафель) порошкоподібних напівфабрикатів із плодів шипшини, абрикосу, 

чорноплідної горобини, ягід журавлини. Цінний хімічний склад добавок 

обумовлює високу біологічну цінність готової продукції. [70]. Для підвищення 

харчової цінності вафель із жировою начинкою рекомендують використовувати 

жмих обліпихи, що багатий на вітамін С [71]. Встановлена доцільність 

використання обліпихового шроту у вафельному тісті, який збагачує вироби 

жирами, білками, вітамінами (особливо аскорбіновою кислотою), харчовими 

волокнами, мінеральними та пектиновими речовинами. Знежирений обліпиховий 

шрот вводять у вафельне тісто й начинку в кількості 11,0–13,7% [72].  

Покращити склад борошняних кондитерських виробів пропонують із 

використанням горобини звичайної та чорноплідної. Встановлено, що насіння 

горобини звичайної містить до 22% олії, до складу якої входить значна частка 

ненасичених жирних кислот, серед яких олеїнова, ліноленова та лінолева. За 

складом амінокислот плоди горобини посідають перше місце серед усіх 

дикорослих і культивованих плодово-ягідних культур [73, 74]. Кріопорошок із 

вичавок чорноплідної горобини збагатив жирову начинку вафель «Горобинова 

гілка» біологічно активними речовинами, а також надав виробам приємних смаку, 

запаху та відповідного забарвлення [1].  

Доведено, що ягоди годжі значно покращують органолептичні властивості 

та харчову цінність виробів, а також позитивно впливають на зниження їх 
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калорійності [75-76]. Досліджено можливість використання пюре плодів калини з 

цукром як компонента плодово-ягідної начинки для виробництва вафель. Для 

поліпшення консистенції в начинку додавали яблучне пюре, що дозволило 

отримати готовий продукт із поліпшеними споживчими властивостями [1].  

Перспективним напрямом у виробництві вафельних виробів є використання 

лікарсько-технічної сировини. Розроблена біологічно-активна добавка на основі 

композиції лікарських рослин: 40% лікарські рослини та 60% наповнювач – 

тертий горіх [1]. Доведено, що вироби із порошком пелюсток суданської троянди 

характеризуються підвищеними споживними властивостями [77]. Високими 

показниками якості характеризуються вироби з екстрактом чорного й зеленого 

чаю [78]. Задля збагачення виробів вітамінами вводять чайний порошок (2% до 

маси борошна) або чайний екстракт із лікувальними травами (1-5% до маси 

борошна) [79]. Проаналізована можливість введення до складу БКВ сиропу 

конюшини лучної, порошку черемші, порошку подорожника, апельсиново-

женьшеневого сиропу, яблучного пюре, екстракту з насіння винограду з метою 

поліпшення показників якості, збільшення біологічної цінності виробів та 

надання антиоксидантних властивостей [1, 80-82].  

Задля підвищення біологічної цінності вафель доцільним є використання 

нетрадиційної сировини у виробництві вафельних начинок, зокрема: 

екструдованого борошна квасолі, порошків квітів бузини чорної й липи 

серцелистої, бадану товстолистого, журавлини. Нові вафлі характеризувались 

зменшеною кількістю вуглеводів, жирів і збільшеною – білкових речовин [83]. 

Розроблено нові рецептури вафель із додаванням нетрадиційної сировини, а саме: 

«Квітковий нектар» – порошку кореню цикорію і шавлії [84]; «Подарунок літа» – 

порошку плодів шипшини [85]; «Мелодія осені» – сушених порошку гарбуза та 

подрібненого гарбузового насіння, порошку розмарину [86]; «Злакові» – ячмінних 

висівок, насіння сезаму, порошків кореню цикорію, кориці та кмину [87]. 

Одне з перспективних джерел рослинного походження – цикорій звичайний. 

Це цінна сировина для вафельних виробів як продукт лікувально-

профілактичного призначення. Основна перевага цикорію – наявність у коренях 
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поліцукриду інуліну, який запобігає росту бактерій, регулює вміст холестерину в 

крові [88, 89]. Запатентовано способи виробництва вафель, для виготовлення 

листів яких використали борошно з цикорію або топісоняшнику, або вівсяного 

кореня, або скорцонера, або кореня кульбаби, або топінамбура, або якона. 

Отримані вафлі мають покращену консистенцію, кавовий смак і аромат за 

відсутності кави [90-105]. 

Цінна сировина кондитерських виробів – топінамбур. Для начинок вафель, 

крім порошку топінамбура, використовують напівфабрикат, який готують 

уварюванням соку з топінамбура. Він містить до 20 % фруктози (в перерахунку на 

суху речовину) і використовується для заміни згущеного молока [106]. 

Запатентовано спосіб виробництва вафель із використанням порошків коренів 

кульбаби, бульб топінамбура [107, 108]. 

Досліджено можливість використання палатінози та порошку топінамбура у 

виробництві вафель з жировими начинками. Включення порошку топінамбура до 

рецептури вафельного листа збагачує продукт вітамінами групи В, аскорбіновою 

кислотою, а також інуліном і білковими речовинами. Мінеральний комплекс 

добавки багатий на залізо, кремній, калій, фосфор, кальцій, магній [109]. 

Встановлено, що внесення порошку топінамбура у вафельне тісто в кількості 10%, 

замість пшеничного борошна вищого ґатунку, дозволяє досягти зниження 

в’язкості тіста та стабілізувати її в ході технологічного процесу. Доведено, що 

використання палатінози та порошку топінамбура в кількості 7% до маси 

начинки, дозволяє отримати начинку з оптимальними органолептичними та 

структурно-механічними властивостями [110].  

Для отримання вафельних виробів із вищими якісними показниками 

використовуються поверхнево активні речовини (ПАР), фосфатидні концентрати, 

спеціалізовані лецитини, ферментні препарати, які здатні знижувати в'язкість 

тіста, зменшувати частку яєчних продуктів. Комплексне використання 

відповідних видів технологічних добавок також є ефективним засобом 

поліпшення якості готових виробів. 

З   метою   покращення   споживних  властивостей  кондитерських  виробів  
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застосовують стабілізаційні комплексні системи, що містять ПАР. Досягнення 

ефективності їх використання часом обмежується мінімальними дозами цих 

речовин. Так, для виробництва вафельного листа використовують комплексну 

суміш ПАР «Естер П» (моногліцерид і тригліцерид стеаринової кислоти) 

кількістю 0,3-0,5% до маси борошна. Це дозволяє зменшити витрати яєчних 

продуктів, а також сприяє аерації начинки та покращенню реологічних 

властивостей тіста [111]. Встановлено, що додавання ПАР у технології БКВ, у 

тому числі вафельних тортів, з метою отримання продуктів підвищеної 

пористості, сприяє збільшенню коефіцієнту підйому, підвищенню 

піноутворювальної здатності яєчного білка, стійкості піни та загальної 

стабільності емульсій [112].  

Цінною добавкою для БКВ є фосфатидні концентрати, які позитивно 

впливають на жировий обмін, підвищують засвоюваність їжі [113]. Розроблені 

рецептури на вафельні торти «Мокка», «Курортний», «Бджілка», «Аушра», 

«Популярний», «Вавері», «Гюльшен», до складу листів яких входять фосфатидні 

концентрати і лецитин [19]. Лецитин характеризується високою поверхневою 

активністю, емульсійною здатністю, дисперсністю, має змащувальний ефект і 

містить багато фосфоліпідів. Завдяки лецитину досягають однорідності тіста 

мінімальної в'язкості, тож вафлі мають тонку й хрустку структуру, чіткий рисунок 

на поверхні, однорідний колір. Водночас зростає їх міцність, зменшуються 

відходи [114-116].  

Для вафельних виробів розроблені спеціалізовані багатофункціональні 

лецитини Штернмулс М 545, Лецифло 60, Центролекс Ф, Штернцитин Ф 10 [30]. 

Функціональні властивості Штернмулс М 545 і Лецифло 60 у виготовленні 

вафельного тіста зумовлені спеціальними технологіями виробництва і 

компонентами сухого молока [30]. Лецитини можна добавляти разом із 

ферментами, що дає можливість виготовляти вафельні вироби без яєчних 

продуктів. У цьому випадку кращим вважають порошковий знежирений лецитин 

із високим вмістом фосфоліпідів або спеціальний лецитин для вафель Лецифло 

60. Розроблені рецептури вафельних ріжків для морозива з лецитином Лецифло 
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60, введення 2% якого до маси тіста значно знижує гігроскопічність і підвищує 

якість готових виробів [30].  

З метою зниження енергетичної цінності вафельних виробів рекомендують 

використовувати різні підсолоджувачі та цукрозамінники. Одним із 

перспективних цукрозамінників є фруктоза, оскільки вона відноситься до 

інсулінонезалежних вуглеводів [117]. В Україні розроблено нові композиції 

цукрозамінників, в яких частина цукрози замінена сумішшю фруктози, лактози, 

сорбіту та інуліну, що знижує енергетичну цінність виробів. Клінічні дослідження 

виробів із даними цукрозамінниками свідчать про їх перспективність для 

дієтичного харчування людей із порушеннями ендокринної системи [118, 119].  

Науковцями розроблені вафлі «Забава» дієтичного призначення, в 

рецептуру яких введено стевіозид – для зниження цукроємності та надання 

продукту дієтичних властивостей; неосвітлені бурякові волокна, що мають 

профілактичну дію, та суху молочну сироватку – основне джерело білка та 

кальцію [120]. Українська компанія «Стевіясан» рекомендує сухий та рідкий 

цукрозамінник на основі стевії для зниження енергетичної цінності 

кондитерських виробів [121]. Також пропонують використовувати екстракт стевії. 

Його солодкість забезпечують низькокалорійні підсолоджуючі речовини – 

дитерпенові глікозиди – стевіозид і ребаудіозид, які мають унікальні лікувальні 

властивості та солодші за цукор у 300-400 разів [122, 123].  

Як цукрозамінник може виступати порошок м’якоті плодів (стручків) 

ріжкового дерева під назвою «кероб». Стручки містять до 50% цукрів (в 100 г – 

315 ккал). Натуральний солодкий смак керобу (солодкість складає 0,50-0,60 від 

солодкості сахарози) дозволяє використовувати менше цукру при виробництві 

кондитерських виробів [124-127].  

Досліджено можливість використання палатинози у виробництві вафельних 

виробів. Палатинозу вносили в жирову основу та жирову начинку, замінюючи 

весь цукор за рецептурою. Визначено, що оптимальною є заміна цукру на 

палатинозу у співвідношенні 1:1. Встановлено, що процес кристалізації начинки 

починається за більш низьких температур, а її стабілізація проходить значно 
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швидше. Дослідні зразки вафель із внесенням палатинози мають показники, що 

відповідають аналогічним продуктам із цукрозою [128].  

Запропоновано вологостійкі вафлі, що не містять цукрів або містять 

невелику кількість цукру, зберігають свою хрусткість у середовищі з високою 

активністю води і можуть бути використані в контакті з такими харчовими 

матеріалами, як шоколад, желе, морозиво, горіхова паста, праліне, м’ясна паста, 

овочеве пюре, матеріали на основі сиру тощо. До складу вафель входить 0,8% 

підсолоджуючої речовини з групи, що включає цукрозу або інший цукор, 

гідролізат крохмалю, гідролізат інуліну та їх суміші. Додатково до рецептури 

вафель включають протеїназу і/або ксиланазу. Крім того, в рідке тісто для 

виготовлення вафель додають 0,0005-1,0% термостійкої α-амілази [129].  

Для виробництва діабетичних вафель запропоновано використовувати 

цукрозамінник «Сладекс» [130]. Розроблені молочно-жирові начинки вафель з 

використанням комплексного підсолоджувача «Сламікс» до складу якого входять 

ацесульфам калію і неогесперидин дигідрохалкон (торгова марка «Citrosa»). З 

метою підвищення коефіцієнту солодкості суміші в неї додають аспартам [131]. 

Заміна сахарози полідектрозою, інуліном, сорбітом призводить до зниження 

калорійності борошняних виробів на 10% [132-134]. З метою зниження вмісту 

жирів і, відповідно, енергетичної цінності БКВ на 12-13% запропоновано 

використовувати як природні поліцукриди інулін і олігофруктозу [1].  

У США запатентовано спосіб виготовлення БКВ із використанням 

фруктоолігоцукридів, які знижують вміст холестерину та ліпідів у крові і 

містяться в багатьох рослинах, зокрема, в бульбах топінамбура, цибулі, спаржі, 

часнику та корені цикорію [135]. У Великобританії пропонують замінювати 

цукрозу поліолами, енергетична цінність яких майже вдвічі нижча цукру [136]. У 

Північній Америці як природний цукрозамінник використовують кленовий сироп, 

у складі якого міститься глюкоза, калій, кальцій та залізо [137].   

Для зниження вмісту цукру і, відповідно, енергетичної цінності виробів 

пропонують манніт, еритротол, мальтит, мальтитол, ізомальт, лактитол та 

лактулозу [138, 139]. Встановлена доцільність заміни 50% цукру лактозою для 
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посилення аромату, поліпшення текстури та подовження свіжості готових виробів 

[140]. Розроблено сухий біфідогенний концентрат Lacruage, який складається з 

компонентів молочної сироватки, лактоза якої частково ізомеризована в 

лактулозу, солей амонію і соєвого напівзнежиреного борошна [141]. Як 

цукрозамінники рекомендують використовувати лактитол та ізомальт, які, на 

відміну від сорбіту, не надають виробам стороннього присмаку. Солодкість 

лактитолу становить 30-40%, а ізомальту – 50% від солодкості сахарози [142]. 

Встановлено, що внесення арабіногалактану (водорозчинний поліцукрид із 

деревини модрини) дозволяє знизити вміст цукру в БКВ на 12-40% [143].      

У жирові начинки вафель доцільно вводити різні вітамінно-мінеральні 

суміші, оскільки вони не піддаються термічній обробці. Цьому напряму наукових 

досліджень присвячені роботи багатьох вчених і дослідників, які розробили 

рецептури нових вафель «Вітамінні молочні», «Вітамінні з ароматом полуниці», 

«Вітамінні з ароматом лимона» з використанням вітамінно-мінеральної суміші 

«Валетек-5» [144]. Вітаміни, які входять до складу преміксу, високостабільні, не 

втрачають активності в ході виробничого процесу, що дозволяє забезпечити 

високу збереженість мікронутрієнтів під час виробництва та зберігання вафельних 

виробів [145].  Внесення суміші у кількості 0,7 кг на 100 кг готових виробів 

забезпечує додаткове надходження зі 100 г продукту 15-40% вітамінів та 10-20% 

кальцію й заліза від адекватного рівня їх добового споживання [145].  

Розроблені вироби на вафельній основі для підвищення захисних 

властивостей організму і поліпшення балансу раціону харчування людей, що 

включають комплекс біологічно-активних речовин: 13 вітамінів, лактозу і ω-3 

жирні кислоти [146].  

Перспективним джерелом білково-мінерального збагачувача є біологічно-

активна добавка «Цигапан» – природний комплекс мінеральних речовин, 

амінокислот, білків і вітамінів, який має імуномоделюючу, антиоксидантну і 

адаптогенну дію [147]. Розроблено вітамінно-мінеральну суміш «Флагман» – 

комплекс вітамінів В1, В2, В6, В9, В12, Е, РР, β-каротину та заліза [148]. 

Українськими   вченими   розроблено  низку  продуктів  із  використанням  
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водоростей, хоча їх асортимент є обмеженим і далеко не відповідає потребам у 

таких продуктах. Морські водорості багаті мінеральними речовинами, вітамінами, 

ПНЖК, ферментами, фітогормонами, альгіновою кислотою, амінокислотами, 

полісахаридами тощо [149-152]. Вони є найперспективнішим напрямом 

подолання дефіциту йоду та селену в раціонах харчування. Відомі технології БКВ 

із добавками еламіну, цистозіри та зостери [49, 153-156]. Внесення порошку 

цистозіри у кількості 1,5% від маси фруктової начинки (чорносмородинової, 

вишневої, сливової, ожинової) дозволяє забезпечити добову потребу в йоді на 

60%, а в селені – на 75% при споживанні 100 г начинки [157].  

У виробництві БКВ рекомендують використовувати препарат «Маринід» – 

продукт переробки бурих водоростей (ламінарій та фукусів), який має здатність 

виводити з організму токсичні речовини, містить кальцій, калій, йод, поліцукриди  

[158, 159]. Доведено доцільність збагачення виробів одночасно екстрактом стевії 

та морськими водоростями [160]. 

Для нормалізації йодного обміну та профілактики йододефіцитного стану 

запропонований новий засіб «Йодказеїн» (йодований за тирозином казеїн). У 

зв’язку з цим, одним із нових напрямів розвитку ВАТ «Кондитерська фірма 

«Такф» є розробка і випуск нової вітамінізованої продукції для дитячого 

харчування – вафлі з добавкою «Йодказеїн», які поповнюють недостачу йоду в 

підростаючому дитячому організмі. На відміну від інших йодовмісних препаратів, 

добавка «Йодказеїн» є органічною сполукою йоду, це йодований молочний білок, 

аналог природної сполуки йоду з білком молока [161].  

Використання екстракту з листя грецького горіху збагачує вироби йодом та 

іншими речовинами, необхідними для щоденної профілактики організму від 

захворювань та шкідливого впливу навколишнього середовища [155, 162].  

Радіопротекторною добавкою і харчовим барвником вафель може бути β-

каротин, найбільшою цінністю якого є його біологічна поліфункціональність, в 

основі якої – унікальні антиоксидантні властивості [113, 163, 164].  

Розроблена рецептура і технологія вафель з підвищеним вмістом білка. До 

складу начинки вводять 25% сухого знежиреного молока і 1,2% соєвого лецитину 
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[165]. Ядра насіння соняшника вважають цінним інгредієнтом для кондитерських 

виробів, оскільки вони характеризуються високою масовою часткою білка (53%) з 

усіма незамінними амінокислотами і поліненасичених жирних кислот (63%). 

Вироби, що містили в своєму складі соняшникове ядро, були збагачені білками на 

11% і жирами – на 15% [166, 167]. Для вафельних начинок доцільно додавати 

знежирені соняшникові мелені ядра, що мають приємний специфічний присмак 

[168]. Включення до складу кондитерських виробів ядер кедрових горіхів значно 

покращує білковий і жирнокислотний склад продуктів. Ядро горіха містить 

значну частку лінолевої та ліноленової жирних кислот, 44% білків, що 

представлені майже всіма амінокислотами [169]. Розроблена рецептура на вафлі 

«Попелюшка» та «Соняшник», до складу начинки яких входить борошно 

соняшникове харчове [21, 170].  

Перспективними рослинними білковими збагачувачами вафельних начинок 

є продукти переробки зернобобових культур. Добавки із сої містять у своєму 

складі всі основні амінокислоти, особливо багато лізину. Біологічна цінність 

соєвого білка становить 89 % цінності казеїну. Окрім цього, 80 % жирних кислот 

сої є ненасиченими [21]. Досліджена можливість заміни частини пшеничного 

борошна соєвим, сухим соєвим молоком у виробництві вафельних листів, а також 

приготування вафельної начинки з додаванням термічно оброблених 

необсмажених соєвих бобів і окари. Оптимальне дозування соєвого борошна у 

вафельне тісто – 10% до маси борошна, а сухого соєвого молока – 7% [171]. 

Доцільно додавати до начинок і листів вафель сухі функціональні рослинні 

суміші «ПРОМІКС» і молочно-рослинні суміші «АЛЬБОЛАК», що отримують на 

основі соєвого молока [172]. 

Розроблено рецептури вафель із жировими начинками функціонального 

призначення з синбіотичними властивостями. Введення в моделі системи про- і 

пребіотиків значно підвищує ступінь структуроутворення порівняно з 

контрольним зразком [173]. Обґрунтовано застосування пробіотиків Біфілакт А і 

Біфілакт Д у кількості 0,06-0,08% до маси начинки, а також харчових волокон з 

біфідогенними властивостями Beneo TM Synergy1 у кількості 15–20%, що 
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дозволяє отримати вафельну начинку з оптимальними органолептичними та 

структурно-механічними властивостями [174]. 

У кондитерській галузі є потреба в розробці та виробництві спеціалізованих 

жирових продуктів з підвищеною харчовою й біологічною цінністю. Це дозволить 

розширити асортимент кондитерських виробів. Основними тенденціями у 

виробництві спеціалізованих жирів є зниження трансізомерів ненасичених 

жирних кислот і створення бар’єрних жирів [175-177]. Одним із способів 

зменшення вмісту трансізомерів є використання жирів і олій з високим вмістом 

олеїнової кислоти, за неповного гідрування якої досягається стабільність 

продуктів гідрування. У США такі олії одержані генетичним способом. Також 

активно розробляються способи одержання олій з високим вмістом олеїнової і 

стеаринової кислот для виробництва маргаринів і жирів для кондитерських 

виробів [178]. Запропонована технологія виробництва високоолеїнової 

соняшникової олії з різним співвідношенням жирних кислот і токоферолів, яка 

може стати основою для виробництва жирів і маргаринів спеціального 

призначення та використовуватись у кондитерському виробництві [179]. 

Розроблені напівтверді і тверді  жири для вафельних начинок, які відрізняються 

вмістом ненасичених жирних кислот, 13% з яких – поліненасичені [180, 181].  

Значна увага приділяється створенню жирових продуктів з біологічною 

ефективністю, збалансованим жирнокислотним складом, обмеженою кількістю 

трансізомерів жирних кислот, вмістом жиророзчинних вітамінів, стабільністю до 

окиснення їх під час зберігання, підвищеною біологічною цінністю [182, 183]. 

Розроблено жирові композиції для кондитерського виробництва, що не містять 

трансізомеризованих жирних кислот, з використанням процесу переетерифікації 

сумішей тугоплавких жирів з рідкими рослинними оліями [1]. Встановлено, що у 

вафлях, начинку яких готують на пластифікованому жирі, збереженість вітамінів 

вища, ніж у виробах з начинкою на розплавленому жирі [165].  

Розроблено вафлі для функціонального харчування дітей, виробництво яких 

базується на застосуванні кондитерського напівфабрикату зі ступенем 

подрібнення компонентів до 96%. Він складається з цукру, жиру й лецитину. 
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Застосування такого напівфабрикату сприяє підвищенню рівномірності розподілу 

компонентів на 12–15% і додатково (у порівнянні з начинкою, виготовленою на 

пластифікованому жирі) підвищує збереженість мікронутрієнтів на 7%. У кінці 

регламентованого терміну придатності (3 міс.) збереженість вітамінів у вафлях, 

які містять кондитерський напівфабрикат, вища на 3–10% [43, 173].  

Використання нетрадиційних олій у рецептурах кондитерських виробів 

сприяє поліпшенню їх жирнокислотного складу. До того ж рослинні олії є цінним 

джерелом токоферолів. Проведені дослідження з використанням лляної олії для 

збагачення кондитерських виробів [184]. Встановлено, що рідкі рослинні олії 

особливо багаті поліненасиченими жирними кислотами, при цьому в їх складі 

мало насичених жирних кислот, кількість яких у твердому жирі достатньо висока. 

Як компоненти жирової основи суміші апробовані пальмова олія і продукти її 

фракціонування, а також лляна олія. Створені жирові композиції, 

жирнокислотний склад яких дозволив приблизити співвідношення жирних кислот 

у суміші до оптимального. Показана можливість використання жирової 

композиції у виробництві жирових начинок [185-190].  

Результатами досліджень доведена можливість і доцільність використання 

олії волоського горіха та пилку квіткового, з метою регулювання 

жирнокислотного складу жирових начинок вафель. Це сприяло оптимізації вмісту 

жирних кислот, збагаченню ПНЖ, регулюванню співвідношення окремих фракцій 

і максимальному доведенню їх до рекомендованих норм [191]. Перспективною 

рослинною сировиною є шрот амаранту та амарантові олії. Амарантова олія 

відрізняється від інших рослинних олій збалансованим жирнокислотним складом 

[192]. Шрот амаранту – це побічний продукт, що накопичується під час 

виробництва амарантової олії методом віджимання. Він містить 18–20% 

легкозасвоюваних білків зі значною кількістю незамінних амінокислот та 5–8% 

олії з високою концентрацією ПНЖК [193, 194].  

Компанія «ЕФКО» пропонує новий вид замінника какао-масла 

нелауринового типу з низьким вмістом трансізомерів жирних кислот – «Еколад 

1602-36TF». Цей продукт є нетемперованим, сумісним з какао-маслом до 15–20%, 
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базується на нелауринових оліях і застосовується для виробництва пластичної 

глазурі для вафель [176, 195].  

Встановлено, що за рахунок включення до рецептур нетрадиційних видів 

олій у кількості 10% від маси жиру відбувається збільшення частки ненасичених і 

зменшення частки насичених жирних кислот [1]. Доведено, що олія розторопші 

плямистої нерафінована холодного пресування багата на незамінні ПНЖК (62–

65%) та містить близько 61% лінолевої кислоти і 2% ліноленової. Олія волоського 

горіха холодного пресування містить пальмітинову (5,1%), стеаринову (2,5%), 

олеїнову (23,8%), лінолеву (47,4%), ліноленову (15,8%) жирні кислоти. У 

виноградній олії містяться в найбільшій кількості ліноленова (71,8%) і олеїнова 

(18,1%) кислоти [196, 197]. Олія з насіння гарбуза містить ПНЖК ω-6 та ω-3, 

загальна кількість яких складає до 53 г/100 г продукту, НЖК – 20,5 г/100 г 

продукту, МНЖК – до 26,6 г/100 г продукту [198]. Науково обґрунтована 

необхідність купажування олій для отримання жирової основи з оптимальним 

жирнокислотним складом [199]. Встановлено доцільність додавання до 

традиційних олій 25% лляної олії та 40% – рижієвої. 

Перспективним є використання кавунового насіння в рецептурах 

кондитерських жировмісних виробів як сировини, що заміняє натуральні горіхи, 

зокрема арахіс. В олії кавунового насіння міститься достатня кількість 

фізіологічно цінних ненасичених жирних кислот, у тому числі ессенціальної 

лінолевої – 57,99%. З точки зору харчової і біологічної цінності, в кавуновому 

насінні досить високий вміст білків, пектинових, мінеральних речовин, таких як 

калій, магній, цинк, селен. Вітаміни представлені групою В, С і РР [200].  

Отже, з метою розширення асортименту та одержання продуктів підвищеної 

біологічної цінності з високими органолептичними характеристиками традиційні 

компоненти кондитерських виробів доповнюють новими нетрадиційними з 

високоцінним хімічним складом та функціональними властивостями. 

1.2.2. Застосування продуктів тваринного походження у рецептурах 

борошняних кондитерських виробів 

Поряд   із   нетрадиційними  рослинними  збагачувачами,   у   виробництві    
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вафельних   тортів   широко  використовують продукти тваринного походження.  

Цінними добавками у виробництві багатьох кондитерських виробів можуть 

бути вторинні продукти молочного виробництва – сухе знежирене молоко, 

молочна сироватка, маслянка тощо. Доведено, що внаслідок додавання до 

рецептур кондитерських виробів молочних продуктів кількість 

фенілаланіну+тирозину збільшується до 123%, а також зростає вміст треоніну, 

валіну, лейцину, метіоніну+цистину [197]. Найчастіше використовують молоко 

сухе незбиране та знежирене. Найоптимальніший склад за співвідношенням білків 

і жирів є у незбираному молоці, однак сухе знежирене молоко багате на 

повноцінні легкозасвоювані білки [166]. Розроблені жирові суміші на основі 

рослинних олій із додаванням молочних або рослинних білків. Для цього 

найчастіше використовують сухе молоко, сухе молоко знежирене або казеїнат 

натрію [232]. Розроблено рецептури вафельних тортів «Курортний» і «Бджілка» із 

вмістом сухого знежиреного молока, яке підвищує якість виробів, зменшує частку 

жиру в жирових начинках, поліпшує смакові властивості [19, 201]. Сухе 

незбиране молоко в різній кількості входить до складу начинок вафельних тортів 

«Полярний», «Кавово-молочний», «Лісовий горіх», «Мокко», «Молочно-

вафельний», «Аушра», «Східна казка», «Популярний», «Паланга», «Вавері» та 

«Арсланбоб» [19]. 

Перспективним напрямком є використання сироваткових продуктів, до яких 

належать: солодка молочна сироватка, сироватка зі зниженим вмістом лактози, 

демінералізована сироватка з демінералізацією 40–90%, сироватковий пермеат 

(сироватка зі зниженим вмістом білка), сироваткові білкові концентрати із 

вмістом білка 90%, які можна використовувати для заміни цукру, незбираної 

молочної продукції, яєць, лимонної кислоти, борошна тощо, що дозволяє 

зменшити вміст жиру та знизити енергетичну цінність вафельних виробів [140]. У 

молочну сироватку переходить приблизно 50% сухих речовин молока, в тому 

числі більша частина лактози,  практично всі солі та мікроелементи, а також 

водорозчинні вітаміни. Вона містить близько 60 ферментів, вітаміно- та 

металозв’язувальні білки, імуноглобуліни і гормони. Сироваткові білки є 
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повноцінними та містять у своєму складі більше незамінних амінокислот, ніж 

казеїн [202].  

Вітчизняними вченими запропоновані різноманітні продукти з молочної 

сироватки: сироватка концентрована, згущена з кисломолочного сиру, суха 

підсирна та з кисломолочного сиру, суха нейтралізована, згущена і суха 

демінералізована, глюкозо-галактозний сироп, концентрат сухих білків із сирної 

сироватки, білкова маса з сироватки кисломолочного сиру, концентрат УК-1, 

вуглеводно-білковий концентрат УБК-1, сухий молочний продукт тощо. 

Використання цих добавок збагачує вафельні торти мінеральними речовинами та 

вітамінами, знижує енергетичну цінність і одночасно підвищує якість продуктів 

[72]. Використання гідролізованого концентрату сироватки у виробництві БКВ 

сприяє одержанню продуктів із заданими властивостями і поліпшеними 

показниками під час зберігання. Розроблено кальцієвмісні харчові добавки на 

основі лактат-, ацетат-, пропіонат- і гліцеринвмісних компонентів й оцінено 

ефективність застосування розроблених добавок для підвищення споживних 

властивостей і сповільнення черствіння БКВ [203].  

Комплексне використання молочної сироватки і екстрактів калини та 

барбарису збагачує БКВ мінеральними елементами, вітамінами і повноцінними 

білками [204]. Суха молочна сироватка збагачує начинку вафель «Спорт», 

«Молодість», «Естафета», «Туристські» [205, 206], «Рожеві», «Мальвіна» [205] 

білками, мінеральними речовинами, особливо кальцієм і калієм, а також дозволяє 

знизити частку цукру у виробах за рахунок лактози. Виготовляють вафлі із 

сироватко-білковим концентратом («Морозко»), із сухим молочно-солодовим 

продуктом («Експромт»), у поєднанні з цикорієм («Зоряний світ», «Веселка») та з 

додаванням сушеного сиру («З сиром») [205], із сухої сироватки та обсмаженого 

кукурудзяного борошна у співвідношенні 2:1 («Орхідея») [30]. 

Розроблена рецептура і технологія виготовлення йодованих молочних 

сироваткових білків, які рекомендують вводити у вафельні вироби – як у 

вафельне тісто, так і в начинки [72, 207]. 

Розроблені    вафлі,   у   складі  начинок   яких  є  20%  порошкоподібного  
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плавленого сиру. Він суттєво поліпшує амінокислотний склад виробів, особливо 

за триптофаном, фенілаланіном і тирозином [43]. Запатентовано склад жирової 

начинки для вафель, у рецептурі якої є сухий плавлений сир.  Готові вироби 

вирізняються приємним сирним смаком і кремовим кольором [208]. Науково 

обґрунтований і технологічно розроблений склад для виготовлення вафель із 

додаванням сиру, спецій (червоний, чорний перець), цибулі сушеної, часнику 

сушеного, грибів сушених, шинки, бекону, риби, крабів, кальмарів, креветок або 

їх суміші. Завдяки цьому вафлі набувають пікантного смаку добавки [114, 209].  

Використання в якості рідкого компоненту вафельних виробів кефіру 

нежирного сприятиме покращенню їх смакових характеристик, а також 

збільшенню вмісту легкозасвоюваних білків та кальцію [210]. 

Розроблено рецептури вафельних тортів «Мокко», «Курортний», «Бджілка», 

«Паланга», «Вавері» та «Арсланбоб», до складу начинок яких входить вершкове 

масло [19].  

Важливим джерелом білка тваринного походження є чорний альбумін, який 

входить у рецептури вафель «Тюльпан», «Бадьорість», «Апогей», «Полісяночка» 

(9–12%) [205]. Вироби, збагачені чорним альбуміном, використовують у 

лікувальному і дієтичному харчуванні [211]. Поєднання чорного альбуміну з 

борошном гречаним у начинці вафель «Заграва» підвищило вміст повноцінного 

білка, мінеральних речовин, харчових волокон та вітамінів [205]. 

Перспективною добавкою начинок є кальцевмісний збагачувач із 

шкаралупи курячих яєць, який у поєднанні із соком лимону легко засвоюється 

організмом людини. Подрібнена шкаралупа містить 11,5% білків, до складу яких 

входять 15 амінокислот, у тому числі незамінних, та мікроелементи: мідь, фтор, 

залізо, марганець, фосфор, сірку, цинк, кремній. [72, 212]. Вироби з додаванням 

яєчної шкарлупи можуть використовуватись для профілактичного харчування, 

оскільки вона зменшує вміст радіоактивних речовин у кістковому мозку [30]. 

Порошок яєчної шкаралупи з соком лимона входить в рецептуру вафель 

«Подарунок літа» [85]. 

Запропоновані   напрями   розширення існуючого асортименту вафельних  
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снекових виробів підвищеної поживної цінності шляхом використання 

риборослинних напівфабрикатів та збагачувальних рослинних компонентів. 

Наведено результати дослідження хімічного складу та показників якості 

асортименту розроблених солоних вафельних виробів без начинки «Крекісів 

рибних» з використанням риборослинних напівфабрикатів (паста риборослинна 

на основі гідротермічно оброблених дрібних тушок бичка азовського 

напівпатраного з використанням висівок вівсяних або пшеничних, або паста на 

основі гідратованого риборослинного борошна, виготовленого з подрібненого 

висушеного риборослинного фаршу з гідротермічно-оброблених дрібних тушок 

бичка азовського напівпатраного з використанням вівсяних або пшеничних 

висівок) та рослинної сировини, які підтверджують високі споживні властивості 

виробів [210, 213].  

Риборослинна паста виконує роль пластифікатора в процесі виробництва 

вафель, її використання дає змогу підвищити щільність вафельних виробів без 

зростання в’язкості тіста, що забезпечує покращення структури вафельних 

снекових виробів, зниження гігроскопічності виробів при зберіганні та зменшенні 

втрат під час транспортування і зберігання (зменшення частки лому), а також 

використовувати борошно з різними показниками якості. Використання в якості 

рідкого компоненту вафельних виробів бульйону рибного з побічних продуктів 

переробки риби (голови, плавці, кістки, шкіра) та ламінарії (5%) дасть змогу 

збільшити у виробах вміст білкових речовин, незамінних амінокислот та 

мінеральних елементів, зокрема органічного йоду та селену, а також сприятиме 

розширенню напрямів створення ресурсозберігаючих технологій харчової 

продукції [210]. 

Джерелом біологічно-активних речовин (БАР) є продукти бджільництва – 

апіпродукти, які мають цілющі властивості і помітно виділяються серед інших 

натуральних продуктів. Унікальність їх полягає в тому, що до рослинних БАР 

(фенольних сполук, терпеноїдів, каротиноїдів, вітамінів та ін.) додаються 

специфічні поліненасичені деценові жирні кислоти, що виробляються організмом 

бджоли, які практично не зустрічаються в природі. В результаті цього 
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утворюється комплекс речовин рослинно-тваринного походження з новими 

біологічними властивостями [214, 215].  

Для стабілізації якості та підвищення біологічної цінності БКВ, зокрема 

вафельних тортів, рекомендують використовувати квітковий пилок (обніжжя) 

[216-219], пергу [220], маточне молочко [221], прополіс [222], бджолиний підмор 

[214, 217]. Розроблено нові вафлі «Цілющі» та  «Медовий дар» із використанням у 

виробництві вафельних начинок квіткового пилку та меду відповідно. Нові вафлі 

характеризувались зменшеною кількістю вуглеводів, жирів і збільшеною – 

білкових речовин [1]. З метою підвищення біологічної цінності вафельних виробів 

було розроблено вафлі «Квітковий нектар» із додаванням меду, квіткового пилку і 

спиртового екстракту бджолиного підмору [83]. Рецептурою вафельного торта 

«Бджілка» передбачено внесення в начинку меду [19].   

В останні роки в міжнародній практиці (в Японії, Китаї, Румунії, Кенії та 

ін.) почали використовувати в апітерапії та харчовій промисловості новий 

нетрадиційний продукт бджільництва – гомогенат трутневих личинок. Це новий 

для України лікувально-профілактичний продукт, який має багато спільних 

властивостей з маточним молочком, хоча суттєво відрізняється біологічним 

походженням [214, 217, 220].  

Таким чином, для підвищення біологічної цінності вафельних тортів, 

поліпшення їх якості і споживних властивостей доцільно використовувати 

продукти тваринного походження, а саме: молочні, риборослинні та апіпродукти,  

чорний альбумін, шкаралупи курячих яєць.  

 

1.3. Зв’язок між якістю жирів і споживними властивостями вафельних 

тортів 

Жири займають важливе місце в рецептурі вафельних виробів. Їх 

використовують для приготування тіста, начинок, шоколадної або кондитерської 

глазурі, від якості та кількості жирів залежить гармонійність органолептичних 

властивостей і структура виробів. 

Під  час зберігання жири окислюються з утворенням первинних і вторинних  
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продуктів окиснення, які погіршують харчову цінність продукції. У таких жирах 

органічні пероксиди руйнують вітаміни А, D і каротин [166, 223].  

Утворення й накопичення первинних продуктів розпаду ліпідів токсично 

впливає на живий організм, хоч відчутно не змінює органолептичні й 

функціонально-технологічні властивості харчового продукту. Подальше 

окислювання ліпідів з утворенням альдегідів і кетонів (вторинних продуктів 

розпаду ліпідів) надає продукту специфічного присмаку прогірклості.  

З метою пригнічення вищезгаданих процесів використовують різні методи, 

які за принципом своєї дії поділяють на дві групи: активної хімічної дії і пасивні 

[30]. Пасивні методи передбачають механічний захист жирів від окислювальної 

дії зовнішніх факторів: пакування в герметичні та газо-, паро- і вологонепроникні 

пакувальні матеріали, зберігання в атмосфері інертних газів і за низьких 

температур, деаерацію жирів від повітря під час переробки й зберігання. Методи 

активної хімічної дії передбачають введення антиоксидантів, синергістів і 

дезактиваторів металів. 

Антиоксиданти сповільнюють псування ліпідних комплексів харчових 

продуктів внаслідок окиснення і сприяють збереженню їх якості. Вони бувають 

натуральними (аскорбінова кислота, її солі та ефіри, флавоноїди, біогенні аміни, 

сірковмісні сполуки, ферменти-антиоксиданти, мікроелемент селен, токофероли, 

вітамін А та його попередники, фосфоліпіди) і синтетичними 

(бутилгідроксианізол, бутилгідрокситолуол, ефіри галової кислоти, трет-

бутилгідрохінон) [1, 224, 225]. Оскільки, підвищена частка антиоксидантів 

синтетичного походження є небажаною, а природні інгібітори вважаються 

корисними функціональними добавками, які підвищують споживні властивості та 

біологічну цінність продукту, жиропереробні підприємства замінюють синтетичні 

антиоксиданти натуральними [21, 224].  

Потенційні можливості для використання альтернативних замінників 

синтетичних антиоксидантів достатньо великі, роботу в цьому напрямку 

проводять вчені США, Японії та Європи.  

Найбільш    перспективними    є    антиоксидантні    препарати    рослинного  
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походження [1, 223]. З літературних джерел відомо, що найвищу антиоксидантну 

дію має рослинна сировина з високим вмістом фенольних та поліфенольних 

сполук, а також вітамінних засобів флавоноїдної будови, каротиноїдів (провітамін 

А), мікроелементів – селену й цинку, вітамінів А (ретинол), Е (α, β, γ, δ 

токофероли), С (аскорбінова кислота, її солі та ефіри) та Р (рутин, аскорутин, 

урутин, кверцетин) [169, 226-231]. Антиоксидантну активність проявляють 

біологічно активні сполуки – терпеноїди фенольного ряду, такі як карнозол, 

хамазулен, кумарин, кверцитин та інші. Дія антиоксидантів значно підсилюється 

за умов одночасного застосування пектинів, аскорбінової кислоти і селену [232], а 

також природних адаптогенів, які містяться в женьшені, родіолі рожевій, ехінацеї, 

суцвіттях липи тощо. 

До найпоширеніших антиоксидантів кондитерських виробів належить 

аскорбінова кислота, її солі та ефіри. Аскорбінова кислота володіє здатністю 

зворотно окислюватися і відновлюватися, завдяки чому є визнаним 

антиоксидантом і активним антидотом вільно-радикальних реакцій [233]. Для 

олієжирових продуктів найчастіше використовують похідні аскорбінової кислоти 

– аскорбілпальмітат, одержаний етерифікацією L-аскорбінової кислоти 

пальмітиновою кислотою. Внесення аскорбілпальмітату (0,0375%) дозволяє 

збільшити термін зберігання вафель із жировими начинками до 14 тижнів [43]. 

Німецька компанія «Aquanova AG» розробила антиоксидант на основі природних 

компонентів NovaSOL, дія якого обумовлена вмістом аскорбінової кислоти й 

токоферолу [234]. 

Багато рослин містять значну кількість речовин, які складають фізіологічну 

антиоксидантну систему. Основними з них є фенольні сполуки – флавоноїди. 

Більшість флавоноїдів характеризуються відчутною біологічною активністю, 

зокрема Р-активними сполуками. Вони широко розповсюджені в природі, 

наприклад, у плодах цитрусових, гречці, листках чаю і квітах. До флавоноїдів 

відносять гесперидин, рутин, кверцетин, катехіни, лейкоантоціани, флавони та ін. 

Еталонним антиоксидантом вважається дигідрокверцетин, який не має жодної 

мутагенної активності для людини [1]. Внесення його в кількості 0,001–0,1%, 
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залежно від виду жиру, дозволяє збільшити термін придатності кондитерських 

виробів в 1,2–2,0 рази [235].  

Запропонована методика визначення рутину в рослинній сировині, що 

вказує на антиоксидантні властивості такої сировини [1, 236]. Досліджено чайно-

катехіновий концентрат – поєднання кверцетину та аскорбінової кислоти. 

Встановлено, що внесенням його в кількості 0,2% до маси жиру можна підвищити 

стійкість останнього в 2,1–2,4 раза, а в поєднанні з аскорбіновою кислотою – в 

2,8–3,9 раза [175]. Використання квітів волошки синьої в рецептурах БКВ 

дозволило подовжити термін їх зберігання в 2 рази завдяки вмісту в них 

кверцетину і аскорбінової кислоти [237]. Пропонують використовувати як 

антиоксиданти в кондитерських виробах кардамон, коріандр, імбир, кріп, 

фенхель, шавлію, мускат [238]. 

Оцінено антиоксидантні ефекти і розщеплення α- і δ-токоферолу у 

концентраціях 0,01–0,1% на процес окиснення жиру під час термічної обробки за 

160°С. Зразки жиру, збагачені α-токоферолом, мали значно меншу стійкість до 

окиснення порівняно зі зразками, що містять δ-токоферол [239].  

Доведено біологічну активність β-каротину, в основі якої антиоксидантні 

властивості [240] та антиоксидантну дію ефірних олій на окиснення жирів [241]. 

Визначено, що вища стабільність олії до окиснення в процесі з гексаном 

обумовлена наявністю в ньому більшої кількості каротиноїду [242].  

Досліджено антиоксидантну активність лабазника в’язолистого, трави 

розмарину, квітів ромашки, шавлії лікувальної, евкаліпту, звіробою 

продірявленого, чабрецю, сабельника, малини звичайної, трави горця пташиного, 

м’яти перцевої, квітів деревію звичайного, пустирника п’ятилопастного, 

березових бруньок, чаги (березового гриба), подорожника великого, ромашки 

аптечної, кропиви дводомної, листя амаранту, коріння оману високого [243]. 

Найбільшу антиоксидантну здатність мають лабазник в’язолистний, трава 

розмарину та квіти ромашки, що пов’язано з високим вмістом токоферолу та 

каротиноїдів. Найменшу антиоксидантну здатність має листя амаранту та коріння 

оману високого. Наявність сильних антиоксидантів, які повністю інгібують 
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окиснення, не виявлено в зразках трави деревію та полині гіркої. Дані екстракти 

можуть лише уповільнювати швидкість перекисного окиснення [243].  

Екстракт із розмарину характеризується високою антиоксидантною 

активністю у вершковому маслі [244] завдяки вмісту  до 30,3% терпенів і 

терпеноїдів [245]. Встановлено, що меліса лікарська за антиоксидантною 

активністю наближається до (+)-катехіну, але є нижчою, порівняно з кверцетином 

[246]. Використання порошку меліси лікарської у виробництві БКВ дозволяє 

подовжити терміни зберігання продуктів у 2 рази [247]. Екстракти (0,5%) трави 

грициків, меліси лікарської, листя брусниці та чорниці відчутно гальмують 

утворення пероксидів, вільних жирних кислот і карбонільних сполук, а, 

відповідно, уповільнюють процеси окиснення й гідролізу в жирових продуктах, 

що вказує на доцільність додавання досліджуваних продуктів у вафельні начинки 

[248]. Доведено, що екстракти материнки й чебрецю мають високу 

антиоксидантну активність [249].  

Досліджена антиоксидантна активність екстрактів із карі і листя м’яти, 

отриманих із різними розчинниками, та їх вплив на окислювальну стабільність 

жирів. Встановлено, що етанольний екстракт карі й водний екстракт м’яти 

показали найкращий рівень якості за тестами з дифенілпікрилгідразилом за 

знебарвленням радикала ABTS+ [250]. Доведена висока антиоксидантна дія 

куркуми, мускатного горіха, майорану, чебрецю, запропоновано використовувати 

як антиоксиданти для БКВ гарцинію, куркумін та валін [251, 252].  

Визначено загальний вміст фенолів і антиоксидантну активність 

дистильованих екстрактів базиліка, лавра, петрушки, ялівцю, анісового насіння, 

фенхелю, кмину, кардамону й імбиру. Найвищими антиоксидантними 

властивостями володіли екстракти базиліка і лавра [55, 253]. Доведена висока 

антиоксидантна здатність екстракту з насіння фенхеля [254] та композиції СО2-

екстрактів гвоздики і м’яти у співвідношенні 40:60 [1, 72].  

Досліджено природні добавки плодів горобини звичайної, глоду колючого, 

листя меліси лікарської, трави грициків і споришу звичайного на зміну якості 

кондитерських   жирів.   Найвищу  антиоксидантну  дію  проявили  складові трави  



55 
 

грициків і листя меліси лікарської [255].  

Для стабілізації якості вафельних виробів під час зберігання розроблені 

пасти та порошкоподібні концентрати з кропиви та шипшини, використання яких 

дає змогу збільшити термін зберігання вафель із жировими начинками в 1,5 раза 

[124]. Встановлено, що флавоноїди шипшини мають активну антирадикальну дію, 

а її інтенсивність залежить від їх концентрації [72]. Також встановлена 

антиоксидантна активність зеленого чаю та розмарину, обліпихи, насіння 

розторопші, полину гіркого та деревію [256].  

Рослинні олії із зародків пшениці, насіння гарбуза, плодів шипшини, 

насіння винограду, амаранту, обліпихи ефективно гальмують окисні процеси в 

молочному жирі, що входить до складу вафельних начинок. Серед досліджених 

біодобавок найвищу антиоксиданту активність мали рослинні олії із зародків 

пшениці, плодів шипшини та насіння гарбуза [257]. Оцінена ефективність 

використання олії з мандарину. У її складі ідентифіковано 14 сполук, суттєву 

частку яких займає лимонна кислота [258]. 

Природні антиоксидантні властивості мають золотий вус, імбир та 

чортополох молочний (розторопша) [259]. 

Джерелом природних антиоксидантів є продукти рослинного походження: 

калина, глід, обліпиха, айва, абрикоси, персики, насіння винограду, чорниця, 

брусниця, груша, суниця лісова, журавлина, інжир, горобина, боби, горошок 

зелений, редька, морква, капуста червона листова, перець червоний солодкий, 

ячмінь, зародки пшениці, насіння лимоннику, плоди шипшини, трави деревію, 

череди, шавлії, фіалки триколірної, листя бадану, імбир, гвоздика та інші рослини, 

що містять у своєму складі поліфенольні речовини – біофлавоноїди і каротиноїди 

[235, 260-268]. Високий сумарний вміст природних антиоксидантів виявлено в 

соках чорної смородини, вишні, глоду, аронії, чорниці, журавлини, в калині, 

барбарисі, черешні, полуниці, червоній смородині,  малині, кизилі, ожині, яблуках 

[269-272]. Порівнянням антиоксидантної активності фенольних сполук у свіжих, 

заморожених і висушених під час заморожування ягодах калини встановлено, що 

найбільшу активність до уловлювання вільних радикалів виявляють свіжі ягоди 
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калини [235, 273]. Спиртові 70%-ні екстракти з глоду характеризуються найбільш 

високим рівнем фловонолів і поліфенолів, з ожини – середнім, а з мушмули – 

найнижчим [72, 274].  

Дослідженнями антиоксидантної дії складових насіння винограду, кореня 

цикорію, клітковини гарбузової на кондитерський жир встановлено, що насіння 

винограду і корінь цикорію є найбільш ефективними інгібіторами жиру та 

поліпшують споживні властивості вафельних виробів [30].  

Висівки, отримані під час переробки зерна канадської західної янтарної 

твердої пшениці (Triticum  turgidum L. var. durum) і канадської західної 

червоноземної ярової пшениці (T. aestivum L.), можуть бути природним джерелом 

антиоксидантів і добавкою у виробництві лікувальних продуктів [72, 275]. 

Антиоксидантними властивостями володіють пептиди пшеничного і бавовняного 

альбуміну, а також моноцукри фруктози [276]. Метанольний екстракт із стрижня 

кукурудзяного качана в концентрації 1000 мг/кг володіє високою 

антиоксидантною активністю [72, 277].  

Методом Folin-Ciocalteu встановлено антиоксидантну активність соку із 

перцю духмяного, що обумовлено вмістом у ньому флавонолів, фенолових кислот 

та антоціанів [278]. Концентрати з ягід чорниці, аґрусу, малини, ожини, вишні й 

полуниці проявляють різну антиоксидантну активність, що пояснюється 

відповідним вмістом фенольних сполук (86,57-217,6 ммоль галової кислоти/л) та 

антоціанів (8,47-23,58*10
3
 у розрахунку на ціанідин-3-глюкозид) [279].  

Встановлено високу антиоксидантну дію порошків із журавлини, чорної 

смородини, моркви та глоду. Сполуки порошків із журавлини та чорної 

смородини, внесені в кількості 0,5% до маси жиру, гальмують процеси окиснення 

жирів у 1,5 раза [280]. Запропоновано фітокомпозиційні суміші для використання 

в БКВ на основі натуральної рослинної сировини з антиоксидантними 

властивостями (корінь солодки, листя шавлії, листя смородини, листя малини, 

корінь алтею, плоди глоду, розмарин) [281, 282].  

Стабілізуючі властивості ліпідів метанольних екстрактів шкірочки яблук 

вивчали  з  використанням  водної  емульсійної  системи  метиллінолеату. 
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Антиоксидантну активність цих екстрактів доведено вимірюванням її за методом 

Фоліна-Ціокалтеу, за відновлюючою здатністю Fe
3+

 та за ефективністю 

поглинання кислотних радикалів [283]. Методами FRAP і FIC досліджено і 

підтверджено антиоксидантну активність концентратів ягід чорної смородини, 

малини, ожини, вишні, полуниці, чорниці, журавлини і пюре яблучного, 

персикового, абрикосового, гранатового соку, цитрусових плодів [1, 284-286]. За 

допомогою методу високоефективної рідинної хроматографії доведено високу 

антиоксидантну активність та здатність зв’язувати вільні радикали суцвіть 

Brassica oleracea L. var. costata DC, Brassica oleracea L. var. acephala і Brassica rapa 

L. var. rapa. що обумовлено вмістом у них фенольних сполук і органічних кислот 

[287]. Екстракти з відходів переробки фундука містять більше фенольних сполук і 

володіють більшою антиокислювальною активністю, ніж екстракти з ядер [288]. 

Олію з насіння мускусної дині рекомендують використовувати як природній 

антиоксидант та продукт корисний для здоров’я людини [289]. Дослідженнями 

встановлено високий антиоксидантний ефект кавового екстракту [290], а також 

екстрактів із виноградного насіння, зеленого і чорного чаю, сибірської модрини в 

кількості 0,05–0,15% на 100 г жиру [291-296]. 

Досліджено антиоксидантні властивості харчових волокон різної хімічної 

природи: клітковина, представлена яблучними пектинами; клітковина, отримана в 

процесі переробки злакових культур – пшениці, вівса, жита; клітковина деревини 

бамбука. Встановлено, що найвищими антиоксидантними властивостями 

характеризувався яблучний пектин [297].  

Сербські вчені дослідили речовину Fibrex, яку отримують із м’якоті 

цукрового буряка. Встановлено, що використання пшеничного борошна в 

поєднанні з Fibrex є ефективною основою для приготування БКВ подовженого 

терміну зберігання [298]. Запропоновано використовувати як антиоксидант зелену 

шкірку стебел цукрової тростини [276]. Встановлено, що рисове лушпиння, настій 

шкірки арахісу, екстракт насіння ячменю, борошно гречки – потенційне джерело 

антиоксидантів, завдяки вмісту унікальної суміші фенольних сполук [299, 300].  

Перспективним  антиоксидантом   і   біологічною  добавкою  є  представник  
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водоростей Хлорелла звичайна завдяки легкому культивуванню та високому 

вмісту аскорбінової кислоти і α-токоферолу [301]. Доведено антиоксидантну 

активність сушеного продукту «haba-nori» – бурої водорості Petalonia binghamiae 

[1]. Встановлено, що етанольні екстракти стебла рослини ентади, плоди рослини 

Cinnamomum zeylanicum, плоди пальми jussara, насіння кенафа, шкірка ананаса, 

екстракт рослини Sambucus nigra, плоди чінотто, плоди Opuntia joconostle, плоди 

Gardenia jasminoides Ellis, листя семи видів роду Ficus, ягоди рослини Clidemia 

rubra, листя рослин Chidoscolus chayamansa Mс. Vaugh, листя каррі, плоди 

Momordica charantia [1] мають значну антиоксидантну активність і є природними 

антиоксидантами.  

У Львівському торговельно-економічному університеті постійно ведуться 

пошуки ефективних природних інгібіторів окиснення жирів. Проф. Сирохман І.В. 

дослідив дію фосфатидного концентрату окремо і в поєднанні з аскорбіновою 

кислотою, кверцетином, амінокислотами на окислювальні перетворення жирів, 

встановив ефективність застосування в рецептурах БКВ добавок таніну, імбиру, 

кверцетину, морину, шавлії і лимонної кислоти, соку обліпихи, порошку з бузини 

чорної, пюре з горобини звичайної, чорниці, калини і гарбузів [30, 262]. Під 

керівництвом І.В. Сирохмана досліджена антиоксидантна дія фіалки триколірної, 

деревію, череди, звіробою звичайного, насіння лимоннику, подрібнених зародків 

пластівців пшениці, морквяного порошку, пірокатехіну, бадану, ефіророзчинних 

екстрактів суцвіття вільхи, пюре яблучного, листя петрушки, пастернаку, селери, 

волоського горіха, м’яти перцевої, квітів бузини чорної, кореня родіоли рожевої, 

ехінацеї пурпурової, цикорію,  гібіскусу і живокосту, шроту з плодів розторопші 

плямистої, шипшини, аронії і мускатного горіха, порошку зірочника середнього,  

дивини, насіння винограду на жирах та БКВ [124, 302-305].  

Проф. Лозовою Т.М. проведено дослідження антиоксидантної активності 

квіткового пилку, порошків квасолі, листя бадану, квітів фіалки триколірної, липи 

серцелистої та ромашки лікарської. Найвищу антиоксидантну властивість мають 

квітковий пилок і порошок листя бадану, а найнижчу – порошок квітів ромашки 

лікарської [306]. Досить відчутний стабілізуючий ефект має порошок любистку 
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лікарського: його внесення сповільнило утворення початкових продуктів 

окиснення в 1,2–1,7 раза [307, 308].  

Серед продуктів тваринного походження прополіс є концентратом 

фенольних сполук, переважно оксикоричних кислот та їх похідних [222]. 

Прополіс в 6 разів активніший, ніж найбільш широко вживані для жирів хімічні 

сполуки [222]. Науковцями було проведено відповідне дослідження природних 

харчових добавок екстракту елеутерококу, настоїв з м’яти, пустирника, ехінацеї 

та прополісу, за результатами якого найбільшу антиоксидантну активність 

проявляє настоянка прополісу [309].  

Джерелом антиоксидантів вважають мед [310]. Дослідженнями 

ефективності антиоксидантного впливу меду та квіткового пилку на процеси 

окисного характеру жирів кондитерських виробів встановлено, що додавання 

продуктів бджільництва сповільнює процеси окиснення жирів у середньому в 3,1 

раза [309].  

Вивчено вільнорадикальні процеси та антиоксидантні властивості сиру 

кисломолочного [311]. Запропоновано використовувати молочну сироватку, що 

містить до 5% сухих речовин (сірковмісні білки, декстрини, молочна кислота) як 

активний реагент, який забезпечує видалення продуктів окиснення із 

соняшникової олії за рахунок того, що молочна кислота і декстрини здатні 

утворювати комплекси з вільними жирними кислотами, а сірковмісні білки – 

руйнувати перекиси [1].  

До групи природних антиоксидантів належать фосфоліпіди, антиоксидантна 

активність яких зумовлена синергетичними властивостями, металозв’язувальною 

активністю та здатністю руйнувати гіпероксиди зв’язуванням кисню. Додавання 

фосфоліпідів до рецептур захищає харчові продукти від окиснення і одночасно 

підвищує харчову цінність [308]. 

Серед синтетичних антиоксидантів поширений дегідрокверцитин марки 

«Флавіт», антиоксидантна дія якого в 2 рази вища, ніж екстракту насіння 

винограду, у 50 разів – ніж вітаміну С, у 100 разів – ніж вітаміну Е [312]. Для 

маргаринів і жирів, призначених для кондитерської промисловості, рекомендують 
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використовувати антиоксиданти Vitablend
ТМ

 20 (від 200 до 1000 мг/кг жирової 

фази продукту),  Vitablend
ТМ

 55 (від 200 до 500 мг/кг жирової фази) і Vitablend
ТМ

 

91 (від 200 до 900 мг/кг жирової фази) [235]. Датська компанія «DuPont-Danisko» 

пропонує антиоксиданти на основі природних агентів – GUARDIAN TOKO 70 

(суміш α-, β-, γ- і δ-токоферолів), GUARDIAN
ТМ

 Rosemary Extract (екстракт 

розмарину), GUARDIAN
ТМ

 Green Tea Extract (натуральний екстракт листя 

зеленого чаю у вигляді порошку) [124]. 

Таким чином, продукти природного походження проявляють високі 

антиоксиданті властивості, що ефективно впливає на процес окиснення жиру 

вафельних начинок. Це свідчить про перспективу та доцільність застосування 

природних антиоксидантів у виготовленні вафельних тортів із жировими 

начинками з метою подовження термінів їх зберігання та поліпшення споживних 

властивостей.  

 

1.4. Вплив пакувальних матеріалів на збереження якості вафельних 

тортів 

Підвищити терміни зберігання кондитерських виробів на вафельній основі 

можна завдяки використанню сучасних пакувальних матеріалів, які є 

обов’язковим компонентом розвитку промислового виробництва. Вдале 

застосування пакувальних матеріалів сприяє захисту від механічних пошкоджень, 

забруднення, утворення крихт, дії сонячних променів і тепла; запобігає злипанню, 

висиханню, зволоженню; забезпечує збереження смаку й аромату продукту, 

зменшенню втрат і збільшенню (в 2 і більше рази) термінів зберігання; надає 

продукції ефектного, яскравого та привабливого зовнішнього вигляду. 

Дослідженню захисних властивостей пакувальних матеріалів та їх впливу 

на збереження якості харчових продуктів присвячені праці науковців Соболєвої 

М., Хомутова Б., Ловачова Л., Дорохович А., Рудавської Г., Сирохмана І., Мардар 

М., Скокан Л., Дубініної А., Белінської С. та багатьох інших [1, 183]. 

Основними матеріалами для пакування БКВ, у тому числі вафельних тортів, 

є картон, папір із захисним покриттям, полімерні плівки та комбіновані матеріали. 
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Оптимальним пакувальним матеріалом для кондитерських виробів, за 

дослідженнями науковців Всесвітньої організації пакувальників, є папір [124]. 

Для упаковки БКВ використовують папір марок П-60Н, П-50Б, який має високу 

механічну міцність, жиронепроникність, привабливий зовнішній вигляд. Він 

інертний до харчових продуктів, не змінює їх смакових властивостей і за 

споживними характеристиками не поступається пергаменту, а за деякими навіть 

перевищує якість аналога [313, 314].  

У кондитерській промисловості багатьох країн використовують пакувальні 

матеріали на паперовій основі – пергамент, пергамін, підпергамент, які є жиро- та 

водостійкими [315]. Перспективним у Європі для пакування кондитерських 

виробів вважається  вощений папір [316]. Британська компанія Mondi Corporation 

пропонує крафт-папір, виготовлений зі 100% натуральних волокон [317]. 

Виробник пакувальних матеріалів «Аструм» для борошняних кондитерських та 

хлібобулочних виробів пропонує водостійкий папір [318]. Компанія «Славич» 

виготовляє ламінований папір – на паперову основу методом екструзії наноситься 

шар поліетилену [319]. Розроблено новий сорт паперу Sappi з інтегрованими 

бар’єрними властивостями, які забезпечують продуктам новий ступінь захисту. 

Для посилення антимікробних властивостей паперових пакувальних матеріалів 

пропонується покривати їх хітозаном [320]. 

Гофрований картон, з якого виготовляють ящики для транспортування БКВ, 

поєднує структурну міцність з високими амортизуючими характеристиками, які 

забезпечують збереження виробів під час транспортування. Його виготовляють із 

натуральних матеріалів, що на 70% підлягають переробці та вважають одним із 

найбільш екологічно безпечних [321]. Надійно зберігають БКВ багатошарові 

прокладки з гофрованого картону, поєднані з картонною упаковкою [43]. 

Вченими ведуться активні пошуки щодо розробки нових видів пакувальних 

матеріалів, які були б здатні подовжити термін зберігання кондитерських виробів. 

Поєднання паперу, картону, плівки з різними матеріалами надає їм нових 

властивостей, завдяки чому можна одержати сучасні композиційні упаковки. При 

цьому  проникність для водяної пари залежатиме від типу пакувального матеріалу 
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[322, 323]. Упакування БКВ у коробки, обтягнуті поліпропіленовою плівкою 

(герметично), дає змогу подовжити їх термін зберігання до 2 місяців [183, 324].  

Розроблена технологія виробництва пергаменту з природним 

антиоксидантом кверцетином та підтверджено його бар’єрні властивості [325]. 

Покритий поліетиленом папір рекомендують використовувати для виготовлення 

пакетів і коробок під печиво, вафлі, інші БКВ [1]. Виготовляють комбіновані 

пакувальні матеріали з декількох шарів різних полімерів – багатошарові плівкові 

матеріали або полімери в комбінації з іншими матеріалами (папір, картон, 

фольга). Металізація полімерних плівок значно підвищує їх бар’єрні властивості, 

а також поліпшує естетичні властивості упаковки [324, 326-329].  

Досліджено вплив металізованих і поліпропіленових плівок на якість печива 

і вафель із жировими начинками під час зберігання. Встановлено, що 

перспективною є металізована плівка, яка має низьку волого- і газопроникність та 

дозволяє збільшити термін придатності жировмісних кондитерських виробів 

[183]. Добрі якості мають пакувальні матеріали із полівінілхлоридної плівки, 

покритої сумішшю парафіну або воску з поліізобутиленом. Використовують 

також вакуумну упаковку, яку виготовляють із комбінованих матеріалів поліефір-

поліетилен, нейлон-поліетилен, нейлон-саран. З метою запобігання дії кисню на 

продукти виготовляють спеціальні бар’єрні пакувальні матеріали: пакети типу 

«Doy-раск», упаковка типу «Floy-pack» [1, 183].  

Основною проблемою під час пакування вафельних тортів із жировими 

начинками є високий вміст у них жиру, що за тривалого зберігання призводить до 

згіркнення виробів. Жири окислюються під дією кисню, світла і підвищеної 

температури, тому частіше за все для пакування жировмісної продукції 

використовують різноманітні гнучкі полімерні і комбіновані матеріали, непрозору 

металізовану плівку або спеціальну, що характеризується активними бар’єрними 

властивостями [330-332]. Для тривалого зберігання жировмісних кондитерських 

виробів рекомендують використовувати поліпропілен, поліамідні плівки, плівки 

на основі гідрохлориду каучуку (пліофільм і ексаплен), сополімери 

вінілденхлориду   та    вінілхлориду     (типу    саран).    Для    упакування    вафель  
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застосовують листовий полівінілхлорид і поліпропіленову плівку [72].  

Київський завод полімерних матеріалів випускає двоосновноорієнтовані 

поліпропіленові пакувальні плівки для упаковки кондитерських виробів. Вони 

антитоксичні, з високими бар’єрними властивостями, низькою питомою вагою, 

прозорі, водостійкі, придатні для різних видів друку [43].  

Найкращий пакувальний матеріал, що зберігає якість вафель найдовше, – 

метафан. Використання його дає змогу подовжити термін зберігання вафель 

втричі [333]. Підтверджено позитивну захисну дію біоксально-орієнтованих 

поліпропіленових (BOPP) плівок [1, 72, 124, 334].  Прийнятні пакувальні 

матеріали для більшості БКВ – прозорі, білі та біло-перламутрові біоксально-

орієнтовані поліпропіленові плівки (BOPP) марки ВIPAN
®
 і ламінати, виготовлені 

на основі ВОРР-плівок SOLAN
® 

[330]. Значно подовжують терміни зберігання 

металізовані плівки ВIPAN
®
 і ламінати SOLAN

®
. Їх проникність за киснем у 10-15 

разів, а за водяною парою в 5-10 разів менша, ніж у прозорих або білих плівках і 

ламінатах [335, 336].  

Вафельні торти, окрім захисту від попадання вологи, потребують ще й 

захисту від світла. Найкращий світлозахист мають ламінати ALPAN
®
, що містять 

у своєму складі алюмінієву фольгу. Термін зберігання продукту в такій упаковці 

становить 6–12 місяців. Крім того, для довготривалого зберігання вафельних 

виробів можуть використовувати металізовані ламінати SOLAN
®
 [337]. Найбільш 

розповсюджена упаковка для вафельних виробів – «флоу-пак», створена на основі 

прозорих, білих і біло-перламутрових ламінатів SOLAN
®
 з легко зварними швами 

або «cold seаl».  

Загалом, для упакування БКВ широким попитом користуються такі плівки, 

як термоусадкова, стрейч-плівка, ламінована, з «твіст-ефектом», PVC, BOPP, CPP, 

PP, BOPS, PET, PP/РЕ [125]. Для упакування вафель використовують Екстрафан 

КХ і Екстрафан КХМ – це біорієнтована поліпропіленова плівка, металізована у 

вакуумі алюмінієм (товщина 0,062 мкм) [30]. Популярним є упакування вафель в 

індивідуальну упаковку, завдяки якій можна подовжити термін придатності 

кондитерських виробів від 6 до 9-ти місяців [338]. 
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Одним із факторів, що впливають на ріст і розвиток мікроорганізмів є 

наявність або відсутність кисню, тому для фасування БКВ широке використання 

знайшла упаковка в середовищі інертних газів, а також застосування етилового 

спирту як консерванту. Останнім часом для харчових продуктів використовується 

метод упаковки з використанням газових сумішей, отриманих з О2, N2, СО2 і СО, 

завдяки чому пригнічується розвиток мікроорганізмів [124, 339, 340]. Для 

упакування в модифікованій атмосфері бісквітів, тортів, кексів, тістечок ВАТ 

«Укрпластик» виготовляє високобар’єрні прозорі білі плівки VIPAN та ламінати 

на їх основі. Вони не тільки мають низьку проникність до кисню і водяної пари, 

але й перешкоджають виходу з упаковки азоту й діоксиду вуглецю [341]. 

Австралійська компанія «Amcor Flxibles» випустила на ринок бар’єрні плівки 

Vodex Generation II із захисними властивостями (щодо до вологи та мінеральних 

масел), що збільшують термін придатності упакованих у них продуктів [124]. 

Підтверджена доцільність упакування кондитерських виробів у їстівну 

плівку, а також в упаковки із антимікробним (антисептичним) покриттям [304].  

Їстівні плівки виготовляють із нетоксичних водорозчинних полімерів і олігомерів, 

що засвоюються організмом людини (білки, вуглеводи) або не засвоюються 

(водорозчинні ефіри целюлози, полівініловий спирт). Зазвичай, це – крохмаль, 

зеїн, глютен, метилцелюлоза, пектин, віск. У них висока паропроникність і добра 

водорозчинність. Водночас їстівні плівки характеризуються високими бар’єрними 

властивостями до газів, передусім до кисню, вони гігієнічні й екологічно чисті. 

Крім того, їстівні покриття можуть мати ряд унікальних функціональних 

властивостей і характеристик за рахунок включення до їх складу вітамінів, 

ароматизаторів, антиоксидантів тощо [304, 342].  

В Німеччині створені різноманітні деструктуровані полімерні речовини з 

різних їстівних матеріалів: крохмалю, желатину, целюлози. З цих інгредієнтів 

виробляють лотки, банки, тарілки, чашки, які можна споживати разом з 

відповідними стравами [201]. Їстівним покриттям на основі кукурудзяного зеїну 

можна замінити папір-поліетилен. Розроблено також їстівну плівку на основі 

похідних целюлози та ліпідів з доданням агару [1, 43].  



65 
 

Бактерицидні та фунгіцидні антимікробні пакувальні матеріали здатні 

забезпечувати асептичні умови, безпечність продукції та значно збільшувати 

терміни зберігання упакованих у них товарів [1].  

Поширення отримали «активні» упаковки, які виявляють цілеспрямовану 

дію на упаковану продукцію, подовжуючи термін її зберігання. Отримано 

полімерний багатошаровий матеріал з антимікробними властивостями на основі 

плівки, яка містить бензойну кислоту в кількості до 2% мас. [1]. Як природну 

добавку для пакувальних матеріалів рекомендований бетулінвмісний екстракт 

берести [343]. Розглянуто перспективи використання цеолітів для інактивації 

хвороботворних мікроорганізмів і прискорення виведення продуктів обміну з 

організму людини, а також продуктів порушеного обміну речовин і токсичних 

сполук, отриманих з навколишнього середовища [344]. 

Одним із варіантів подовження термінів зберігання БКВ є застосування в 

пакуванні наноматеріалів. Такий метод набуває широкого розповсюдження в 

Китаї, Європі, США та Японії [124]. Частина компаній пропонує екологічно чисту 

упаковку з деревини як альтернативу полімерній. Вона безпечна для 

навколишнього середовища і її  можна використовувати тривалий період. 

Упаковка із шпону досить давно активно використовується в країнах ЄС 

виробниками кондитерських та хлібобулочних виробів [345]. 

Отже, в кондитерській промисловості для упакування вафельних тортів 

використовують папір, матеріали на паперовій основі, полімерні та комбіновані 

матеріали. Зростає випуск упакованої продукції у вакуумні упаковки, 

термоформовану тару, упаковки з модифікованим і регульованим газовим 

середовищем, із застосуванням їстівних плівок і упаковок з антимікробними 

властивостями. Вони забезпечують збереження споживних властивостей і якості 

вафельних тортів, подовжують терміни їх зберігання, полегшують розміщення і 

викладку товарів, а також підвищують їх конкурентоспроможність.  
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Висновки до розділу 1 

1. Актуальні наукові напрямки поліпшення споживних властивостей 

вафельних тортів – розробка нових виробів поліпшеного складу з підвищеним 

вмістом біологічно активних речовин та пониженою калорійністю. Цього можна 

досягнути застосуванням нетрадиційної, в тому числі місцевої, сировини з 

високою харчовою і біологічною цінністю. 

2. Перспективним напрямом створення тортів на вафельній основі 

підвищеної біологічної цінності є застосування нових нетрадиційних видів 

сировини рослинного і тваринного походження, а також різних вітамінно-

мінеральних сумішів, натуральних підсолоджувачів, цукрозамінників та 

поверхнево-активних речовин, які здатні виявляти комплексну дію та включають 

низку цінних компонентів.  

3. Досить актуальним є вивчення впливу рослинних антиоксидантів на 

процес окиснення жирів з метою розробки науково-обгрунтованих технологічних 

заходів щодо їх використання для підвищення якості, біологічної та фізіологічної 

цінності жирових начинок вафельних тортів.  

4. Подовжити збереженість вафельних тортів можна завдяки використанню 

сучасних пакувальних матеріалів, які є обов’язковим компонентом розвитку 

промислового виробництва.  

5. Значна кількість досліджень присвячена розробкам пакувальних 

матеріалів на основі нанотехнологій, здатних забезпечити ефективний захист 

виробів від мікробного ураження, впливу кисню повітря, запобігти усиханню під 

час виробництва і зберігання. Водночас обмеженою є кількість публікацій, 

присвячених дослідженням впливу новітніх пакувальних матеріалів на зміни 

органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних показників якості 

вафельних тортів, виготовлених  з використанням нетрадиційної сировини, у 

процесі зберігання. 

6. Пріоритетним напрямком є розроблення нових видів тортів на вафельній 

основі поліпшеного складу з використанням нетрадиційної сировини та 

комплексне вивчення її впливу на споживні властивості та збереженість виробів. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Об’єкти досліджень 

Теоретичні та експериментальні дослідження з дисертаційної роботи 

проводили протягом 2006-2017 років. Схема досліджень представлена на рис. 2.1. 

Наукові дослідження виконували в лабораторіях кафедри товарознавства, 

технологій і управління якістю харчових продуктів Львівського торговельно-

економічного університету, а також в Інституті біології тварин НААН (м. Львів), 

лабораторії кафедри органічної хімії Львівського національного університету ім. 

І. Франка, в лабораторіях Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (м. 

Київ). 

Об’єктами досліджень були вафельний торт з жировою начинкою 

«Сюрприз» (контрольний зразок) і розроблені нові вафельні торти з жировими 

начинками поліпшеного складу. 

При виготовленні вафельного торта з жировою начинкою «Сюрприз» 

використано, кг/т: борошно пшеничне вищого сорту (ГСТУ 46.004-99) – 217,36, 

жовток яєчний (сирий) (ДСТУ 8104:2015) – 21,74, сода харчова (ГОСТ 2156-76) – 

1,09, сіль кухонна (ДСТУ 3583:2015) – 1,09, цукрова пудра (ДСТУ 4623:2006) – 

467,99, жир кондитерський (ТУ У 15.4-00373758-007-2002) – 312,00, какао- 

порошок (ДСТУ 4391:2005) – 31,20, пудра ванільна (ДСТУ 1009:2005) – 4,06 [19]. 

  Нові найменування вафельних тортів з жировими начинками виготовлені: 

 вафельний торт «Гречанка» з включенням у начинку порошку трави 

гречки  (ДСТУ-Н CODEX STAN 192:2014) – 40,59 кг/т, молока сухого 

знежиреного (ДСТУ 4273:2015) – 24,35, солоду житнього ферментованого (ГОСТ 

29272-92) – 16,24, аскорбінової кислоти (ТУ У 15.8-33185580-002:2007) – 1,56, а 

какао-порошок замінено керобом (відповідає ДСТУ 4391-2005) – 40,59 кг/т; 

 вафельний торт «Івасик-Телесик» з додаванням у начинку порошку 

іван-чаю (ТУ У 15.8-00481181-018:2016) – 24,35 кг/т, жмиху розторопші (ТУ У 

15.8-24239651-007:2007) – 40,59, бурштинової кислоти (ГОСТ 6341-75) – 3,12,
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молока сухого знежиреного (ДСТУ 4273:2015) – 81,18, какао-порошок замінено 

керобом (відповідає ДСТУ 4391-2005) – 40,59, а цукрову пудру – фруктозою (ТУ 

У 15.6-32062796-010:2007) – 312,00 кг/т; 

 вафельний торт «Маковий» з включенням у начинку жмиху маку (ТУ 

У 10.8-3008822925-001:2015) – 40,59 кг/т, жмиху чорного кмину (ТУ У 10.8-

3008822925-001:2015) – 24,35,  бурштинової кислоти (ГОСТ 6341-75) – 3,12, 

молока сухого знежиреного (ДСТУ 4273:2015) – 24,35, а какао-порошок замінено 

керобом (відповідає ДСТУ 4391-2005) – 40,59 кг/т; 

 вафельний торт «Львів’янка» із внесенням у начинку порошку 

розмарину (ТУ У 15.8-3008085-004:2004) – 20,29 кг/т, борошна сочевиці 

дрібнонасіннєвої червоної, тип IV (ДСТУ 6020:2008) – 81,18, порошку ягід 

чорниці (ДСТУ 691:2004) – 40,59, аскорбінової кислоти (ТУ У 15.8-33185580-

002:2007) – 3,12, какао-порошок замінено керобом (відповідає ДСТУ 4391-2005) – 

40,59, а цукрову пудру – фруктозою (ТУ У 15.6-32062796-010:2007) – 312,00 кг/т; 

 вафельний торт «Осіннє рондо» з додаванням у начинку порошку 

любистку (ТУ У 15.8-3008085-004:2004) – 40,59 кг/т, жмиху насіння гарбуза (ТУ 

У 10.8-3008822925-001:2015) – 40,59, аскорбінової кислоти (ТУ У 15.8-33185580-

002:2007) – 1,56, молока сухого знежиреного (ДСТУ 4273:2015) – 81,18 кг/т. 

Апробацію дослідних зразків і випуск виробничої партії нових вафельних 

тортів з жировими начинками проводили в кондитерському цеху ТзОВ «Хліб-

Трейд» (ТМ «Просто добрий хліб») м. Львова. 

Предметом дослідження були споживні властивості нових виробів, вплив 

нетрадиційної сировини та пакувальних матеріалів на зміни показників якості 

вафельних тортів у процесі зберігання. 

Експериментальні дослідження проводили в декілька етапів. 

На першому етапі за результатами аналізу літературних першоджерел було 

сформульовано проблему і визначено мету досліджень. 

На другому етапі вивчали можливості сповільнення процесів автоокиснення 

найбільш лабільного компоненту вафельних тортів – жирової начинки під 

впливом використаної нетрадиційної сировини з антиоксидантними 
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властивостями. У дослідженнях використовували кондитерський жир для 

вафельних та прохолоджувальних начинок нелауринового типу серії «Віолія» 

виробництва ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» та нетрадиційну 

сировину: порошки любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю, жмихи 

насіння гарбуза, розторопші, маку та чорного кмину, які вводили у кількості 0,5–

1% до маси кондитерського жиру окремо та в поєднанні з бурштиновою кислотою 

(0,2%). Кондитерський жир для вафельних і прохолоджувальних начинок серії 

«Віолія» призначений для виробництва пластичних кондитерських мас, жирових 

начинок для вафель, карамелі, цукерок, шоколадно-вафельних тортів і інших 

кондитерських виробів. Це рослинний жир, вироблений з соняшникової олії та 

пальмової олії/олеїну методом часткової гідрогенізації з подальшою рафінацією 

(додаток А.1, А.2). 

Антиоксидантні властивості складників нетрадиційної сировини вивчали на 

кондитерському жирі в лабораторних умовах прискорено-кінетичним методом за 

температури (80±2)°С з вільним доступом кисню повітря. При цьому визначали 

органолептичні (колір, запах, смак) і фізико-хімічні показники: вміст продуктів 

окиснення (пероксидне [346], бензидинове [347] числа) і гідролізу (кислотне 

число [348]). 

На третьому етапі розроблені рецептури (додатки Б.1, Б.2, Б.3, Б.4, Б.5), 

технологічні інструкції (додатки В.1, В.2, В.3, В.4, В.5) та виготовлено виробничі 

партії нових вафельних тортів (додаток Г). Отримані результати захищені 

патентами на корисну модель (додаток Д.1, Д.2, Д.3). 

Рецептури розробляли з урахуванням результатів експериментальних 

досліджень щодо впливу природних антиоксидантів на збереженість жирів. 

Коригування хімічного складу та підвищення біологічної і зниження енергетичної 

цінності готових виробів – за рахунок заміни частини основної сировини 

(кондитерського жиру, цукрової пудри, какао порошку та ін.) на нетрадиційну. 

На четвертому етапі було проведено товарознавчу оцінку якості нових 

вафельних тортів, визначено їх харчову, біологічну та енергетичну цінність. 

Органолептичну оцінку якості виробів проводили дегустаційні комісії ТзОВ  
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«Хліб-Трейд» (м. Львів) та кафедри товарознавства, технологій і управління 

якістю харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету 

(додаток Е, Ж). 

З метою вивчення харчової та біологічної цінності вафельних тортів було 

визначено вміст основних макронутрієнтів, амінокислотний, жирнокислотний, 

мінеральний і вітамінний склад. 

П’ятий етап базувався на виконанні експериментальних досліджень щодо 

впливу різних чинників, у тому числі нетрадиційної сировини рослинного 

походження з антиоксидантними властивостям і пакувальних матеріалів, на зміну 

споживних властивостей вафельних тортів.  

Досліди виконували під час зберігання тортів з інтервалом 15 діб. Зразки 

зберігали за стандартних умов (температура (18±3)°С, відносна вологість повітря 

не більше 75%) у різних видах упакування, зокрема: 

– картонні коробки з поліетиленовою укладкою за ДСТУ 7276:2012 [349] 

масою нетто 1 кг; 

– пакети з поліаміду і поліетилену харчового (товщина 40 мкм) із 

модифікованим газовим середовищем (20% СО2 і 80% N2) за ДСТУ 

7275:2012 [350] масою нетто 250 г;  

– вакуумні пакети з металізованого поліпропілену харчового (товщина 25 

мкм) за ДСТУ 7275:2012 [350] масою нетто 250 г; 

– полістиролові контейнери з кришкою за ТУ У 25.2-22412950-001:2009 

[351] масою нетто 500 г. 

На шостому етапі досліджень було розраховано і обумовлено соціально-

економічну ефективність від впровадження нового асортименту вафельних тортів 

у виробництво. 

 

2.2. Методи досліджень 

Дослідження споживних властивостей нових вафельних тортів із жировими 

начинками та зміни їх якості під час зберігання проводили з використанням 

органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних методів аналізу. 
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Органолептичну оцінку якості нових вафельних тортів здійснювали за 

розробленою нами 50-баловою шкалою оцінки якості (табл. 2.1).  

Вона передбачає оцінювання якості вафельних тортів на «відмінно», 

«добре», «задовільно» та «незадовільно» за всіма органолептичними показниками 

(максимальна кількість 5 балів для кожного показника). Крім того, для 

відповідних показників було визначено коефіцієнт вагомості з урахуванням їх 

впливу на формування якості виробу.  

Загальний показник якості обчислювали за формулою: 

                Х = а1В1 + а2В2 + … + аnВn                                     (2.1) 

де а – коефіцієнт вагомості одиничного показника; 

     В – оцінка в балах окремого показника. 

Товарознавчу оцінку якості нових вафельних тортів проводили 

органолептично за стандартними показниками: зовнішній вигляд, колір, вигляд у 

розрізі, якість начинки, запах, смак.  

Органолептичну оцінку якості нових вафельних тортів здійснювали 

дегустаційні комісії ТзОВ «Хліб-Трейд» та кафедри товарознавства, технологій і 

управління якістю харчових продуктів Львівського торговельно-економічного 

університету (додатки Е, Ж). 

Методи визначення фізико-хімічних показників якості: 

 масова частка вологи – висушуванням до постійної маси за 

температури 102 °С за ДСТУ 4910:2008 [352]; 

 масова частка загального цукру в перерахунку на суху речовину (за 

сахарозою) – перманганатним методом (за Бертраном) за ДСТУ 5059:2008 [353]; 

 масова частка жиру в перерахунку на суху речовину – екстракційно-

ваговим методом за Сокслетом за ДСТУ 5060:2008 [354];  

 масова частка золи, нерозчинної в розчині з масовою часткою соляної 

кислоти 10% – мокрим озоленням проби в азотній кислоті і спалюванням її в 

електричній печі за ДСТУ 4672:2006 [355]; 

 масова частка білкових речовин – кількістю азоту за методом 

К’єльдаля з наступним перерахунком [356]; 



 
 

Таблиця 2.1 

Шкала балової оцінки органолептичних показників якості нових вафельних тортів (дегустаційна оцінка) 

№ 

з/п 

Показники 

якості 

Кваг. Характеристика і оцінка показників якості 

відмінно (5) добре (4) задовільно (3) незадовільно (2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Зовнішній 

вигляд 

1,5 Поверхня з чітким 

малюнком, з рівним 

обрізом, без підтікань; 

начинка не виступає 

за краї; вафельний 

лист щільно прилягає 

до начинки 

Поверхня з добре 

вираженим малюнком, 

з рівним обрізом, без 

підтікань; 

допускається незначне 

пошкодження країв та 

кутів; начинка не 

виступає за краї; 

вафельний лист 

щільно прилягає до 

начинки 

Поверхня з частково 

деформованим, 

нечітким малюнком, з 

нерівним обрізом, з 

незначним підтіканням 

начинки; за формою 

допускається незначна 

деформація виробу, з 

пошкодженими 

кутами; начинка трохи 

виступає за краї; 

вафельний лист щільно 

прилягає до начинки 

Поверхня з нечітким 

малюнком, з нерівним 

обрізом, з підтіканням 

начинки та з 

тріщинами; 

неправильної форми, 

з пошкодженими 

кутами; 

начинка виступає за 

краї, зі слідами на 

поверхні; вафельний 

лист не щільно 

прилягає до начинки 

2 Колір 1,0 Від білого або світло- 

жовтого до 

коричневого 

відповідно до 

рецептури, без плям і 

підгорілості; у разі 

використання 

добавок може бути з 

відтінком цих 

добавок; колір 

начинки однотонний 

Від білого або світло-

жовтого до 

коричневого 

відповідно до 

рецептури, з 

незначними плямами, 

без підгорілості; у разі 

використання добавок 

може бути з відтінком 

цих добавок; колір 

начинки однотонний 

Від білого або світло- 

жовтого до коричнево-

го, нерівномірний, 

допускаються незначні 

плями і підгорілість; у 

разі використання 

добавок може бути з 

відтінком цих добавок; 

колір начинки 

недостатньо однотон-

ний 

Від білого або світло-

жовтого до 

коричневого, 

нерівномірний, з 

плямами і 

підгорілістю; колір 

начинки 

неоднотонний 

7
3
 



 
 

Продовж. табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Вигляд у 

розрізі 

1,0 Вафельні листи 

рівномірно 

пропечені, з добре 

розвинутою 

пористістю, з 

хрусткими 

властивостями; 

начинка розподілена 

рівномірно 

Вафельні листи 

рівномірно пропечені, 

з розвинутою 

пористістю, з 

хрусткими 

властивостями; 

начинка розподілена 

рівномірно 

Вафельні листи 

недостатньо рівномірно 

пропечені, зі слабко 

розвинутою 

пористістю, без 

виражених хрустких 

властивостей; начинка 

розподілена 

нерівномірно 

Вафельні листи 

нерівномірно 

пропечені, з 

нерозвинутою 

пористістю, без 

хрустких 

властивостей; начинка 

розподілена 

нерівномірно 

4 Якість 

начинки 

2,0 Начинка однорідної 

консистенції, без 

крупинок та грудочок 

(крім вкраплень від 

добавок у випадку їх 

додання); легко тане, 

ніжна, масляниста 

Начинка однорідної 

консистенції, без 

крупинок та грудочок 

(крім вкраплень від 

добавок у випадку їх 

додання); ніжна, 

масляниста 

Начинка неоднорідної 

консистенції, з 

крупинками та 

грудочками (крім 

вкраплень від добавок 

у випадку їх додання); 

недостатньо ніжна, не 

масляниста 

Начинка неоднорідної 

консистенції, з 

наявними крупинками 

та грудочками; не 

тане легко, груба, не 

масляниста 

5 Запах 2,0 Властивий даній 

назві виробу, 

обумовлений 

рецептурою і 

використаними 

добавками, 

приємний, добре 

виражений, без 

сторонніх запахів 

Властивий даній назві 

виробу, обумовлений 

рецептурою і 

використаними 

добавками, приємний, 

слабко виражений,  

без сторонніх запахів 

Слабко виражений, з 

трохи відчутним 

невластивим 

стороннім запахом 

Неприємний, з 

вираженим 

невластивим 

стороннім запахом 

несвіжих 

рецептурних 

інгредієнтів і 

прогірклого жиру 
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Продовж. табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Смак 2,5 Властивий даній назві 

виробу, обумовлений 

рецептурою і викорис-

таними добавками, 

добре виражений, 

приємний, без 

сторонніх присмаків;  

відмінна гармоній-

ність поєднання 

рецептурних 

компонентів  

Властивий даній назві  

виробу, обумовлений 

рецептурою і 

використаними 

добавками, вираже-

ний, приємний, без 

сторонніх присмаків;  

добра гармонійність 

поєднання рецептур-

них компонентів 

З трохи відчутним 

невластивим 

стороннім присмаком; 

задовільна гармоній-

ність поєднання 

рецептурних 

компонентів 

Неприємний, з 

вираженим стороннім 

присмаком несвіжих 

рецептурних 

інгредієнтів і 

прогірклого жиру; 

поєднання рецептур-

них компонентів 

несумісне 

Загальна кількість 

балів 
50-41 40-31 30-21 20 і менше 

7
5
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 амінокислотний склад – методом іонообмінної рідинно-колонкової 

хроматографії на автоматичному аналізаторі амінокислот Т 339 виробництва 

«Мікротехна» Чехія, Прага [357]; 

 амінокислотний скор визначали відношенням кількості відповідної 

незамінної амінокислоти в 1 г білка вафельних тортів до регламентованого вмісту 

її в «ідеальному білку» за шкалою ФАО/ВООЗ [358]; 

  жирнокислотний склад – методом газової хроматографії на газовому 

хроматографі HRGC 5300 (Італія) [359]; 

 мінеральний склад, у тому числі вміст важких металів, визначали 

методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С-115 ПК [360]; 

 аскорбінова кислота (вітамін С) – методом Тільманса [361]; 

 рибофлавін (вітамін В2) – кислотним гідролізом трихлороцтовою 

кислотою протягом 24 год. за температури 37°С. Визначення проводили на 

флуорометрі, порівнюючи інтенсивність флуоресценції досліджуваного екстракту 

з флуоресценцією стандартного розчину рибофлавіну [361]; 

 тіамін (вітамін В1) – флуориметричним методом, що полягає в 

окисленні тіаміну в лужному середовищі з утворенням тихрому. Інтенсивність 

флуоресценції тихрому прямопропорційна вмісту тіаміну [361]; 

 ніацин (вітамін РР) – фотоелектроколориметричним методом, що при 

взаємодії з бромистим роданом у присутності ароматичних амінів (анілін, метол) 

у нейтральному або слабокислому середовищі утворює забарвлену сполуку, яка 

прямопропорційна кількості нікотинової кислоти [361]; 

 фолацин (вітамін Вс) – методом прямої флюорометрії з гіпосульфітом 

натрію [362]; 

 рутин (вітамін Р) – методом Левенталя [362]; 

 каротин – колориметричним методом [362]; 

 токоферол (вітамін Е) – методом газорідинної хроматографії: 

омиленням досліджуваного зразка спиртовим розчином гідрооксиду калію з 

наступною екстракцією етиловим спиртом. Метод базується на здатності 
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токоферолу відновлювати хлорне залізо в присутності індикатора. Визначення 

проводили колориметрично за довжини хвилі 510-520 нм [361, 362]; 

 ретинол (вітамін А) – колориметричним методом [361]; 

 філохінони – за ГОСТ 7047 [362]; 

 кількість пероксидів – йодометричним методом [346]; 

 бензидинове число – за кольоровою реакцією бензидину з 

карбонільними сполуками, що є продуктами окиснення жиру. Цей показник 

характеризує вміст нелетких карбонільних сполук з високою молекулярною 

масою [347]; 

 кислотне число – методом титрування [348]; 

 мікробіологічні показники: відбір і підготовку проб для 

мікробіологічних досліджень – за ГОСТ 26668 [363], ГОСТ 26669 [364], методи 

культивування мікроорганізмів – за ГОСТ 26670 [365], апарати та живильні 

середовища – за ГОСТ 27543 [366], мікробіологічний контроль – за ДСП 

4.4.5.078-2001 [367], ГОСТ 10444.15-94 [368], ГОСТ 30518-97 [369], ГОСТ 

10444.12-88 [370], ГОСТ 10444.2-94 [371], ДСТУ ISO EN 12824:2004 [372]; 

 комплексний показник якості нових виробів – методом 

кваліметричної оцінки [373]. 

З метою об’єктивної оцінки та усунення похибок, що виникають у процесі 

визначення числових значень параметрів внаслідок впливу різних 

неконтрольованих факторів, усі дослідження проводили при трьох- і п’ятиразовій 

повторюваності. 

Математичну обробку даних здійснено в середовищі MS Excel 2013. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Для досягнення мети і поставлених завдань розроблено схему проведення 

теоретичних та експериментальних досліджень. 

2. Визначено об’єкти дослідження – вафельний торт із жировою начинкою 

«Сюрприз» (контрольний зразок) і розроблені нові вафельні торти з жировими 

начинками поліпшеного складу. Предмет дослідження – споживні властивості 
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вафельних тортів із жировими начинками, вплив нетрадиційної сировини та 

пакувальних матеріалів на якість та безпечність вафельних тортів під час 

зберігання.  

3. Визначені методи досліджень, які складаються з органолептичних, 

фізико-хімічних й мікробіологічних методів дослідження та статистично-

математичних методів обробки експериментальних даних на основі 

комп’ютерних технологій. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА 

ЗМІНУ ЯКОСТІ ЛАБІЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЖИРОВИХ НАЧИНОК 

ВАФЕЛЬНИХ ТОРТІВ 

 

Одне з основних завдань, що вирішують фахівці в галузі харчової 

біотехнології, – подовження термінів зберігання продуктів харчування зі 

збереженням їх якості. Тривалість зберігання продуктів харчування залежить від 

змін, які відбуваються з основними складовими: ліпідами, білками, вуглеводами. 

Утворення й накопичення первинних продуктів розпаду ліпідів токсично 

впливає на живий організм, хоча відчутно не змінює органолептичні й 

функціонально-технологічні властивості харчового продукту. Подальше 

окиснення ліпідів з утворенням альдегідів і кетонів (вторинних продуктів розпаду 

ліпідів) надає продукту специфічного присмаку прогірклості. 

Вафельні торти з жировими начинками містять значну кількість жирів, тому 

вони характеризуються обмеженою стійкістю до окисних процесів, що 

призводить до зниження якості та скорочення термінів зберігання продукції. З 

метою гальмування вищезгаданих процесів у продукти вносять антиоксиданти.  

Найбільш перспективними можна вважати антиоксидантні препарати 

рослинного походження. 

Нами досліджено антиоксидантну активність природних добавок жмихів 

чорного кмину, маку, насіння гарбуза, розторопші, порошків любистку, трави 

гречки, іван-чаю та розмарину. Дослідження проводили під час зберігання 

кондитерського жиру для вафельних і прохолоджувальних начинок 

нелауринового типу серії «Віолія» прискорено-кінетичним методом за 

температури (80±2)°С з вільним доступом кисню повітря.  Добавки вводили в 

кількості 0,5 і 1,0% до маси жиру окремо та в поєднанні з 0,2% бурштинової 

кислоти, що використана як синергіст для посилення дії антиоксидантів. 

У розтопленому стані свіжий кондитерський жир був прозорим, із типовим 

смаком і запахом. Початкове значення пероксидного числа кондитерського жиру 
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при дослідженні добавок жмихів маку й чорного кмину становило 0,2493, 

порошків любистку, трави гречки і розмарину ‒ 0,4188, а жмихів розторопші і 

насіння гарбуза та порошку іван-чаю – 0,8824 ммоль ½ О/кг.  

Під час зберігання спостерігалося погіршення органолептичних 

властивостей контрольного зразка жиру у всіх серіях. На п’яту добу зберігання в 

контрольних зразках з’явився невластивий запах прогірклого жиру. У зразках із 

природними добавками це проявлялося лише на восьму добу зберігання. 

Зміну якості дослідних зразків жиру контролювали за накопиченням 

пероксидів, вільних жирних кислот та карбонільних сполук, які реагують із 

бензидином. У процесі аналізу  змін пероксидного числа в усіх дослідних зразках 

спостерігалося поступове утворення і зростання кількості  пероксидів. 

Плоди чорного кмину (Carum carvi L.) містять 3-7% ефірної олії (основні її 

компоненти – карвон і лімонен), 14-22% жирної олії з високим вмістом 

петроселінової кислоти та дубильні речовини. З трави і насіння виділено 

флавоноїди кверцетин, кемпферол та ізорамнетин, а також ацетилові сполуки – 

поліїни [374]. 

Сполуки чорного кмину забезпечували гальмування накопичення 

пероксидів у кондитерському жирі (рис. 3.1). В основному відбувалось 

прискорене накопичення первинних продуктів окиснення, тільки в кінці 

зберігання спостерігалось помітне сповільнення швидкості цього процесу. Це 

зумовлено нестійкістю гідропероксидів до дії високих температур з частковим 

перетворенням первинних продуктів окиснення у вторинні.  

Оптимальною, з погляду сповільнення процесу окиснення, виявилася 

добавка 1,0% жмиху чорного кмину у поєднанні з 0,2% бурштинової кислоти. Це 

дозволило сповільнити процес окислювального псування жиру в 1,4 раза після 6 

діб і в 1,3 раза після 10 діб зберігання порівняно з контрольним зразком. 

Насіння маку є цінною харчовою добавкою, оскільки містить до 20% 

рослинного білка, ненасичені жирні кислоти (в т.ч. олеїнову, лінолеву, 

ліноленову), вітаміни В, РР. Жмих насіння маку є джерелом рослинного кальцію 

(1460 мг/100 г), який легко засвоюється організмом [375, 376]. 
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y = 2,8898x - 2,1432 

R² = 0,9806 

y = 2,5656x - 1,6434 

R² = 0,9735 

y = 2,3382x - 1,5684 

R² = 0,9843 

y = 2,2371x - 1,5109 

R² = 0,9788 

y = 2,0648x - 1,4126 

R² = 0,9853 

Рис. 3.1. Вплив сполук чорного кмину на зміну пероксидного числа 

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 

 

Вплив сполук маку на зміну пероксидного числа кондитерського жиру під 

час зберігання наведено на рис. 3.2. У жирі без добавок пероксидне число 

зростало інтенсивніше. Запропоновані варіанти добавок сповільнювали перебіг 

окислювальних процесів, а найефективнішою виявилася суміш 1,0% жмиху маку 

з 0,2% бурштинової кислоти до маси жирової основи. Пероксидне число цього 

зразка після 10 діб зберігання було у 1,5 раза нижчим від контролю. 

Любисток лікарський (Levisticum officinale) містить складні ефірні олії, 

щавлеву кислоту, пурини, солі калію та натрію. Листки містять велику кількість 

аскорбінової кислоти (до 118 мг%), тіамін, каротин (5,3-6,7 мг%) [374, 375]. 

Накопичення пероксидів у дослідних зразках кондитерського жиру під час 

зберігання залежить від антиокислювальної активності добавок (рис. 3.3).  

В основному відбувалось прискорене накопичення первинних продуктів 

окиснення, тільки в кінці зберігання спостерігалось помітне сповільнення 

швидкості цього процесу. У жирі без добавок пероксидне число зростало 

інтенсивніше. Запропоновані варіанти добавок сповільнювали перебіг 

окислювальних  процесів,  а  найефективнішою  виявилася суміш 1,0% порошку 
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y = 2,8768x - 2,1735 

R² = 0,9752 

y = 2,5978x - 1,8340 

R² = 0,9804 

y = 2,5225x - 1,9122 

R² = 0,9725 

y = 2,3573x - 1,7552 

R² = 0,9752 

y = 1,7023x - 0,6847 

R² = 0,9471 

 

Рис. 3.2. Вплив сполук насіння маку на зміну пероксидного числа 

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 

 

 

 

 

y = 3,4907x - 4,0198 

R² = 0,9886 

y = 3,1980x - 4,0029 

R² = 0,9687 

y = 2,9968x - 3,9552 

R² = 0,9668 

y = 2,9660x - 3,8641 

R² = 0,9568 

y = 2,5997x - 3,5909 

R² = 0,9594 

 

 

Рис. 3.3. Вплив сполук порошку любистку на зміну пероксидного числа 

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 
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любистку з 0,2% бурштинової кислоти до маси кондитерського жиру. Пероксидне 

число цього зразка після 10 діб зберігання було в 1,4 раза нижчим від контролю. 

В квітучій траві гречки (листках і квітках)  містяться хлорогенова, 

протокатехова, галова і кавова кислоти, рутин, в квітках – фагопірін і рутин 

(6,3%), в листі виявлено рутин (4,52%), близький до біофлавоноїдів – цитрин, 

кверцитрин, ізокверцитрин за характером біологічної дії і застосування [375].  

Вплив сполук трави гречки на накопичення пероксидів у дослідних зразках 

кондитерського жиру наведено на рис 3.4. 
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Рис. 3.4. Вплив сполук порошку трави гречки на зміну пероксидного числа 

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 

 

Оптимальною з погляду сповільнення процесу окиснення виявилася 

добавка 1% порошку трави гречки у поєднанні з 0,2% бурштинової кислоти. Це 

дозволило сповільнити процес окислювального псування жиру в 1,3 раза після 5 

діб і в 1,2 раза після 10 діб зберігання порівняно з контрольним зразком. 

У складі розмарину містяться дубильні речовини (8%), алкалоїди, 

поліфенольні сполуки, флавоноїди, ефірні олії [375]. Антиоксидантна здатність 

розмарину зумовлена вмістом терпенів і терпеноїдів (до 30%) [260]. 
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Сполуки розмарину забезпечували гальмування накопичення пероксидів у 

кондитерському жирі (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Вплив сполук розмарину на зміну пероксидного числа  

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 

 

Запропоновані варіанти добавок сповільнювали перебіг окислювальних 

процесів, а найефективнішою виявилася суміш 1,0% порошку розмарину з 0,2% 

бурштиннової кислоти до маси кондитерського жиру. Пероксидне число цього 

зразка після 10 діб зберігання було в 1,3 раза нижчим від контролю. 

Основні діючі речовини плодів розторопші плямистої (Fructus Silybi 

mariani) – флаволігнани, головними серед яких є силібін, силідіанін, силіхристин, 

ефірні олії, смоли, слиз, а також біогенні аміни (тіамін, гістамін) та близько п’яти 

флавоноїдів (таксифолін, кверцетин, дегідрокемпферол та ін.), амінокислоти, 

гідроксикоричні кислоти, вітаміни К, А, Е, сапоніни, дубильні речовини, а також 

макро- та мікроелементи [224, 374]. 

Вплив сполук розторопші на накопичення пероксидних сполук у дослідних 

зразках кондитерського жиру наведено на рис. 3.6. Поєднання жмиху розторопші 

1% з 0,2% бурштинової кислоти дозволило сповільнити процес окислювального 

псування жиру в 1,5 раза після 10 діб зберігання порівняно з контролем. 
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Рис. 3.6. Вплив сполук розторопші на зміну пероксидного числа  

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 

 

Гарбузове насіння цінується високим вмістом клітковини, рослинного білка, 

вітамінів, фолієвої кислоти. Також воно багате на кальцій, калій, цинк і магній; 

флавоноїди; ненасичені і поліненасичені жирні кислоти, в тому числі ω-3 і ω-6. 

Використовується з лікувальною і профілактичною метою [21, 376]. 

Накопичення пероксидів у дослідних зразках кондитерського жиру під час 

зберігання залежить від антиокислювальної активності добавок (рис. 3.7). 

Поєднання жмиху насіння гарбуза 1% з 0,2% бурштинової кислоти дозволило 

сповільнити процес окислювального псування жиру в 2,0 раза після 10 діб 

зберігання порівняно з контрольним зразком.  

Іван-чай або хамеріон вузьколиистий (Epilobium angustifolium) містить 

дубильні речовини, антоціани, каротин, вітамін С (до 340 мг%), рутин та інші 

речовини, які характеризуються антиоксидантними властивостями [377]. 

Сполуки іван-чаю помітно гальмували накопичення пероксидів у 

кондитерському жирі (рис. 3.8). Найвищу антиоксидантну дію мала суміш 

порошку іван-чаю (1%) з бурштиновою кислотою (0,2%), яка майже в 1,5 рази 

підвищила стійкість жиру до окиснення.  
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Рис. 3.7. Вплив сполук насіння гарбуза на зміну пероксидного числа 

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 
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Рис. 3.8. Вплив сполук іван-чаю на зміну пероксидного числа кондитерського 

жиру під час зберігання за температури (80±2)°С 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 6 8 10

П
.ч

.,
 м

м
о
л

ь
 ½

О
/к

г
 

 

Тривалість зберігання, діб 
Контроль 
Жмих насіння гарбуза, 0,5 % 
Жмих насіння гарбуза, 0,5 % + бурштинова кислота, 0,2 % 
Жмих насіння гарбуза, 1 % 
Жмих насіння гарбуза, 1 % + бурштонова кислота, 0,2 % 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 2 4 6 8 10

П
.ч

.,
 м

м
о
л

ь
 ½

О
/к

г
 

Тривалість зберігання, діб Контроль 
Порошок іван-чаю, 0,5 % 
Порошок іван-чаю, 0,5 % + бурштинова кислота, 0,2 % 
Порошок іван-чаю, 1,0 % 
Порошок іван-чаю, 1,0 % + бурштонова кислота, 0,2 % 



87 
 

Методами математичної обробки встановлено, що всі значення парних 

коефіцієнтів кореляції між тривалістю зберігання та пероксидним числом є 

наближеним до одиниці, що підтверджує досить сильний зв'язок і дає можливість 

прогнозувати тривалість зберігання кондитерського жиру (додаток И). 

Стабілізуюча активність використаних добавок підтверджується 

накопиченням вторинних продуктів окиснення – альдегідів, кетонів, оксикислот, 

які взаємодіють з бензидином (табл. 3.1). Оптичну густину визначали за довжини 

хвиль 400 нм.  

Після 10 діб зберігання дослідні зразки жиру з сумішшю 1,0% жмихів і 0,2% 

бурштинової кислоти містили в 1,3-1,9 раза менше карбонільних сполук 

порівняно з контролем. 

Внесення 1,0% порошків любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю у 

поєднанні з 0,2% бурштинової кислоти дозволило обмежити зростання в 

кондитерському жирі вторинних продуктів окиснення – альдегідів, кетонів, 

оксикислот,  здатних реагувати з бензидином у 2,4-2,7 раза, порівняно з 

контролем.  

Антиоксидантний ефект добавок на кондитерському жирі зменшується в 

ряді: порошок іван-чаю >  порошок трави гречки > жмих розторопші > жмих 

насіння гарбуза > порошок любистку > порошок розмарину > жмих насіння маку 

> жмих чорного кмину. 

Разом з пероксидами під час зберігання жиру зростала кількість вільних 

жирних кислот, що характеризується значенням кислотного числа (табл. 3.2).  

Початкове значення кислотного числа кондитерського жиру при дослідженні 

добавок жмихів маку й чорного кмину становило 0,2394, порошків любистку, 

трави гречки і розмарину ‒ 0,5610, а жмихів розторопші і насіння гарбуза та 

порошку іван-чаю – 0,7153 мг КОН. 

У жирі без добавок кислотне число зростало інтенсивніше. Запропоновані 

варіанти добавок сповільнювали перебіг окислювальних процесів, а 

найефективнішими виявилися зазначені добавки в кількості 1,0% з 0,2% 

бурштинової кислоти, що дозволило сповільнити накопичення вільних жирних  
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Таблиця 3.1 

Вплив добавок-антиоксидантів на зміну бензидинового числа 

кондитерського жиру під час зберігання за температури (80±2)°С, Е𝟏см
𝟏%  

р ≤ 0,05; n = 3 

Добавки, % до маси жиру 
Тривалість зберігання, діб 

5 10 

Контроль 0,006 ± 0,0003 0,017 ± 0,0009 

Жмих насіння гарбуза, 0,5  0,005 ± 0,0003 0,014 ± 0,0007 

Жмих насіння гарбуза, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,003 ± 0,0002 0,012 ± 0,0006 

Жмих насіння гарбуза, 1,0  0,004 ± 0,0002 0,011 ± 0,0006 

Жмих насіння гарбуза, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,001 ± 0,0001 0,009 ± 0,0005 

Жмих розторопші, 0,5  0,005 ± 0,0003 0,014 ± 0,0007 

Жмих розторопші, 0,5  + бурштинова кислота, 0,2  0,004 ± 0,0002 0,011 ± 0,0006 

Жмих розторопші, 1,0  0,004 ± 0,0002 0,012 ± 0,0006 

Жмих розторопші, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,003 ± 0,0002 0,009 ± 0,0005 

Порошок іван-чаю, 0,5  0,006 ± 0,0003 0,012 ± 0,0006 

Порошок іван-чаю, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,004 ± 0,0002 0,010 ± 0,0005 

Порошок іван-чаю, 1,0  0,005 ± 0,0003 0,011 ± 0,0006 

Порошок іван-чаю, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,002 ± 0,0001 0,007 ± 0,0004 

Контроль 0,013 ± 0,0007 0,028 ± 0,0014 

Жмих насіння маку, 0,5  0,009 ± 0,0005 0,027 ± 0,0014 

Жмих насіння маку, 0,5  + бурштинова кислота, 0,2  0,006 ± 0,0003 0,026 ± 0,0013 

Жмих насіння маку, 1,0  0,007 ± 0,0004 0,024 ± 0,0012 

Жмих насіння маку, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,003 ± 0,0002 0,021 ± 0,0011 

Жмих чорного кмину, 0,5  0,005 ± 0,0003 0,027 ± 0,0014 

Жмих чорного кмину, 0,5  + бурштинова кислота, 0,2  0,003 ± 0,0002 0,026 ± 0,0013 

Жмих чорного кмину, 1,0  0,002 ± 0,0001 0,024 ± 0,0012 

Жмих чорного кмину, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,001 ± 0,0001 0,021 ± 0,0011 

Контроль 0,013 ± 0,0007 0,024 ± 0,0012 

Порошок любистку, 0,5  0,011 ± 0,0006 0,020 ± 0,0010 

Порошок любистку, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,008 ± 0,0004 0,016 ± 0,0008 

Порошок любистку, 1,0  0,010 ± 0,0005 0,015 ± 0,0008 

Порошок любистку, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,006 ± 0,0003 0,010 ± 0,0005 

Порошок трави гречки, 0,5  0,011 ± 0,0006 0,018 ± 0,0009 

Порошок трави гречки, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,009 ± 0,0005 0,015 ± 0,0008 

Порошок трави гречки, 1,0  0,009 ± 0,0005 0,011 ± 0,0006 

Порошок трави гречки, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,007 ± 0,0004 0,009 ± 0,0005 

Порошок розмарину, 0,5  0,011 ± 0,0006 0,019 ± 0,0010 

Порошок розмарину, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,008 ± 0,0004 0,017 ± 0,0009 

Порошок розмарину, 1,0  0,009 ± 0,0005 0,013 ± 0,0007 

Порошок розмарину, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,007 ± 0,0004 0,010 ± 0,0005 
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Таблиця 3.2 

Вплив добавок-антиоксидантів на зміну кислотного числа кондитерського 

жиру під час зберігання за температури (80±2)°С, мг КОН 

р ≤ 0,05; n = 3 

Добавки, % до маси жиру 
Тривалість зберігання, діб 

5 10 

Контроль 0,9098 ± 0,04 2,4549 ± 0,12 

Жмих насіння гарбуза, 0,5  0,8857 ± 0,04 1,6488 ± 0,08 

Жмих насіння гарбуза, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,8098 ± 0,04 1,1204 ± 0,06 

Жмих насіння гарбуза, 1,0  0,8505 ± 0,04 1,1826 ± 0,06 

Жмих насіння гарбуза, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,7535 ± 0,04 0,9605 ± 0,05 

Жмих розторопші, 0,5  0,8661 ± 0,04 1,1730 ± 0,06 

Жмих розторопші, 0,5  + бурштинова кислота, 0,2  0,8116 ± 0,04 1,0381 ± 0,05 

Жмих розторопші, 1,0  0,8108 ± 0,04 0,8937 ± 0,04 

Жмих розторопші, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,5486 ± 0,03 0,8610 ± 0,04 

Порошок іван-чаю, 0,5  0,8256 ± 0,04 2,2534 ± 0,11 

Порошок іван-чаю, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,8109 ± 0,04 2,0659 ± 0,10 

Порошок іван-чаю, 1,0  0,8256 ± 0,04 1,6148 ± 0,08 

Порошок іван-чаю, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,6259 ± 0,03 1,1605 ± 0,06 

Контроль 0,8661 ± 0,04 3,3150 ± 0,17 

Жмих насіння маку, 0,5  0,5883 ± 0,03 2,1323 ± 0,11 

Жмих насіння маку, 0,5  + бурштинова кислота, 0,2  0,3149 ± 0,02 1,7621 ± 0,09 

Жмих насіння маку, 1,0  0,4180 ± 0,02 1,3581 ± 0,07 

Жмих насіння маку, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,2729 ± 0,01 1,0834 ± 0,05 

Жмих чорного кмину, 0,5  0,8539 ± 0,04 2,0919 ± 0,10 

Жмих чорного кмину, 0,5  + бурштинова кислота, 0,2  0,7406 ± 0,04 1,3314 ± 0,07 

Жмих чорного кмину, 1,0  0,7095 ± 0,03 1,3287 ± 0,07 

Жмих чорного кмину, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,6897 ± 0,03 1,0355 ± 0,05 

Контроль 0,8861 ± 0,03 3,0098 ± 0,15 

Порошок любистку, 0,5  0,8312 ± 0,04 2,2276 ± 0,11 

Порошок любистку, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,8049 ± 0,04 2,1818 ± 0,11 

Порошок любистку, 1,0  0,7430 ± 0,04 1,7496 ± 0,09 

Порошок любистку, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,5143 ± 0,03 1,0423 ± 0,05 

Порошок трави гречки, 0,5  0,7345 ± 0,04 2,4666 ± 0,12 

Порошок трави гречки, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,5688 ± 0,03 2,4560 ± 0,12 

Порошок трави гречки, 1,0  0,5748 ± 0,03 1,8262 ± 0,09 

Порошок трави гречки, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,4075 ± 0,02 1,0533 ± 0,05 

Порошок  розмарину, 0,5  0,7745 ± 0,04 2,3154 ± 0,12 

Порошок розмарину, 0,5 + бурштинова кислота, 0,2  0,7123 ± 0,04 2,2739 ± 0,11 

Порошок розмарину, 1,0  0,6954 ± 0,03 1,4812 ± 0,07 

Порошок розмарину, 1,0 + бурштинова кислота, 0,2  0,5341 ± 0,03 1,0245 ± 0,05 
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кислот у 2,3-2,9 раза, порівняно з контролем. 

Антиоксидантний ефект добавок на кондитерському жирі зменшується в 

ряді: жмих розторопші > жмих насіння гарбуза > порошок розмарину > жмих 

чорного кмину > порошок любистку > порошок трави гречки > жмих насіння 

маку > порошок іван-чаю. 

Таким чином, досліджені нами рослинні добавки у поєднанні з синергістом 

проявили високі антиоксидантні властивості і тому перспективні для 

використання в жирових начинках вафельних тортів для подовження термінів їх 

зберігання. Введення природних антиоксидантів дає змогу підвищити біологічну 

цінність нових виробів. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Експериментально встановлена антиоксидантна ефективність сполук 

жмихів чорного кмину, насіння маку, насіння гарбуза, розторопші, порошків 

любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю у поєднанні з синергістом на 

жирову основу начинки вафельних тортів. 

2. Підтверджено, що жмихи чорного кмину, насіння маку, насіння гарбуза 

та розторопші можна застосовувати з метою подовження терміну придатності 

жировмісних кондитерських виробів. Найефективнішою концентрацією цих 

добавок є суміш 1,0% жмихів з 0,2% бурштинової кислоти, що дає можливість 

сповільнити накопичення пероксидів у 1,3, 1,5, 2,0 та 1,5 раза відповідно. 

3. Стійкість жирів у процесі зберігання можуть підвищити активні сполуки 

порошків любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю. Найменше первинних 

продуктів окиснення утворюється у зразках із суміші 1,0% порошку з 0,2% 

бурштинової кислоти (в 1,4, 1,2, 1,3 та 1,5 раза відповідно). 

4. Доведено інгібірувальну дію досліджених жмихів (в 1,3–1,9 раза) та 

порошків (в 2,4–2,7 раза) у кількості 1,0% з 0,2% бурштинової кислоти щодо 

накопичення вторинних продуктів окиснення – альдегідів, кетонів, оксикислот,  

здатних реагувати з бензидином, порівняно з контрольним зразком. 

Антиоксидантний ефект добавок на кондитерському жирі зменшується в ряді: 
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порошок іван-чаю > порошок трави гречки > жмих розторопші > жмих насіння 

гарбуза > порошок любистку > порошок розмарину > жмих насіння маку > жмих 

чорного кмину. 

5. Досліджені добавки характеризуються ефективною дією проти 

накопичення продуктів гідролізу жиру. Інтенсивнішу дію виявили зазначені 

добавки в кількості 1,0% з 0,2% бурштинової кислоти, що дозволило сповільнити 

накопичення вільних жирних кислот у 2,3-2,9 раза менше, порівняно з контролем. 

Антиоксидантний ефект добавок на кондитерському жирі зменшується в ряді: 

жмих розторопші > жмих насіння гарбуза > порошок розмарину > жмих чорного 

кмину > порошок любистку > порошок трави гречки > жмих насіння маку > 

порошок іван-чаю. 
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РОЗДІЛ 4 

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ НОВИХ ВАФЕЛЬНИХ 

ТОРТІВ ІЗ ЖИРОВИМИ НАЧИНКАМИ 

 

4.1. Характеристика та обґрунтування використання нетрадиційної 

сировини у рецептурах нових видів вафельних тортів 

Сучасний ринок вимагає підвищення якості, розширення асортименту, 

зниження собівартості продукції. Під час створення нових кондитерських виробів 

необхідна цілеспрямована зміна їх хімічного складу, що максимально наближає 

цю продукцію до вимог теорії збалансованого харчування, з обов’язковим 

збереженням традиційних органолептичних показників, властивостей і структури. 

Вафельні торти належать до борошняних кондитерських виробів, 

асортимент яких є недостатньо широкий, а загальна відмінна особливість полягає 

в незбалансованості складу.  

Проблема збагачення вафельних тортів, а особливо їх жирових начинок 

ессенціальними макро- і мікронутрієнтами, підвищення біологічної цінності є на 

сьогодні актуальною, проте не вирішеною. Інноваціями у напрямку поліпшення 

споживних властивостей є застосування нових нетрадиційних видів сировини, які 

здатні забезпечувати комплексну дію та включають низку цінних компонентів. 

Використання таких складників повинно бути обґрунтованим, що дозволить 

створити новий продукт із унікальними товарними характеристиками [378]. 

Вафельний торт являє собою декілька вафельних листів, прошарованих 

оздоблювальними напівфабрикатами (креми, глазурі, фруктові начинки, цукати, 

горіхи). Співвідношення вафельних листів до начинки залежить від конкретної 

рецептури і в середньому становить 20:80. Традиційно випускають вафельні 

вироби з жировою начинкою, яка має низьку вологість і тому не розм’якшує 

вафельні листи.  

Вафельні торти є зручним об’єктом для збагачення їх різними біологічно  

активними компонентами, оскільки їх начинка не піддається термічній обробці,  

що сприяє збереженню лабільних біологічно цінних речовин. 
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Важливим напрямом зниження енергетичної цінності вафельних тортів є 

заміна частини цукрів і жирів менш енергомісткою сировиною. Завдяки підбору 

відповідних природних добавок вафельні торти можна збагатити незамінними 

амінокислотами, поліненасиченими жирними кислотами, мінеральними 

речовинами, вітамінами, харчовими волокнами та іншими біологічно активними 

сполуками, а також підвищити стійкість продукції в процесі зберігання. 

Метою наших наукових досліджень є розроблення та експериментальне 

вивчення нових вафельних тортів із жировими начинками. 

Традиційною сировиною для виготовлення вафельного торта «Сюрприз» 

(контрольний зразок) є борошно пшеничне вищого сорту, жовток яєчний (сирий), 

сода і сіль (для вафельного листа); цукрова пудра, кондитерський жир, какао-

порошок та пудра ванільна (для жирової начинки) [19]. 

Головним завданням під час розробки виробів було поліпшення їх 

споживних властивостей з використанням нетрадиційної сировини і сповільнення 

окиснення жиру вафельних начинок під час зберігання. 

Підбір нетрадиційної сировини для рецептур начинок вафельних тортів 

базувався на основі лабораторного виготовлення дослідних зразків вафельних 

тортів та їх дегустаційної оцінки. 

За результатами дегустаційної оцінки якості дослідних зразків, розроблено 

оптимальний рецептурний склад і виготовлено у виробничих умовах (ТзОВ 

«Хліб-Трейд») дослідну партію зразків нових вафельних тортів із жировими 

начинками «Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та «Осіннє 

рондо» (додаток Г). 

Рецептури вафельних тортів із жировими начинками «Гречанка», 

«Львів’янка» та «Осіннє рондо» захищені патентами на корисну модель [379, 380, 

381] (додатки Д.1, Д.2, Д.3). 

При виробництві нових вафельних тортів використано традиційні вафельні 

листи. Нетрадиційні види сировини вносили у начинки нових виробів. Як жирова 

основа начинок вафельних тортів, в тому числі і контрольного зразка, 

використовується кондитерський жир для вафельних та прохолоджувальних 
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начинок нелауринового типу серії «Віолія». Це рослинний жир, вироблений з 

соняшникової олії та пальмової олії/олеїну методом часткової гідрогенізації з 

подальшою рафінацією, який призначений для виробництва пластичних 

кондитерських мас, жирових начинок для вафель, карамелі, цукерок, шоколадно-

вафельних тортів і інших кондитерських виробів (додаток А.1, А.2). 

Як природні антиоксиданти та збагачувачі в рецептури начинок вафельних 

тортів включено:  

– «Гречанка» – порошок трави гречки (5% до маси жиру) та аскорбінова 

кислота (0,5% до маси жиру); 

– «Івасик-Телесик» – жмих розторопші (5% до маси жиру), порошок іван-чаю 

(3% до маси жиру) та бурштинова кислота (1% до маси жиру); 

– «Маковий» – жмих насіння маку та чорного кмину (5 та 3% до маси жиру 

відповідно) і бурштинова кислота (1% до маси жиру); 

– «Львів’янка» – порошок розмарину (2,5% до маси жиру) та аскорбінова 

кислота (1% до маси жиру); 

– «Осіннє рондо» – жмих насіння гарбуза та порошок любистку (по 5% до 

маси жиру) і аскорбінова кислота (0,5% до маси жиру).  

За результатами виконаних досліджень можна стверджувати, що дані 

добавки є важливими збагачувачами розроблених виробів (див. додатки К, Л, М). 

Для розширення асортименту та поліпшення органолептичних показників 

до складу начинок розроблених вафельних тортів нами введено: 

– до рецептури вафельного торта «Гречанка» – солод житній ферментований, 

молоко сухе знежирене та кероб (заміна какао-порошку); 

– до рецептури вафельного торта «Івасик-Телесик» – фруктозу (заміна 

цукрової пудри), молоко сухе знежирене та кероб (заміна какао-порошку); 

– до рецептури вафельного торта «Маковий» – молоко сухе знежирене та 

кероб (заміна какао-порошку); 

– до рецептури вафельного торта «Львів’янка» – борошно червоної сочевиці, 

порошок ягід чорниці, фруктозу (заміна цукрової пудри) та кероб (заміна  

какао-порошку); 
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– до вафельного торта «Осіннє рондо» – молоко сухе знежирене. 

Зменшення або збільшення кількості природних добавок від 

запропонованих негативно впливало на формування типових споживних 

властивостей вафельних тортів. Так, у рецептурі вафельного торта «Осіннє 

рондо» внесення порошку любистку понад 5% викликало появу надто вираженого 

м’ятного смаку, а використання менше, ніж 5% порошку не давало суттєвого 

поліпшення органолептичних показників.  

Внесення в рецептуру вафельного торта «Львів’янка» понад 10% борошна 

червоної сочевиці  призводило до зміни реологічних властивостей начинки і 

появи характерного запаху бобових.  

Використання менше, ніж 2% солоду житнього ферментованого, в 

рецептурі вафельного торта «Гречанка», не досягло суттєвого поліпшення 

органолептичних показників, а в більшій кількості – негативно позначалося на 

цих показниках. 

Більша кількість жмихів насіння маку та чорного кмину у рецептуру 

вафельного торта «Маковий» негативно позначалась на структурно-механічних 

властивостях начинки та надавала їй неприємного трав’яного присмаку. Менша 

кількість добавок не давала позитивного антиоксидантного ефекту. 

Підвищений вміст молока сухого знежиреного в рецептурі вафельного торта 

«Івасик-Телесик» забезпечує високу пластичність начинки, відмінні 

органолептичні показники та збагачує виріб повноцінними білками тваринного 

походження. 

Для зниження енергетичної цінності порошок какао замінено на кероб, а 

цукрову пудру в тортах «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – на фруктозу.  

Оптимізовані рецептури начинок нових вафельних тортів наведені в табл. 

4.1. 

Кероб – солодкий порошок із м’якоті плодів (стручків) ріжкового дерева 

(Ceratonia siliqua L.) – рослини родини бобових. У рецептурах вафельних тортів 

використовували як природний замінник какао-порошку, що підвищував харчову 

й біологічну цінність виробів.  



 
 

Таблиця 4.1 

Рецептурний склад начинок нових вафельних тортів з нетрадиційною сировиною 

Основна і нетрадиційна 

сировина 

Кількість сировини у рецептурі вафельних тортів, кг/т 

контроль «Гречанка» «Івасик-Телесик» «Маковий» «Львів’янка» «Осіннє рондо» 

Цукрова пудра 467,99 379,45 – 367,18 – 352,96 

Кондитерський жир  312,00 310,44 308,88 308,88 308,88 310,44 

Какао-порошок 31,20 – – – – – 

Ванільна пудра 4,06 – 4,06 2,03 – – 

Кероб – 40,59 40,59 40,59 40,59 – 

Молоко сухе знежирене – 24,35 81,18 24,35 – 81,18 

Порошок трави гречки – 40,59 – – – – 

Солод житній ферментований – 16,24 – – – – 

Аскорбінова кислота – 1,56 – – 3,12 1,56 

Бурштинова кислота – – 3,12 3,12 – – 

Фруктоза – – 312,00 – 312,00 – 

Порошок іван-чаю – – 24,35 – – – 

Жмих розторопші – – 40,59 – – – 

Жмих насіння маку – – – 40,59 – – 

Жмих чорного кмину – – – 24,35 – – 

Порошок розмарину – – – – 20,29 – 

Порошок червоної сочевиці – – – – 81,18 – 

Порошок ягід чорниці – – – – 40,59 – 

Порошок любистку – – – – – 40,59 

Жмих насіння гарбуза – – – – – 40,59 

9
6
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Порошок керобу за смаком нагадує какао-порошок, проте солодший за 

нього, практично не містить холестерину і жирів, а також в його складі відсутні 

теобромін та кофеїн. Кероб  цінний натуральними харчовими волокнами та 

фенольними антиоксидантами, які сприятливо впливають на мікрофлору 

кишечника, має характерний запах, який нагадує какао, тому його можна 

використовувати в різних кількостях, при цьому не змінюється запах кінцевого 

продукту. Натуральний солодкий смак керобу (солодкість складає 0,50–0,60 від 

солодкості цукрози) дозволяє використовувати менше цукру для виготовлення 

кондитерських виробів [382, 383]. 

Енергетична цінність керобу практично в 2 рази нижча, ніж у какао, при 

цьому велика кількість калорій  припадає на цукор. Порівняльна характеристика 

харчової та енергетичної цінності какао і керобу наведена в табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 

Порівняльна характеристика харчової та енергетичної цінності какао і 

керобу, г/100 г [383] 

Складники Какао Кероб 

Енергетична цінність 1789 кДж (428 кКал) 929 кДж (222 кКал) 

Білки   27 4,6 

Жири 11 0,7 

Вуглеводи, в т.ч. 54 49,0 

цукри 0,5 40,5 

 

Профілактичні властивості керобу обумовлені його індивідуальним 

хімічним складом: більшу частину м'якоті складають цукри 48–56%, переважно 

цукроза 32–38%, глюкоза 5–6 %, фруктоза і мальтоза 5–7%, целюлоза і 

геміцелюлоза 18%. Вуглеводи керобу здатні поглинати воду, діяти як загущувачі 

та формують його клейкість. У стручках білків небагато – 3–8% від сухої маси, 

проте вони містять майже повний набір вільних амінокислот, включаючи 

незамінні. Відмінною особливістю є високий вміст аргініну. Крім того, до складу 

керобу входить пінітол – 5–7%, конденсовані таніни – 18–20%, зола (мінеральні 

елементи) – 2–3%, а також 0,2–0,6% жирів (табл. 4.3).  

Мінеральний склад характеризується цінними  елементами,  в  мг на 100 г 
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Таблиця 4.3 

Хімічний склад керобу [125–127, 384, 385] 

Складники Вміст,% 

Цукри, в т.ч. 48 – 56 

        цукроза 32 – 38 

        глюкоза 5 – 6 

       фруктоза і мальтоза 5 – 7 

       пінітол 5 – 7 

Целюлоза і геміцелюлоза 18 

Білки 3 – 8 

Конденсовані таніни 18 – 20 

Зола (мінеральні елементи) 2 – 3 

Жири 0,2 – 0,6 

 

маси стручка: К – 1100, Ca – 307, Mg – 42, Na – 13, Cu – 0,23, Fe – 104, Mn – 0,4, 

Zn –0,59. У складі керобу наявні вітаміни А, Е і вітаміни групи В. Кероб не 

містить щавлевої кислоти, яка не дає організму засвоювати кальцій і цинк [384]. 

Сухе знежирене молоко збагачує начинку вафельних тортів повноцінними 

білками тваринного походження, покращує амінокислотний склад виробів, 

зокрема підвищує кількість лізину, треоніну, валіну, ізолейцину, лейцину, 

тирозину, обумовлює збагачення мінеральними речовинами – кальцієм, магнієм, 

фосфором [84]. 

Порошок трави гречки є перспективною сировиною для виготовлення 

начинок вафельних тортів. У квітучій траві гречки (листках і квітках)  містяться 

хлорогенова, протокатехінова, галова і кавова кислоти, рутин, у квітках – 

фагопірін і рутин (6,3%), в листі виявлено рутин (4,52%), близький до 

біофлавоноїдів – цитрин, кверцитрин, ізокверцитрин за характером біологічної дії 

і застосування [375].  

Солод житній ферментований мелений містить: білки з повним набором 

незамінних амінокислот, у тому числі лізин, треонін і валін, які стимулюють 

білковий обмін, сприяють росту м’язів та кісток; олігопептиди; легкозасвоювані 

полісахариди: глюкозу, фруктозу, мальтозу, декстрозу;  ПНЖК ω-3 та ω-6; 

мінерали: Р, К, Mg, Fe, Mn, Ca, Cu, I, F, Zn; вітаміни: C, A, E, H, групи B, F; 

фосфоліпіди; ферменти; фітогормони та інші БАР [386, 387].  
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Перевага фруктози полягає в тому, що солодкого смаку можна надати 

виробам відносно невеликими кількостями фруктози, оскільки при близькій до 

цукру калорійності (380 ккал/100 г) вона в 1,2–1,8 раза солодша. Крім того, 

фруктоза має важливе значення для хворих на цукровий діабет, бо її обмін в 

організмі відбувається за участю ферментів, активність яких не залежить від 

наявності інсуліну [388]. 

Іван-чай або хамеріон вузьколиистий (Epilobium angustifolium) – 

багаторічна трав’яниста рослина, досить широко поширена на території України. 

Відомо, що з листя рослини отримують продукти з високим вмістом біологічно 

активних речовин, мікроелементів, що мають різнобічну лікувально-

профілактичну дію. Порошок іван-чаю містить 12–17% білків, 13–20% 

клітковини, 6–10% дубильних речовин, 8–14% лігніну, 8–20% слизу, 1–2% 

антоціанів, 4–8 мг% каротину (провітаміну А), 56–340 мг% вітаміну С, 1–2 мг% 

рутину. Вміст амінокислот у білках іван-чаю наведений в табл. 4.4.  

Таблиця 4.4 

Амінокислотний склад порошку іван-чаю [377] 

Незамінні та умовно 

незамінні амінокислоти 
Вміст, % Замінні амінокислоти Вміст, % 

Валін 0,60 – 0,67 Аланін 0,54 – 0,64 

Ізолейцин 0,42 – 0,50 Аспарагінова кислота 1,20 – 1,30 

Лейцин 0,80 – 0,87 Гліцин 0,42 – 0,55 

Лізин 0,31 – 0,48 Глютамінова кислота 1,63 – 1,70 

Метіонін 0,09 – 0,15 Пролін 0,54 – 0,68 

Треонін 0,32 – 0,47 Серин 0,42 – 0,50 

Фенілаланін 0,55 – 0,63 Тирозин 0,28 – 0,35 

Аргинін 0,49 – 0,58 Цистин 0,09 – 0,15 

Гістидин 0,02 – 0,31   

 

Порівняльні експериментальні дослідження мінерального складу листя, 

бутонів і квіток іван-чаю свідчать, що всі вищезазначені частини рослини містять 

своєму складі такі елементи: K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, S, Cl (табл. 4.5) [389].  

Такий багатий елементний склад лікарської рослинної сировини з іван-чаю 

дає підстави вважати його цінним джерелом надходження мінеральних речовин 

до організму людини. 
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Таблиця 4.5 

Вміст мінеральних речовин у листках, бутонах і квітках іван-чаю, мкг/г 

Мінеральні 

елементи 

Концентрація(М±m) 

Листя Бутони Квітки 

K 6173,83 ± 185,86 7160,55 ± 213,06 4850,47 ± 142,07 

Ca 3509,59 ± 122,88 2689,47 ± 114,49 2163,23 ± 154,45 

Mn 29,90 ± 2,29 23,61 ± 2,17 17,99 ± 1,67 

Fe 37,91 ± 2,48 36,13 ± 2,58 27,33 ± 1,97 

Cu 5,38 ± 0,88 5,71 ± 0,97 3,92 ± 0,70 

Zn 34,04 ± 2,04 38,66 ± 2,31 24,05 ± 1,60 

Br 5,34 ± 0,57 2,28 ± 0,40 9,40 ± 0,71 

Rb 11,83 ± 0,72 14,34 ± 0,85 4,80 ± 0,43 

Sr 11,12 ± 0,71 6,32 ± 0,57 7,58 ± 0,55 

Pb 2,70 ± 0,54 – 1,74 ± 0,41 

S 7 231,30 ± 1083,30 4953,66 ± 953,33 3843,50 ± 739,68 

Cr 3,77 ± 0,85 0,95 ± 0,15 – 

Cl 585,20 ± 89,60 160,41 ± 49,90 1002,78 ± 109,92 
 

Результати визначення кількісного складу вітаміну С (табл. 4.6) у 

досліджуваних зразках рослинної сировини свідчать про те, що іван-чай містить 

досить значну його кількість, причому листя рослини в початкову стадію фази 

вегетації (h = 20–30 см) містять найвищий рівень аскорбінової кислоти в 

порівнянні з іншими частинами (квітки, бутони).  

Таблиця 4.6 

Вміст вітаміну С в листі, бутонах і квітках іван-чаю, мг на 100 г сухого 

зразка [389] 

Лікарська рослинна сировина Вміст вітаміну С,  

Листя (h = 20–30 см) 183,4 ± 4,18 

Листя (h = 40–50 см) 133,1 ± 6,00 

Листя під час бутонізації 33,64 ± 1,45 

Листя під час цвітіння 58,26 ± 1,89 

Бутони 61,2 ± 2,97 

Квітки 92,2 ± 1,29 

 

Загальновідомо, що аскорбінова кислота – вітамін, в якому найчастіше 

організм відчуває потребу. Завдяки антиоксидантним властивостям, вона 

ефективно нейтралізує процеси вільно-радикального окиснення. Надзвичайно 

важливим є те, що на відміну від синтетичної аскорбінової кислоти, яка має ряд 
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побічних ефектів, природний комплекс іван-чаю у складі вітамін С + флавоноїди 

не має ізомерної структури, його практично неможливо передозувати: даний 

комплкес використовується організмом за потребою [389].  

Виявлення значної кількості вітаміну С у рослинній сировині з іван-чаю 

свідчить про перспективність рослини як природного джерела аскорбінової 

кислоти. 

Основні діючі речовини плодів розторопші плямистої (Silybum marianum 

(L.)) – флаволігнани, головними серед яких є силібін, силідіанін, силіхристин 

[374, 390]. Флаволігнани або сілімарини плодів розторопші залишаються у жмиху 

після видалення олії, яка використовується як біологічно активна добавка. 

Антиокислювальний ефект силімарину зумовлений його взаємодією з вільними 

радикалами біомолекул печінки і утворенням менш агресивних сполук. Завдяки 

цьому, переривається процес пероксидного окиснення ліпідів і не проходить 

подальшого руйнування клітинних структур [224]. Флавоноїди розторопші 

проявляють вищу антиоксидантну активність, ніж токоферол.  

В жмиху розторопші, крім силімарину є значна кількість БАР різних дій, 

зокрема, жиророзчинні вітаміни (особливо багато вітаміну Е, головного 

антиоксиданту серед вітамінів), мінеральні речовини, поліненасичені жирні 

кислоти, такі як пальмітинова, стеаринова, а головне – лінолева і ліноленова 

(табл. 4.7) [224].  

Додавання жмиху розторопші до начинки вафельних тортів сприяє 

сповільненню окислювальних перетворень жирів та збагаченню виробів 

харчовими волокнами і БАР. 

Насіння маку – цінна харчова добавка в рецептурі вафельного торта 

«Маковий», оскільки містить до 20% рослинного білка, мононенасичені жирні 

кислоти (в т.ч. лінолеву, олеїнову, ізолінолеву, ліноленову, стеаринову і 

пальмітинову), вітаміни В, РР. Жмих насіння маку оцінюють як джерело 

рослинного кальцію (1460 мг/100 г), що легко засвоюється організмом [375, 376]. 

Жмих кмину (Carum carvi L.) проявляє антиоксидантні властивості, 

оскільки   містить  у  своєму   складі   токофероли,   каротин   і   вітамін  С,   що 
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Таблиця 4.7 

Хімічний склад жмиху розторопші плямистої 

Найменування показників, одиниці вимірювання Значення показників 

Волога, % 7,20 

Білок,% 21,88 

Жир,% 12,87 

Жирні кислоти, % 22,00 

лінолева 61,00 

ліноленова 1,50 

арахідонова 2,00 

Ефірні олії, % 0,40 

Вуглеводи водорозчинні,% 0,80 

Клітковина,% 27,38 

Зола,% 6,01 

Флавоноїди, % 2,50 

Вітаміни:  

Е, мг/кг 47,00 

В2, мг/кг 1,40 

В6, мг/кг 1,34 

В12, мг/кг 1000,00 

β-каротин, мг/кг 0,83 

Мінеральні речовини:  

Цинк, мг/кг 15,70 

Залізо, мг/кг 145,70 

Магній, мг/кг 3516,00 

Кальцій, мг/кг 11200,00 

Фосфор, мг/кг 9600,00 
 

сповільнюють окисні процеси начинки вафельних тортів [321]. Додавання його в 

начинку вафельних тортів надає виробу приємного пряного аромату.   

У складі розмарину – дубильні речовини (8%), алкалоїди, поліфенольні 

сполуки, флавоноїди, ефірні олії [375]. Екстракт із розмарину володіє високою 

антиоксидантною активністю у вершковому маслі [244]. Порошок розмарину в 

композиції жирової начинки виступає природним антиоксидантом, що гальмує 

окиснення жирів. Антиоксидантна здатність водних настоїв розмарину (4,52±0,01 

кКл/100 мл)  зумовлена вмістом терпенів і терпеноїдів (до 30%) [260].  

Сочевиця вважається найбільш корисною серед бобових, оскільки містить 

майже всі вітаміни групи В, фолієву кислоту, жирні кислоти ω-3 і ω-6, мінеральні 
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елементи. Вона має приємний смак і не накопичує токсичних елементів, нітратів, 

радіонуклідів [392]. Сучасні дослідження підтверджують наявність у насінні 

сочевиці ізофлавонів, які є ефективними в профілактиці раку, спроможні 

зупиняти ріст пухлин і під впливом теплового оброблення не руйнуються [392].  

Проведені дослідження доводять, що концентрати з ягід чорниці 

проявляють антиоксидантну активність завдяки вмісту фенольних сполук (86,57–

217,6 ммоль галової кислоти/л) та антоціанів (8,47–23,58*10
3
 у розрахунку на 

ціанідин-3-глюкозид) [279, 393, 394]. Чорниця – найбагатше джерело так званих 

антоцианідинів – найсильніших зі всіх природних антиоксидантів. Ягоди чорниці 

та отримані з них соки і порошки є природним джерелом антиоксидантів для 

людини і можуть бути використані для поповнення ними організму біологічно 

активними речовинами, що підтверджує необхідність включення ягід чорниці та 

харчових продуктів на їх основі в раціон харчування і є аргументом до їх 

систематичного споживання [376]. 

Експериментально встановлено, що ефірні олії любистку (Levisticum 

officinale)  завдяки вмісту в їх складі терпенів, фенолів і спиртів проявляють 

антимікробні і антиоксидантні дії, попереджуючи утворення нових пероксидів і 

руйнуючи існуючі продукти окиснення [395, 396]. Порошок любистку в складі 

жирової начинки вафельного торта «Осіннє рондо» є природним антиоксидантом, 

що гальмує окиснення жирів та подовжує термін зберігання готових виробів. 

Додавання його в начинку вафельного торта «Осіннє рондо» надає виробу 

приємного аромату.   

У складі гарбузового насіння міститься значна кількість білку (35%), жиру 

(40–55%), а також ефірні олії, фітостерин кукурбітол, кукурбітин – 0,5%, фітин, 

органічні кислоти – саліцилова, яблучна; вітаміни – С та групи В – до 0,2%, 

каротин і каротиноїди; флавоноїди. Також воно багате на кальцій, калій, цинк і 

магній [21, 376, 397-401]. Олія з насіння гарбуза містить ПНЖК ω-6 та ω-3, 

загальна кількість яких складає до 53 г/100 г продукту [198]. Завдяки цінному 

хімічному складу, насіння гарбуза можна вважати перспективною сировиною у 

виробництві вафельних тортів. Жмих із насіння гарбуза – це збалансований 
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дієтичний продукт, який містить натуральний природний комплекс білків, ліпідів, 

вітамінів, макро- і мікроелементів у поєднанні з цінними харчовими волокнами 

рослинного походження. Введення гарбузового жмиха до рецептури вафельного 

торта «Осіннє рондо» підвищує біологічну цінність виробу та забарвлює його 

начинку в приємний зелено-оливковий колір. 

Аскорбінова та бурштинова кислоти проявляють синергетичну дію, 

підвищуючи антиоксидантну дію природних добавок, тому їх додавали до складу 

жирових начинок виробів. 

Таким чином, для підвищення харчової і біологічної цінності вафельних 

тортів та подовження їх терміну зберігання, було розроблено рецептури нових 

виробів з використанням нетрадиційної сировини. 

 

4.2. Комплексна товарознавча оцінка нових вафельних тортів 

4.2.1. Вплив нетрадиційних добавок на органолептичні та фізико-

хімічні показники  

Органолептичну оцінку якості виробів проводили дегустаційні комісії ТзОВ 

«Хліб-Трейд» (м. Львів) та кафедри товарознавства, технологій і управління 

якістю харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету. 

Результати дегустацій оформлено відповідними протоколами (додатки Е, Ж). 

Розроблена нами шкала балової оцінки наведена в табл. 2.1 (розділ 2), а 

зведені результати дегустаційної оцінки якості вафельних тортів у табл. 4.8. 

Як видно з результатів зведеної дегустаційної оцінки, розроблені вироби за 

органолептичними показниками значно перевищують контрольний зразок, що 

наглядно видно і на профілограмі (рис. 4.1).  

Найбільшу загальну кількість балів, порівняно з контролем (43,59 балів), 

отримав вафельний торт «Івасик-Телесик» – 48,96 бала. Високо були оцінені 

вафельні торти «Львів’янка», «Гречанка» та «Маковий» – 48,89, 48,21 та 48,01 

бала відповідно. Найнижчою кількістю балів дегустатори оцінили вафельний торт 

«Осіннє рондо» (46,86), хоча його оцінка все одно була значно вище контрольного 

зразка. 



 
 

Таблиця 4.8 

Зведена дегустаційна оцінка якості нових вафельних тортів з жировими начинками, бали 

р ≤ 0,05 

Показники якості 
Коефіцієнт 

вагомості 

Дослідні зразки вафельних тортів 

Контроль «Гречанка» 
«Івасик-

Телесик» 

«Маковий» «Львів’янка» «Осіннє 

рондо» 

Зовнішній вигляд 1,5 
4,88 

7,32* 

4,98 

7,47 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,98 

7,47 

Колір 1,0 4,57 4,95 4,97 4,90 4,97 4,71 

Вигляд у розрізі 1,0 4,32 4,85 4,79 4,79 4,94 4,89 

Якість начинки 2,0 
4,13 

8,26 

4,71 

9,42 

4,84 

9,68 

4,84 

9,68 

4,92 

9,84 

4,63 

9,26 

Запах 2,0 
4,46 

8,92 

4,76 

9,52 

4,93 

9,86 

4,79 

9,58 

4,79 

9,58 

4,69 

9,38 

Смак 2,5 
4,08 

10,20 

4,80 

12,00 

4,89 

12,22 

4,65 

11,62 

4,85 

12,12 

4,46 

11,15 

Загальна кількість балів із 

урахуванням коефіцієнта 

вагомості 

43,59 48,21 48,96 48,01 48,89 46,86 

Загальна, середня балова 

оцінка із урахуванням 

коефіцієнта вагомості 

7,26 8,03 8,16 8,00 8,15 7,81 

Рівень якості 0,87 0,96 0,98 0,96 0,98 0,94 

Примітка. * чисельник – кількість балів за 5-баловою шкалою; знаменник – кількість балів з врахуванням коефіцієнта вагомості 

1
0
5
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Рис. 4.1. Профілограма нових вафельних тортів (бали наведені без 

урахування коефіцієнту вагомості) 

 

Дегустатори відмітили привабливий зовнішній вигляд усіх розроблених 

вафельних тортів та оцінили їх у 4,98 («Гречанка» та «Осіннє рондо») та 4,96 

(«Івасик-Телесик», «Маковий» та «Львів’янка») бала. 

Найвищу кількість балів за показником «колір» отримали вафельні торти 

«Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – по 4,97 бала, дещо нижчу – «Гречанка» – 4,95 

бала та «Маковий» – 4,90 бала. Найнижче був оцінений вафельний торт «Осіннє 

рондо» – 4,71 бала через незвичний оливково-зелений колір начинки. 

Контрольний зразок отримав 4,57 бала. 

За виглядом у розрізі високі оцінки отримали вафельні торти «Львів’янка» 

та «Осіннє рондо» – 4,94 та 4,89 бала відповідно. Якість начинки була оцінена 

дегустаторами в 4,92 («Львів’янка»), 4,84 («Івасик-Телесик» та «Маковий»), 4,71 

(«Гречанка») та 4,63 («Гречанка») бала. Контрольний зразок отримав 4,13 бала. 

Використання нетрадиційної сировини в жирових начинках нових 

вафельних тортів покращило органолептичні властивості виробів. Зразки 
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вафельних тортів «Івасик-Телесик», «Львів’янка» та «Гречанка» за смаком і 

запахом були оцінені найвищими балами. У вафельного торта «Осіннє рондо» 

смак начинки доповнюють нетрадиційні інгредієнти, в тому числі порошок 

любистку, що надає начинці освіжаючого ментолового присмаку. Сухе молоко та 

іван-чай – складники начинки «Івасик-Телесик» – пом’якшили смак жмиха 

розторопші та надали виробу приємного аромату. Вафельний торт «Гречанка» 

мав ніжний вершково-горіховий присмак і аромат за рахунок внесення до складу 

начинки сухого молока та житнього солоду. Вафельний торт «Львів’янка» 

відрізнявся приємним смаком і ароматом за рахунок вмісту в начинці порошку з 

ягід чорниці. У вафельному торті «Маковий» смак начинки гармонійно доповнює 

сухе знежирене молоко та жмих маку. 

Усі розроблені нові зразки вафельних тортів мали високий рівень якості, що 

становив 0,94–0,98 одиниць. Рівень якості контрольного зразка – 0,87 одиниць.  

Фізико-хімічні показники якості нових вафельних тортів визначали за 

вимогами ДСТУ 4803:2013 [402]. Із фізико-хімічних показників у вафельних 

тортах нормуються: масова частка вологи; масова частка загального цукру (за 

сахарозою) у перерахунку на суху речовину; масова частка жиру у перерахунку на 

суху речовину [402]. Результати досліджень наведено в табл. 4.9.  

Таблиця 4.9 

Фізико-хімічні показники нових вафельних тортів 

р ≤ 0,05; n = 3 

Показники якості Норма 

Дослідні зразки вафельних тортів 

Конт-

роль 

«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’-

янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Масова частка вологи, % 0,5–7,8 
0,83 

±0,04 

1,13 

±0,06 

1,19 

±0,06 

1,16 

±0,06 

1,21 

±0,06 

1,09 

±0,05 

Масова частка загального 

цукру (за сахарозою) у 

перерахунку на суху 

речовину, % 

20,0–

54,3 

45,73

±2 

39,33

±2 

32,74

±2 

37,86

±2 

33,26

±2 

36,90

±2 

Масова частка жиру у 

перерахунку на суху 

речовину, % 

21,8–

41,8 

32,63

±2 

32,08

±2 

32,15

±2 

32,19

±2 

32,11

±2 

31,89

±2 
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Масова частка вологи нових зразків вафельних тортів була дещо вищою за 

контроль, але в межах установлених норм. 

За рахунок внесення в рецептури нових виробів нетрадиційної сировини та 

заміни цукрової пудри фруктозою (у вафельних тортах «Івасик-Телесик» і 

«Львів’янка»), було зменшено кількість загального цукру (за сахарозою) у 

вафельних тортах «Гречанка», «Маковий» та «Осіннє рондо» в 1,2 раза, а в 

«Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – в 1,4 раза порівняно з контролем.  

Дані табл. 4.9 свідчать, що в усіх розроблених зразках вафельних тортів  

зменшилася масова частка жиру на 1,3–2,3 %, порівняно з контрольним зразком.  

Таким чином, рецептури нових вафельних тортів із застосуванням 

нетрадиційної сировини і рослинних добавок підібрані вдало, що розширює 

асортимент вафельних тортів із жировими начинками. Нові вироби мають високі 

органолептичні властивості та відповідають вимогам нормативної документації за 

фізико-хімічними показниками. 

4.2.2. Дослідження харчової та біологічної цінності розроблених 

вафельних тортів з жировими начинками 

Харчова цінність борошняних кондитерських виробів зумовлена 

особливостями їх складу. Вафельні торти з жировими начинками 

характеризуються високим вмістом жирів і вуглеводів та незначною кількістю 

біологічно цінних сполук. Зміна харчової цінності виробів досягається введенням 

до їх рецептури корисних (бажаних) або вилученням некорисних (небажаних) 

компонентів. Під час розробки рецептур нових вафельних тортів з жировими 

начинками основна увага приділялася збільшенню вмісту в них функціональних 

інгредієнтів (харчових волокон, білків, вітамінів, антиоксидантів тощо) і 

зниженню їх енергетичної цінності. 

Завдяки внесенню добавок із нетрадиційних видів сировини до складу 

жирових начинок нам вдалося покращити харчову й енергетичну цінність нових 

вафельних тортів (табл. 4.10). 

Дослідження показали, що масова частка вологи в розроблених виробах 

відповідала вимогам діючої нормативно-технічної документації. 



Таблиця 4.10 

Хімічний склад та енергетична цінність нових вафельних тортів 

р ≤ 0,05; n = 3 

Зразки 

вафельних 

тортів 

Вміст, г/100 г 

Енергетична 

цінність, 

ккал/100 г 
вологи білків жирів 

вуглеводів 

клітковини золи 
усього 

у т.ч. 

фруктози 

у т.ч. 

загальних 

цукрів 

Контроль 
0,83 

±0,04 

2,12 

±0,11 

32,63 

±1,63 

63,37 

±3,17 
– 

45,73 

±2,29 

0,36  

±0,02 

0,69 

±0,03 
547,02 ± 27,35 

«Гречанка» 
1,13 

±0,06 

3,27 

±0,16 

32,08 

±1,60 

59,31 

±2,97 
– 

39,33 

±1,97 

2,34  

±0,12 

1,87 

±0,09 
527,06 ± 26,35 

«Івасик-

Телесик» 

1,19 

±0,06 

4,98 

±0,25 

32,15 

±1,61 

58,03 

±2,90 

31,15 

±1,56 

32,74 

±1,64 

2,50  

±0,13 

1,75 

±0,09 
515,05 ± 25,75 

«Маковий» 
1,16 

±0,06 

3,98 

±0,20 

32,19 

±1,61 

57,82 

±2,89 
– 

37,86 

±1,89 

2,87  

±0,14 

1,98 

±0,10 
526,91 ± 26,34 

«Львів’янка» 
1,21 

±0,06 

4,16 

±0,21 

32,11 

±1,61 

57,71 

±2,89 

31,64 

±1,58 

33,26 

±1,66 

2,89  

±0,14 

1,92 

±0,10 
519,17 ± 25,96 

«Осіннє рондо» 
1,09 

±0,05 

4,62 

±0,23 

31,89 

±1,59 

58,31 

±2,92 
– 

36,09 

±1,80 

2,18  

±0,11 

1,91 

±0,10 

529,51 ± 26,48 

1
0

9
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Білки мають надзвичайно важливе значення для організму людини, їх 

неможливо замінити іншими речовинами. Вони належать до незамінних, 

есенціальних речовин, що обумовлено фізіологічними функціями, які виконують 

білки в організмі [388]. Використання нетрадиційних добавок сприяло зростанню 

кількості білка у виробах, вміст якого коливається від 3,27 до 4,98 г/100 г, що 

зумовлено особливістю хімічного складу сировинних компонентів.  Найбільшу 

кількість білка містить вафельний торт «Івасик-Телесик», що в 2,35 раза більше, 

ніж у контрольному зразку.  

Жири належать до життєво необхідних компонентів харчового раціону і 

виконують захисну, гормональну та енергетичну функції. Проте надлишок жирів 

у харчовому раціоні має негативні наслідки – порушуються регуляторні та 

пластичні процеси [403]. За рахунок коригування рецептурного складу вміст жиру 

у розроблених вафельних тортах зменшено на 1,3–2,3% порівняно з контролем. 

Вуглеводи є основним джерелом енергії, необхідної для забезпечення 

метаболічних реакцій організму та вагомим резервним енергетичним фондом. 

Разом з тим, надлишок вуглеводів сприяє ожирінню, порушенню діяльності 

нервової системи, особливо в дітей, алергізації організму [403].  

Розроблені вафельні торти містять на 6,4–8,9% менше вуглеводів, ніж 

контроль. Введення природної сировини у рецептури призвело до зменшення 

вмісту цукрів у вафельному торті «Гречанка» на 6,4%, в «Маковому» – на 8,8%, в 

«Осінньому рондо» – на 8,0%. Повна заміна цукрової пудри на фруктозу у 

вафельних тортах «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» знизила вміст вуглеводів на 

8,4% і 8,9% відповідно. Потрапляючи в організм, фруктоза швидко засвоюється 

тканинами без інсуліну, що робить її незамінною в харчуванні хворих діабетом. 

Також її рекомендують вживати замість цукру для зниження загального 

споживання вуглеводів.  

Внесення в начинки вафельних тортів сухого знежиреного молока 

підвищило кількість лактози, надходження якої в шлунково-кишковий тракт 

сприяє розвитку молочнокислих бактерій, які є антагоністами гнильних 

мікроорганізмів. Гідроліз лактози в кишечнику відбувається повільно, через це 
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обмежуються процеси бродіння та нормалізується діяльність кишкової 

мікрофлори. 

Включення нетрадиційної сировини до рецептур нових вафельних тортів 

збагачує вироби харчовими волокнами, зокрема целюлозою, геміцелюлозою, 

лігніном, камедями тощо. Ці речовини нормалізують мікрофлору кишечника, 

зменшують гнильні процеси, перешкоджають всмоктуванню отруйних речовин. 

Також харчові волокна є активними радіопротекторами, тому їх рекомендують 

споживати в оптимальній кількості. Вміст клітковини в розроблених виробах у 

6,1–8,0 раза вищий, ніж у контрольному зразку. 

Завдяки внесеним добавкам знижена енергетична цінність вафельних 

тортів: «Івасик-Телесик» – на 32 ккал, «Львів’янка» – на 28, «Гречанка» та 

«Маковий» – на 20 і «Осіннє рондо» – на 18 ккал.  

Використана нетрадиційна сировина поліпшила не лише кількісний, але й 

якісний склад білків (табл. 4.11) (додаток К). Так, співвідношення незамінних до 

замінних амінокислот покращилося і становить для вафельного торта «Маковий» 

– 0,40, «Гречанка» та «Івасик- Телесик» – 0,41, «Львів’янка» – 0,45 і «Осіннє 

рондо» –  0,48, тоді як у контрольному зразку лише 0,37. 

Особливе значення незамінних амінокислот обумовлено передусім тим, що 

вони не синтезуються організмом людини, а їх дефіцит впливає на регенерацію 

білків. До ессенціальних амінокислот відносять валін, лізин, лейцин, ізолейцин, 

метіонін, треонін, триптофан та фенілаланін. Для дитячого організму незамінними 

амінокислотами є також аргінін та гістидин. Найбільшим вмістом незамінних 

амінокислот характеризується вафельний торт «Львів’янка» (на 71,1% більше 

порівняно з контролем), що зумовлено використанням порошку червоної сочевиці 

в його рецептурі. Високою кількістю незамінних амінокислот характеризується 

вафельний торт «Маковий», до складу якого введено жмих насіння маку та сухе 

знежирене молоко. Загальна кількість незамінних амінокислот в ньому підвищена 

на 66,8% у порівнянні з контролем. У вафельних тортах «Івасик-Телесик» та 

«Осіннє рондо» також вдалося значно покращити склад незамінних амінокислот 

та  збільшити  їх  вміст  порівняно  з  контрольним  зразком  на 49,5% та 47,8%  



 
 

Таблиця 4.11 

Амінокислотний склад нових вафельних тортів із жировими начинками 

p ≤ 0,05; n = 3 

Назва 

амінокислоти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Незамінні  амінокислоти: 

Валін 79 101 127,8 117 148,1 143 181,0 149 188,6 122 154,4 

Ізолейцин 74 89 120,3 102 137,8 111 150,0 117 158,1 93 125,7 

Лейцин 145 165 113,8 226 155,9 248 171,0 245 169,0 222 153,1 

Лізин 113 97 85,8 156 138,1 161 142,5 158 139,8 149 131,9 

Метіонін 15 35 233,3 33 220,0 45 300,0 45 300,0 38 253,3 

Треонін 68 82 120,6 109 160,3 122 179,4 118 173,5 95 139,7 

Фенілаланін 84 90 107,1 121 144,0 134 159,5 157 186,9 135 160,7 

Разом 

незамінних 

амінокислот 578 659 114,0 864 149,5 964 166,8 989 171,1 854 147,8 

Замінні амінокислоти: 

Аргінін 69 90 130,4 100 144,9 168 243,5 169 244,9 177 256,5 

Гістидин 37 48 129,7 56 151,4 69 186,5 82 221,6 62 167,6 

Аспарагінова 

кислота 

112 150 133,9 229 204,5 292 260,7 298 266,1 238 212,5 

Серин 111 114 102,7 197 177,5 188 169,4 167 150,5 139 125,2 

Глютамінова 

кислота 

734 738 100,5 889 121,1 1038 141,4 885 120,6 699 95,2 

1
1

2
 



 
 

Продовж. табл. 4.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Пролін 232 229 98,7 348 150,0 281 121,1 253 109,1 155 66,8 

Гліцин 75 84 112,0 115 153,3 158 210,7 134 178,7 117 156,0 

Аланін 114 88 77,2 123 107,9 148 129,8 125 109,6 109 95,6 

Цистин 17 35 205,9 21 123,5 20 117,6 46 270,6 32 188,2 

Тирозин 43 31 72,1 40 93,0 56 130,2 58 134,9 38 88,4 

Разом замінних 

амінокислот 1544 1607 104,1 2118 137,2 2418 156,6 2217 143,6 1766 114,4 

Всього 

амінокислот 2122 2266 106,8 2982 140,5 3382 159,4 3206 151,1 2620 123,5 

Співвідношення 

незамінних до 

замінних 

амінокислот 

0,37 0,41 – 0,41 – 0,40 – 0,45 – 0,48 – 

 

  

1
1

3
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відповідно завдяки порошку іван-чаю, жмиху насіння гарбуза та підвищеній 

частці сухого знежиреного молока. За рахунок включення житнього 

ферментованого солоду, вафельний торт «Гречанка» містив на 14,0% більше 

незамінних амінокислот у порівнянні з контролем (рис. 4.2). 

Однією з найважливіших амінокислот є лізин: регулює процеси 

кровотворення, стимулює розумову працездатність, сприяє відновленню 

кісткових і сполучних тканин, поліпшує абсорбцію кальцію. Дефіцит лізину в їжі 

призводить до порушення кровообігу, затримки росту і зменшення вмісту 

гемоглобіну в крові. Вміст лізину порівняно з контролем збільшено у всіх зразках 

на 32–43%, окрім  вафельного торта «Гречанка», в якому його частка зменшилась 

на 14%. Найбільше лізину містив вафельний торт «Маковий» – 161 мг/100 г.  

Валін, лейцин та ізолейцин вважаються основним енергетичним матеріалом 

для м’язів і складають половину спожитого щоденного білка. Нестача лейцину та  

ізолейцину призводить до затримання росту молодого організму та зменшення 

маси тіла. За відсутності валіну порушується координація рухів. Частка валіну 

зросла на 27,8% у вафельному торті «Гречанка», 48,1% – у «Івасику-Телесику», 

54,4% – у «Осінньому рондо», 81,0% – у «Маковому» та на 88,6% у «Львів’янці» 

порівняно з контролем. За рахунок підібраних рецептурних компонентів 

досягнуто зростання вмісту лейцину в нових зразках порівняно з контролем на 

14–71%. Найвища його кількість була у вафельному торті «Маковий». У нових 

виробах підвищено вміст ізолейцину: на 58,1% у вафельному торті «Львів’янка», 

на 50% у вафельному торті «Маковий», на 37,8% у вафельному торті «Івасик- 

Телесик», на 25,7% у вафельному торті «Осіннє рондо», на 20,3% у вафельному 

торті «Гречанка». 

Фенілаланін бере участь у синтезі сполучних тканин і пігменту меланіну, 

покращує пам'ять та увагу, поліпшує функціонування кровоносної системи і 

відіграє важливу роль у діяльності щитовидної залози, а треонін необхідний для 

забезпечення росту організму та утворення антитіл. Частку треоніну в нових 

зразках підвищено на 20,6–79,4%, а фенілаланіну – на 7,1–86,9% порівняно з 

контролем.  



 
 

 
 

Рис. 4.2. Вміст незамінних та умовно незамінних амінокислот у нових вафельних тортах, мг/100 г 
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У профілактиці захворювань, пов’язаних із порушенням обміну речовин, 

важливу роль відіграють ліпотропні речовини, які здатні запобігати ожирінню 

печінки. До таких речовин належить метіонін. Вміст його в нових вафельних 

тортах зріс у 120–200 раз порівняно з контролем. 

Аргінін та гістидин – незамінні амінокислоти для організму, який росте. 

Аргінін бере участь у підтримці Т-клітинного імунітету, збільшує швидкість 

загоєння ран, перешкоджає утворенню пухлин. Гістидин важливий для росту і 

відновлення тканин, входить до складу гемоглобіну, необхідний для утворення 

клітин крові. Нестача аргініну негативно позначається на виробленні інсуліну, 

ліпідному обміну в печінці, а гістидину – призводить до погіршення діяльності 

центральної нервової системи, а також може супроводжуватися шкірними 

порушеннями, розвитком екземи. Вміст аргініну та гістидину порівняно з 

контролем загалом зріс на 30–156% та 30–122% відповідно. Найбільше аргініну 

містив вафельний торт «Осіннє рондо» – 177 мг/100 г, а гістидину – «Львів’янка» 

– 82 мг/100 г. 

Серед замінних амінокислот особливо цінним є аланін, оскільки він виконує 

функції посередника в синтезі білків. Аланін вважається одним із джерел 

утворення глюкози в організмі (з наступним її накопиченням у печінці і м’язах), 

зміцнює імунну систему шляхом вироблення антитіл, впливає на метаболізм 

органічних кислот. Кількість аланіну підвищено порівняно з контролем у 

вафельних тортах  «Маковий» – на  29,8%,  «Львів’янка» – на  9,6% та «Івасик-

Телесик» – на 7,9%. 

Добова потреба організму в незамінних амінокислотах за рахунок 

споживання 100 г вафельного торта «Львів’янка» буде задоволена на 4,0%, 

вафельного торта «Маковий» – на 3,9%, вафельного торта «Осіннє рондо» – на 

3,5%, вафельного торта «Івасик-Телесик» – на 3,3%, і вафельного торта 

«Гречанка» – на 2,6%. Аналогічна маса контрольного зразка забезпечить організм 

незамінними амінокислотами в загальному на 2,2% (табл. 4.12).  

Для повного засвоєння білка їжі вміст незамінних амінокислот у ньому має 

бути   збалансованим.   Білки    високої    біологічної    цінності    мають   добру 
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Таблиця 4.12 

Ступінь задоволення добової потреби в амінокислотах, % (при 

споживанні 100 г вафельних тортів) 

Амінокислоти 

Добова 

потреба, 

г 

Ступінь задоволення,% 

Конт-

роль 

«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’-

янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Валін 3 2,6 3,7 3,9 4,8 5,0 4,1 

Ізолейцин 3 2,5 3,0 3,4 3,7 3,9 3,1 

Лейцин 5 2,9 3,3 4,5 5,0 4,9 4,4 

Лізин 4 2,8 2,4 3,9 4,0 4,0 3,7 

Метіонін 3 0,5 1,2 1,1 1,5 1,5 1,3 

Треонін 2 3,4 4,1 5,5 6,1 5,9 4,8 

Фенілаланін 3 2,8 3,0 4,0 4,5 5,2 4,5 

Аргінін 6 1,2 1,5 1,7 2,8 2,8 3,0 

Гістидин 2 1,9 2,4 2,8 3,5 4,1 3,1 

 

перетравлюваність і засвоюваність. Показником якості білків, що характеризує 

збалансованість амінокислот, є амінокислотний скор, який визначено відповідно 

до рекомендацій експертного комітету ФАО/ВООЗ (табл. 4.13). 

Домінуючими амінокислотами в досліджуваних зразках вафельних тортів є 

лейцин та фенілаланін+тирозин, а першою лімітуючою – лізин для «Гречанки» та 

метіонін+цистин для всіх інших зразків.  

Слід зазначити, що значення амінокислотного скору нових вафельних 

тортів, порівняно з контролем, є вищими. 

Біологічна цінність білків залежить не тільки від амінокислотного складу, а 

й від доступності окремих амінокислот.  

Амінокислотний скор показує межу використання азоту цього білка для 

пластичних (будівельних) цілей. Надлишок інших амінокислот, що містяться в 

білку, може використовуватися як джерело неспецифічного азоту або на 

енергетичні потреби організму.  

Проте амінокислотний скор не дає повного уявлення про біологічну цінність 

продукту. Відомо, що організм людини використовує білок для біосинтезу в 

межах амінокислоти, що лімітує, а весь надлишок цих есенційних речовин 

витрачається на енергетичні потреби [404-406]. Саме тому для оцінки ступеня



 

 

Таблиця 4.13 

Амінокислотний скор нових вафельних тортів, % 

Амінокислоти 
Е

та
л
о

н
 

Ф
А

О
/В

О
О

З
, 

м
г/

1
 г

 б
іл

к
а Контроль «Гречанка» 

«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

вміст,

мг/1 г 

білка 

скор, 

% 

вміст,

мг/1 г 

білка 

скор, 

% 

вміст,

мг/1 г 

білка 

скор, 

% 

вміст,

мг/1 г 

білка 

скор, 

% 

вміст,

мг/1 г 

білка 

скор, 

% 

вміст,

мг/1 г 

білка 

скор, 

% 

Валін 50 37,4 75 44,6 89 39,2 78 42,2 84 46,5 93 46,5 93 

Ізолейцин 40 35,0 87 39,3 98 34,1 85 32,7 82 36,6 92 35,6 89 

Лейцин 70 68,2 97 72,8 104 75,7 108 73,3 105 76,3 109 84,9 121 

Лізин 55 53,3 97 42,7 78 52,4 95 47,6 87 49,3 90 56,8 103 

Метіонін+ 

цистин 
35 15,0 43 31,2 89 18,2 52 19,2 55 28,5 82 26,7 76 

Треонін 40 32,1 80 36,2 90 36,7 92 36,1 90 36,7 92 36,3 91 

Фенілаланін

+тирозин 
60 59,7 100 53,2 89 54 90 56,3 94 67,1 112 66,2 110 
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використання білка розраховано коефіцієнт різниці амінокислотного скору 

(КРАС), біологічну цінність (БЦ), коефіцієнт утилітарності (U), показник 

зіставної надлишковості (σс) та коефіцієнт розбалансованості (R) незамінних 

амінокислот (табл. 4.14). Ці методи оцінки білкової складової продукту фіксують 

не тільки якісну та кількісну відмінність білка від стандарту, а й враховують 

надлишковий вміст незамінних амінокислот та їх співвідношення із замінними.  

КРАС показує середню міру надлишку амінокислотного скору незамінних 

амінокислот порівняно з найменшим рівнем скору будь-якої амінокислоти. Для 

еталонного білка він дорівнює 0. Біологічна цінність харчового білка – величина 

зворотна до КРАС, для еталонного білка вона дорівнює 100%. Ступінь 

продуктивного використання незамінних амінокислот організмом людини як 

пластичного матеріалу (БЦ) становить для вафельного торта «Гречанка» – 87%, 

«Львів’янка» – 86,3%, «Осіннє рондо» – 78,4%, «Маковий» – 69,7% та «Івасик-

Телесик» – 66,3%. Біологічна цінність контрольного зразка – 60,3%. 

Збалансованість незамінних амінокислот за співвідношенням до 

фізіологічно необхідної норми чисельно характеризується коефіцієнтом 

утилітарності, який в ідеальному випадку дорівнює 1. Коефіцієнт утилітарності 

показує ступінь незасвоюваності амінокислот і є чисельною характеристикою, що 

достатньо повно відображає збалансованість незамінних амінокислот. Чим 

ближче цей показник до одиниці, тим більша можливість утилізації білка [407]. 

Значення коефіцієнта утилітарності амінокислотного складу дослідних зразків 

вафельних тортів (0,587–0,853) свідчить про високу збалансованість амінокислот 

щодо еталона.  

Коефіцієнт утилітарності досить повно відображає збалансованість 

незамінних амінокислот по відношенню до еталону, проте більш інформативним 

показником збалансованості складу незамінних амінокислот у білку є показник 

зіставної надлишковості. Він визначає сумарну масу незамінних амінокислот, які 

не використовуються на анаболічні потреби організму в такій кількості білка 

оцінюваного продукту, яка еквівалентна за їх потенційно утилізованим вмістом 

100 г білку еталону, й оптимальне значення його наближене до нуля [408].



 

 

Таблиця 4.14 

Параметри амінокислотної збалансованості білків нових вафельних тортів  

Показник 

О
п

ти
м

ал
ьн

и
й

 

р
ів

ен
ь 

Назва вафельних тортів 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

«
Г

р
еч

ан
к
а»

 

«
Ів

ас
и

к
-

Т
ел

ес
и

к
»
 

«
М

ак
о

в
и

й
»

 

«
Л

ьв
ів

’я
н

к
а»

 

«
О

сі
н

н
є 

р
о
н

д
о
»
 

Мінімальний скор (Сmin), од. →1 0,43 0,78 0,52 0,55 0,82 0,76 

Коефіцієнт різниці амінокислотного 

скору (КРАС), % 
→min 39,7 13,0 33,7 30,3 13,7 21,6 

Біологічна цінність (БЦ), % →max 60,3 87,0 66,3 69,7 86,3 78,4 

Коефіцієнт утилітарності амінокислот 

(U), од. 
→1 0,500 0,853 0,587 0,626 0,842 0,754 

Показник зіставної надлишковості (σс), 

мг/1 г білка 
→0 349,30 60,26 246,73 208,91 65,85 114,47 

Коефіцієнт розбалансованості (Rc), од. →min 0,500 0,147 0,413 0,374 0,158 0,246 

1
2

0
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Виходячи з величин показника зіставної надлишковості, можна стверджувати, що 

мінімальну, порівняно з іншими зразками, сумарну кількість незамінних 

амінокислот, які не використовуються на анаболічні потреби, має вафельний торт 

«Гречанка». Амінокислоти білків саме цього торта збалансовані краще і 

раціональніше можуть бути використані з пластичною метою.  

Коефіцієнт розбалансованості характеризує сумарну масу незамінних 

амінокислот, не використовуваних на анаболічні потреби. Чим менше його 

значення, тим краще збалансовані незамінні амінокислоти і тим раціональніше 

вони можуть бути використані організмом [409]. Значення коефіцієнта 

розбалансованості контрольного зразка – 0,500. У досліджуваних зразках 

коефіцієнт розбалансованості був значно нижчим і становив 0,147 – для 

вафельного торта «Гречанка», 0,158 – «Львів’янка», 0,246 – «Осіннє рондо», 0,374 

– «Маковий» та 0,413 – «Івасик-Телесик», що свідчить про вищу збалансованість 

нових виробів. 

Особливості рецептур вафельних тортів відобразилися на зміні їх 

жирнокислотного складу (табл. 4.15) (додаток Л).  

Аналіз складу жирних кислот показав, що в розроблених продуктах 

переважають мононенасичені жирні кислоти, частка яких становить від 58,5% до 

73,5%. Сума насичених жирних кислот займає друге місце і становить 23–34%. 

Вміст поліненасичених жирних кислот незначний: 4,2–7,5%. 

Домінуючою фракцією серед ПНЖК в усіх нових зразках є незамінна 

лінолева кислота, вміст якої у вафельних тортах підвищено в 1,2–3,2 раза 

порівняно з контролем. Значну частку ПНЖК складає арахідонова жирна кислота, 

кількість якої підвищено у порівнянні з контролем у всіх розроблених продуктах в 

1,2–7,1 раза. Найвищий вміст лінолевої кислоти виявлено у вафельному торті 

«Осіннє рондо», арахідонової – у вафельному торті «Гречанка», що обумовлено 

введенням в начинки жмиха насіння гарбуза та солоду житнього ферментованого 

відповідно (рис. 4.3).  

Вміст біологічно ефективної ліноленової кислоти в досліджуваних зразках 

незначний, однак її в 4,3 раза більше у вафельному торті «Осіннє рондо», ніж у



 
 

Таблиця 4.15 

Жирнокислотний склад нових вафельних тортів 

p ≤ 0,05; n = 3 

Назва 

жирної кислоти 
Контроль «Гречанка» 

«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

1 2 3 4 5 6 7 

Насичені (НЖК), 21,155 28,043 22,958 27,714 23,486 34,001 

у т. ч.: 

- масляна (С4:0) 

– – –  

0,007 

– – 

- каприлова (С8:0) – – – 0,009 – – 

- капринова (С10:0) – 0,016 0,035 0,021 – 0,092 

- лауринова (С12:0) – 0,559 1,342 0,625 – 2,268 

- міристинова (С14:0) 0,078 0,328 0,663 0,344 0,092 1,015 

- пентадеканова (С15:0) 0,004 0,033 0,008 0,035 0,008 0,012 

- пальмітинова (С16:0) 11,315 14,722 11,322 14,474 12,738 16,969 

- маргаринова (С17:0) 0,070 0,089 0,063 0,091 0,072 0,103 

- стеаринова (С18:0) 8,431 10,607 8,021 10,465 9,052 11,742 

- арахінова (С20:0) 0,567 0,784 0,618 0,750 0,648 0,829 

- бегенова (С22:0) 0,539 0,678 0,696 0,701 0,694 0,728 

- лігноцеринова (С24:0) 0,151 0,227 0,190 0,192 0,182 0,243 

Мононенасичені (МНЖК), 76,336 67,502 73,503 65,570 72,302 58,479 

у т. ч.: 

- пентадеценова (С15:1) 

 

0,011 

 

0,053 

 

0,018 

 

0,069 

 

0,023 

 

0,012 

- пальмітоолеїнова (С16:1) 0,106 0,139 0,122 0,126 0,134 0,157 

- гептадеценова (С17:1) 0,054 0,064 0,053 0,071 0,061 0,082 

- олеїнова (С18:1) 75,731 66,674 72,901 64,757 71,622 57,575 

- гондова (С20:1) 0,434 0,572 0,409 0,547 0,462 0,653 

 1
2

2
 



 
 

Продовж. табл. 4.15 

1 2 3 4 5 6 7 

Поліненасичені (ПНЖК), 2,508 4 ,869 3,539 6,707 4,212 7,485 

у т. ч.: 

- гексадекадієнова (С16:2) 

 

0,006 

 

0,107 

 

0,016 

 

0,035 – – 

- лінолева (С18:2) 2,174 2,804 2,666 5,621 3,345 6,865 

- ліноленова (С18:3) 0,047 0,032 0,030 0,031 0,018 0,203 

- октадекатетраєнова (С18:4) – 0,023 0,036 0,019 0,245 0,090 

- ейкозадієнова (С20:2) – 0,055 0,037 0,076 0,040 0,037 

- арахідонова (С20:4) 0,194 1,385 0,706 0,874 0,531 0,238 

- докозадієнова (С22:2) 0,087 – – – – – 

- докозатрієнова (С22:3) – 0,463 0,048 0,051 0,033 0,052 

Не ідентифіковано – – – 0,009 – 0,033 

Співвідношення ненасичених ЖК  

до насичених ЖК 
3,73 2,58 3,36 2,61 3,26 1,94 

1
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Рис. 4.3. Вміст лінолевої та арахідонової кислот у вафельних тортах 

 

контрольному зразку. Це можна пояснити наявністю жмиха насіння гарбуза в 

рецептурі даного торта. 

Лінолеву, ліноленову і арахідонову кислоти відносять до есенціальних, які 

за біологічною дією прирівнюються до вітамінів. Вони не синтезуються в 

організмі і є незамінними у харчуванні. Ці кислоти забезпечують ріст і розвиток 

клітин шкіри, міцність та еластичність кровоносних судин, нормалізують обмін 

холестерину, сприяють інтелектуальному розвитку дітей [404, 410].  

Серед МНЖК основну частку займає олеїнова, вміст якої в нових виробах 

складає 57,6–72,9%. Встановлено, що МНЖК виступають джерелом енергії, 

входять до складу клітинних мембран, покращують еластичність артерій і шкіри. 

Серед НЖК переважає пальмітинова кислота, масова частка якої (17%) 

найбільша у вафельному торті «Осіннє рондо». Відомо, що пальмітинова кислота 

підвищує синтез ліпопротеїдів [411]. Значну частку (8,0–11,7% ) становить також 

стеаринова кислота, яка сприяє зниженню рівня холестерину в крові. 

З урахуванням жирнокислотного складу «ідеального ліпіду», нами 

розраховано співвідношення фракцій жирних кислот у нових виробах (рис. 4.4). 

Як свідчать дані рис. 4.4, співвідношення фракцій жирних кислот у 

розроблених вафельних тортах є кращим, порівняно з контрольним. Зокрема,  у 

всіх зразках збільшено вміст ПНЖК та зменшено вміст МНЖК. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Контроль 

«Гречанка» 

«Івасик-Телесик» 

«Маковий» 

«Львів’янка» 

«Осіннє рондо» 

2,17 

2,80 

2,67 

5,62 

3,35 

6,86 

0,19 

1,39 

0,71 

0,87 

0,53 

0,24 

Арахідонова Лінолева  



 
 

 

 

 

Рис. 4.4. Співвідношення фракцій жирних кислот у нових вафельних тортах, % 
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Поліненасичені жирні кислоти належать до функціональних інгредієнтів, 

тому збільшення їх вмісту в нових виробах є одним із чинників поліпшення 

біологічної цінності продуктів. Так, частка поліненасичених жирних кислот у 

розроблених вафельних тортах зросла порівняно з контролем: у вафельному торті 

«Осіннє рондо» – в 3 рази, «Маковий» – в 2,7 раза, «Гречанка» – в 1,9 раза, 

«Львів’янка» – в 1,7 раза, «Івасик-Телесик» – в 1,4 раза. 

Для засвоєння ліпідів важливим показником є не лише вміст окремих груп 

жирних кислот, а також їх співвідношення, що характеризує біологічну 

ефективність ліпідів (табл. 4.16). 

Як видно з табл. 4.16, співвідношення НЖК:МНЖК:ПНЖК не відповідає 

вимогам щодо ідеального жиру: в усіх варіантах вафельних тортів вміст ПНЖК 

менший за рекомендовані співвідношення відповідно добової потреби 

споживання [412]. Ліпіди нових вафельних тортів також характеризуються 

високим рівнем МНЖК (1,7–3,2%). За показниками співвідношення жирних 

кислот С18:2:С18:3 усі зразки вафельних тортів відповідають ідеальному жиру, тоді 

як за співвідношенням С18:2: С18:1 – значно нижчі рекомендованої кількості. 

Співвідношення жирних кислот родин ω-6:ω-3 для вафельних тортів становить від 

10,6:0,3 («Осіннє рондо») до 21,7:0,1 («Маковий»), при рекомендованому від 4:1 

до 10:1, що свідчить про невисоку біологічну ефективність ліпідів розроблених 

виробів [412]. 

Розроблення рецептур нових виробів вимагає врахування потреб організму 

людини в мікронутрієнтах, необхідних для нормального обміну, росту та 

розвитку. До них відносять мінеральні речовини та вітаміни, дефіцит яких 

поширений у раціоні більшості населення. 

Макро- і мікроелементи є незамінними нутрієнтами, які повинні щодня 

надходити з їжею. Тривала нестача або надлишок у харчуванні будь-яких 

мінеральних речовин призводить до порушення обміну білків, жирів, вуглеводів, 

вітамінів, води та розвитку відповідних захворювань [388, 413]. 

Використання нетрадиційної сировини сприяло поліпшенню мінерального 

складу нових вафельних тортів (табл. 4.17) (додаток М). 



 

 

 

Таблиця 4.16 

Показники біологічної ефективності ліпідів вафельних тортів 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок 
Співвідношення 

НЖК:МНЖК:ПНЖК ПНЖК: НЖК С18:2: С18:1 С18:2:С18:3 ω-6: ω-3 

Ідеальний жир [412] 1:1:1 0,2–0,4 >0,25 >7,0 10:1–4:1 

Контроль 0,5:1,8:0,1 0,12 0,03 46,25 14,2:0,3 

«Гречанка» 0,6:1,4:0,1 0,17 0,04 87,63 14,0:0,1 

«Івасик-Телесик» 0,5:1,6:0,1 0,15 0,04 88,87 11,2:0,1 

«Маковий» 0,6:1,4:0,1 0,24 0,09 181,32 21,7:0,1 

«Львів’янка» 0,5:1,5:0,1 0,18 0,05 185,83 19,4:0,1 

«Осіннє рондо» 0,7:1,2:0,2 0,22 0,12 33,82 10,6:0,3 
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Таблиця 4.17 

Мінеральний склад нових вафельних тортів, мг/100 г 

p ≤ 0,05; n = 3 

Мінеральні елементи 
Добова 

потреба, мг 
Контроль «Гречанка» 

«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Макроелементи 

Кальцій (Са) 800 2,03 35,24 38,29 36,22 14,44 33,25 

Магній (Mg) 400 10,90 20,27 28,35 38,11 13,11 38,08 

Фосфор (Р) 1600 28,96 54,09 54,75 65,20 51,66 43,10 

Калій (К) 3000 93,82 204,11 386,39 234,08 259,36 446,45 

Натрій (Na) 4000 94,12 140,53 172, 09 116,76 105,07 169,64 

Співвідношення Ca : Mg оптимальне 

(1:0,5) 
1:5 1:0,6 1:0,7 1:1 1:0,9 1:1,1 

Співвідношення Ca : P оптимальне 

(1:1,5) 
1:14,3 1:1,5 1:1,4 1:1,8 1:3,6 1:1,3 

Співвідношення Ca : Mg : P оптимальне 

(1:0,3:1) 
1:5:14,3 1:0,6:1,5 1:0,7:1,4 1:1:1,8 1:0,9:3,6 1:1,1:1,3 

Мікроелементи 

Залізо (Fe) 15 0,41 1,24 1,78 3,23 2,20 2,99 

Мідь (Cu) 2 0,14 0,10 0,19 0,21 0,16 0,31 

Марганець (Mn) 5 0,20 0,60 0,62 0,65 1,06 0,41 

Цинк (Zn) 15 0,28 0,26 0,33 0,43 0,42 0,63 

Хром (Cr) 0,070 0,0058 0,0087 0,0102 0,0105 0,0087 0,0107 
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Як видно з табл. 4.17, у всіх зразках розроблених вафельних тортів 

збільшено вміст макроелементів. 

Основною функцією калію є його участь у регуляції збудження м’язів, 

передусім – серцевого. Нестача калію в організмі може призвести до виникнення 

судомних скорочень серцевих м’язів і зниження ритму серцевої діяльності [412]. 

Внесення природних компонентів у рецептури збільшило вміст калію порівняно з   

контролем: у вафельному торті «Осіннє рондо» – в 4,8 раза – за рахунок внесення 

порошку любистку та гарбузового жмиху; у вафельному торті «Івасик-Телесик» – 

в 4,1 раза – за рахунок порошку іван-чаю, жмиху розторопші та порошку керобу; 

у вафельному торті «Львів’янка» – в 2,8 раза – за рахунок борошна червоної 

сочевиці, порошків ягід чорниці та керобу; у вафельному торті «Маковий» – в 2,5 

раза – за рахунок порошку керобу та жмиху чорного кмину; у вафельному торті 

«Гречанка» – в 2,2 раза – за рахунок солоду житнього ферментованого та порошку 

керобу (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Вміст макроелементів у нових вафельних тортах, мг/100 г 

 

Натрій бере участь у підтриманні осмотичного тиску в тканинних рідинах 

та крові, в передачі нервових імпульсів, регуляції кислотно-лужної рівноваги, 

водно-сольового обміну, підвищує активність травних ферментів. Надлишкове 
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вживання натрію спричиняє затримку води в організмі, що ускладнює діяльність 

серцево-судинної системи, сприяє підвищенню кров’яного тиску [388]. За рахунок 

внесення нетрадиційної сировини вміст натрію у розроблених зразках підвищився 

в 1,1–1,8 раза. 

До найбільш дефіцитних мінеральних речовин у харчуванні сучасної 

людини відносяться кальцій та залізо.  

Кальцій впливає на внутрішньоклітинні процеси, формування кісток та 

мінералізацію зубів, бере участь у згортанні крові. Він активізує функції шлунку, 

підшлункової залози, гормонів. Нестача кальцію в харчуванні сприяє розвиткові 

рахіту в дітей, остеопорозу та карієсу [414]. Завдяки додаванню до рецептури 

вафельних тортів сухого знежиреного молока вдалося збільшити вміст кальцію у 

виробах в 16,4–18,9 раза порівняно з контролем. Найбільша його кількість 

досягнута у вафельному торті «Івасик-Телесик», що зумовлено також додаванням 

порошку іван-чаю. Найнижчий вміст кальцію серед розроблених зразків містив 

вафельний торт «Львів’янка», що можна пояснити відсутністю в його рецептурі 

сухого знежиреного молока.  

Фосфору належить провідна роль у функціонуванні центральної нервової 

системи, у процесах обміну речовин у м’язах. Крім того, фосфор потрібен 

кожному клітинному ядру, тому що на нуклеїнових кислотах, які містять фосфор, 

записана програма побудови усього організму – спадковість [304]. У підсумку, 

вміст фосфору зріс у всіх зразках у середньому в 1,86 раза порівняно з контролем. 

Найвища кількість фосфору характерна для вафельного торту «Маковий», що 

зумовлено оптимальним поєднанням у його рецептурі молока сухого знежиреного 

та жмихів насіння маку і чорного кмину.  

Важливе значення має співвідношення кальцію та фосфору в їжі, яке 

повинно становити 1:1,5-2, завдяки чому обидва елементи засвоюються краще. 

Цьому критерію відповідають усі розроблені зразки вафельних тортів, окрім 

вафельного торта «Львів’янка», співвідношення Ca:P в якому становить 1:3,6. 

Магній бере участь у виробленні енергії, засвоєнні глюкози, передачі 

нервового сигналу, синтезі білків, побудові кісткової тканини, регуляції 
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розслаблення й напруження судин і м’язів. Він діє як заспокійливе, знижуючи 

збудливість нервової системи, відіграє значну роль у процесах згортання крові й 

знижує ризик виникнення інсультів та інфарктів завдяки виведенню холестерину 

з організму [415]. Порівняно з контролем розроблені вафельні торти містили 

більше магнію: «Маковий» та «Осіннє рондо» – в 3,5 раза, «Івасик-Телесик» –  у 

2,6 раза, «Гречанка» – в 1,9 раза, «Львів’янка» –  в 1,2 раза (табл. 4.17, рис. 4.5). 

За даними деяких наукових досліджень, важливим є співвідношення 

кальцію, магнію та фосфору, яке повинно становити 1:0,3:1 [124]. Цьому критерію 

найкраще відповідають вафельні торти «Гречанка» та «Івасик-Телесик», де 

співвідношення між Ca:Mg:P складає 1:0,6:1,5 та 1:0,7:1,4 відповідно. 

Основною властивістю мікроелементів є їх специфічність. Вони 

спричиняють значний вплив на хід та спрямованість процесів обміну, вступають у 

взаємодію з білками і утворюють металоорганічні комплекси. У всіх розроблених 

вафельних тортах збільшено вміст заліза, марганцю та хрому (рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6. Вміст мікроелементів у нових вафельних тортах, мг/100 г 

 

Одним із найважливіших мікроелементів для організму людини є залізо. 

Воно бере участь в утворенні гемоглобіну в крові, у синтезі гормонів 

щитоподібної залози, у живленні та диханні тканин, підвищує загальну опірність 
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організму, а також допомагає детоксикації «кров’яних» отрут (бензол, анілін 

тощо) та має антирадіаційну дію [403]. Вміст заліза було збільшено в усіх тортах 

у 3,0–7,9 раза. Найбільше заліза містить вафельний торт «Маковий» за рахунок 

включення до його рецептури жмиху чорного кмину та порошку кероба.  

Цинк – важливий мікроелемент, який необхідний для нормальної функції 

гормонів, наднирників, підшлункової залози, сприяє розщепленню жирів і 

запобігає ожирінню печінки, бере участь у синтезі триптофану. Вміст цинку 

суттєво збільшено у вафельному торті «Осіннє рондо» – у 1,5 раза. 

Мідь, як і залізо, належить до кровотворних елементів, стимулює процеси  

окиснення в організмі, сприяє утворенню еритроцитів, поліпшує засвоєння 

вуглеводів. Дефіцит міді спричинює зміни складу крові, а надлишок – викликає 

отруєння. Вміст міді в розроблених вафельних тортах порівняно з контролем 

практично не змінився (див. табл. 4.17, рис. 4.6).  

Марганець бере участь в обмінних процесах клітин, входить до складу 

багатьох ферментів, відіграє важливу роль у формуванні клітин, кровотворенні та 

стимулюванні росту організму, а хром необхідний для активації малих доз 

інсуліну та для його синтезу в організмі [412]. За вмістом марганцю особливо 

цінним є склад вафельного торта «Львів’янка», оскільки рецептура начинки 

містить порошок ягід чорниці. Середній вміст хрому в розроблених зразках зріс 

порівняно з контролем в 1,7 раза. 

Зміна рецептурного складу вафельних тортів сприяла зростанню ступеня 

задоволення добової потреби людини в мінеральних речовинах (табл. 4.18).  

Слід відмітити, що за рахунок споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» 

задовольняється по 12% добової потреби в марганці і хромі, вафельного торта 

«Івасик-Телесик» – 13% добової потреби в калію, вафельного торта «Маковий» – 

22% добової потреби в залізі, вафельного торта «Львів’янка» – 21%  добової  

потреби  в  марганці та 15% – у залізі, вафельного торта «Осіннє рондо» – 20% 

добової потреби в залізі та по 15% – в калію та міді.  

За рахунок внесення нетрадиційної сировини у рецептури вафельних тортів, 

вдалося збільшити вміст вітамінів у готових виробах (табл. 4.19), зокрема  нові 
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Таблиця 4.18 

Ступінь задоволення добової потреби людини в мінеральних речовинах,  

% (при споживанні 100 г вафельних тортів) 

Мінеральні 

речовини 

Добова 

потреба, 

мг 

Ступінь задоволення,% 

Конт-

роль 

«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’-

янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Кальцій (Са) 3000 3,1 6,8 12,9 7,8 8,6 14,9 

Магній (Mg) 800 0,3 4,4 4,8 4,5 1,8 4,2 

Фосфор (Р) 400 2,7 5,1 7,1 9,5 3,3 9,5 

Калій (К) 1600 1,8 3,4 3,4 4,1 3,2 2,7 

Натрій (Na) 4000 2,3 3,5 4,3 2,9 2,6 4,2 

Залізо (Fe) 15 2,7 8,3 11,9 21,5 14,7 19,9 

Мідь (Cu) 2 7,0 5,0 9,5 10,5 8,0 15,5 

Марганець (Mn) 5 4,0 12,0 12,4 13,0 21,2 8,2 

Цинк (Zn) 15 1,9 1,7 2,2 2,9 2,8 4,2 

Хром (Cr) 0,07 8,3 12,4 14,6 15,0 12,4 15,3 

 

Таблиця 4.19 

Вітамінний склад нових вафельних тортів, мг/100 г 

p ≤ 0,05; n = 3  

Вітаміни 

Добова 

потреба, 

мг 

Назва вафельних тортів 

Конт-

роль 

«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’-

янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Водорозчинні: 

Тіамін (В1) 

 

1,5 

 

0,10 

 

0,37 

 

0,21 

 

0,34 

 

0,57 

 

0,48 

Рибофлавін (В2) 1,8 0,07 0,21 0,19 0,19 0,24 0,26 

Аскорбінова 

кислота (С) 
80,0 - 1,65 2,94 1,21 9,22 4,63 

Ніацин (РР) 20,0 0,35 0,39 0,42 0,51 0,62 0,49 

Фолацин (Вс) 0,2 - 0,025 0,016 0,022 0,017 0,014 

Рутин (Р) 50,0 - 1,63 0,92 0,49 0,53 0,30 

Жиророзчинні: 

β-каротин 

 

0,7 

 

- 

 

0,06 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,31 

 

0,16 

Ретинол (А) 0,1 0,003 0,14 0,09 0,08 0,06 0,03 

Токоферол (Е) 15,0 0,05 0,75 1,24 1,62 0,54 4,87 

Філохінон (К) 0,3 - - 0,02 - 0,04 - 

 

вафельні торти вдалося збагатити аскорбіновою кислотою, фолацином та 

рутином, які відсутні у контрольному зразку.  

Аскорбінова  кислота  необхідна   для   оптимального  життєзабезпечення  
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організму. Вона володіє антиоксидантними і захисними властивостями, підвищує 

імунітет. Результати регулярних масових обстежень, проведених різними 

медичними організаціями та інститутом харчування НАН України, свідчать про 

нестачу вітаміну С у 50–80 % населення, тому проблема збагачення виробів 

аскорбіновою кислотою на сьогодні є актуальною [416]. Дефіцит фолацину 

призводить до порушення кровотворення, функцій травної системи, печінки, 

знижує захисні сили організму [388]. Вітамін Р відіграє важливу роль у регуляції 

проникності капілярів, запобігає окисненню вітаміну С, позитивно впливає на 

функції залоз внутрішньої секреції [412]. Більш ефективна дія цього вітаміну 

виявляється при застосуванні його в комплексі з іншими вітамінами (С, В15, К). 

Дефіцит вітаміну В1 є одним із найбільш поширених гіповітамінозів в 

економічно розвинених країнах, що обумовлено збільшенням вживання 

рафінованих продуктів, які бідні на тіамін, і які одночасно з цим підвищують 

потребу організму в ньому, тому що багаті на вуглеводи. Найголовнішою 

загрозою його дефіциту є порушення сприйняття і рефлексів [417]. Вітамін B2 

необхідний для забезпечення кольорового зору, процесів кровотворення та ряду 

інших фізіологічних функцій. Він є коферментом ферментів, які відіграють 

суттєву роль в окислювально-відновних реакціях у клітинах, а також регулюють 

обмін вуглеводів, білків і жирів [403, 412]. 

За рахунок використання в рецептурах вафельних тортів сухого 

знежиреного молока¸ керобу, солоду житнього ферментованого, жмихів насіння 

маку, чорного кмину та насіння гарбуза, борошна червоної сочевиці та порошку 

ягід чорниці підвищено вміст тіаміну в 2,1–5,7 раза, а рибофлавіну – в 2,7–3,7 раза 

порівняно з контролем. 

Ніацин входить до складу окисно-відновних ферментів, які беруть участь у 

клітинному диханні, регулюють нервову діяльність і функції органів травлення 

[418]. Наслідками недостатності нікотинової кислоти є розлад психічної 

діяльності, порушення функцій травного тракту, шкіри, серцево-судинної системи 

[388, 403, 412]. Найбільше зросла кількість ніацину у вафельному торті 

«Львів’янка» – в 1,8 раза і «Маковий» – у 1,5 раза, порівняно з контролем. 
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Начинки всіх нових вафельних тортів вдалося збагатити β-каротином, а 

«Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – ще й філохіноном, які були відсутні у 

контрольному зразку.  

Недостатнє забезпечення організму β-каротином негативно впливає на 

здоров’я людини, знижує фізичну й розумову працездатність, протидію 

простудним та інфекційним захворюванням, посилює небажаний вплив 

шкідливих умов зовнішнього середовища [403, 412]. Найбільшу кількість β-

каротину містив вафельний торт «Львів’янка» – 0,31 мг/100 г. Це зумовлено 

використанням у його рецептурі борошна червоної сочевиці та порошку ягід 

чорниці, які є джерелом цієї сполуки. У решти зразків спостерігається така ж 

тенденція завдяки включенню до рецептурного складу  нетрадиційної сировини. 

Основною ознакою дефіциту вітаміну К в організмі є кровоточивість, 

оскільки філохінон бере участь у синтезі протромбіну та ряду сполук, необхідних 

для згортання крові. Вміст вітаміну К у вафельних тортах «Івасик-Телесик» та 

«Львів’янка» зумовлений використанням у їх рецептурах жмиха розторопші та 

порошку ягід чорниці, які є джерелом цієї сполуки.  

Токофероли беруть участь у процесах тканинного дихання, забезпечують 

нормальну репродуктивну функцію, підвищують стійкість мембран еритроцитів, 

стимулюють м’язову діяльність. Для жировмісних продуктів особливо цінною є 

висока антиоксидантна активність токоферолів [403, 412]. Зокрема, у розроблених 

вафельних тортах «Осіннє рондо», «Маковий» та «Івасик-Телесик» відзначено 

підвищений вміст цього вітаміну порівняно з контролем, а саме в 97,4 раза, 32,4 і 

24,8 раза відповідно, що зумовлено використанням жмихів насіння гарбуза, 

чорного кмину та розторопші.  

При нестачі вітаміну Е організм не може засвоїти необхідну кількість 

вітаміну А, тому в лікувально-профілактичних цілях ці вітаміни застосовують 

разом. Саме тому, нами було визначено вміст вітаміну А у вафельних тортах. 

Найбільше кількість ретинолу зросла у вафельному торті «Гречанка» (в 46,7 раза 

порівняно з контролем), що зумовлено використанням житнього ферментованого 

солоду та  керобу  в  його  рецептурі. В  решти зразків  спостерігається  така  ж  
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тенденція завдяки включенню до рецептурного складу  нетрадиційної сировини. 

Завдяки збагаченню вафельних тортів нетрадиційною сировиною, зріс 

ступінь задоволення добової потреби людини у вітамінах (табл. 4.20). Зокрема, 

споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» повністю задовольняє добову 

потребу організму в ретинолі, 3,3% – у рутині та 12,5% – у фолацині. 90% у 

задоволенні добової потреби у вітаміні А забезпечують вафельні торти «Івасик-

Телесик» та «Осіннє рондо», а 80% – вафельний торт «Маковий». За рахунок 

споживання 100 г вафельного торта «Львів’янка» на 44,3%  задовольняється 

добова потреба у β-каротині, на 38,0 – у тіаміні, на 13,3 % – у філохіноні, на 11,5% 

– у аскорбіновій кислоті і на 3,1% – у ніацині. На 32,5 % можна задовольнити 

добову норму токоферолу та на 14,4% – рибофлавіну за рахунок споживання 100 г 

вафельного торта «Осіннє рондо». 

Таблиця 4.20 

Ступінь задоволення добової потреби людини у вітамінах, %  

(при споживанні 100 г вафельних тортів) 

Вітаміни 

Добова 

потреба, 

мг 

Ступінь задоволення,% 

Конт-

роль 

«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’-

янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Тіамін (В1) 1,5 6,7 24,5 14,0 22,7 38,0 32,0 

Рибофлавін (В2) 1,8 3,9 11,7 10,6 10,6 13,3 14,4 

Аскорбінова 

кислота (С) 
80,0 - 2,1 3,7 1,5 11,5 5,8 

Ніацин (РР) 20,0 1,8 2,0 2,1 2,6 3,1 2,5 

Фолацин (Вс) 0,2 - 12,5 8,0 11,0 8,5 7,0 

Рутин (Р) 50,0 - 3,3 1,8 1,0 1,1 0,6 

β-каротин 0,7 - 8,6 12,9 12,9 44,3 22,9 

Ретинол (А) 0,1 3,0 140,0 90,0 80,0 60,0 30,0 

Токоферол (Е) 15,0 0,3 5,0 8,3 10,8 3,6 32,5 

Філохінон (К) 0,3 - - 6,7 - 13,3 - 

 

Таким чином, з урахуванням включення до складу вафельних тортів 

нетрадиційної сировини, нам вдалося покращити біологічну цінність готових 

виробів. Нові вафельні торти відрізняються підвищеним вмістом білка та меншим 

вмістом жирів і вуглеводів, що дозволило знизити їх енергетичну цінність. 

Завдяки збалансуванню амінокислотного складу покращилась біологічна цінність 
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білків нових виробів. Так, у зразках «Гречанка» та «Львів’янка» вона досягла 

87,0% і 86,3% відповідно. Особливо цінним можна вважати підвищення кількості 

ПНЖК у 1,4–3,0 раза порівняно з контролем.  

В усіх виробах збільшено кількість мінеральних речовин, зокрема важливим 

є підвищення кальцію та заліза. Завдяки підбору рецептурних компонентів 

збільшено вміст вітамінів у виробах. Нові вафельні торти вдалося збагатити 

аскорбіновою кислотою, фолацином, рутином та β-каротином, а «Івасик-Телесик» 

та «Львів’янка» – ще і філохіноном, які відсутні в контрольному зразку. 

Споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» повністю задовольняє добову 

потребу організму в ретинолі. 

4.2.3. Характеристика показників безпечності нових вафельних тортів  

Ринок кондитерських виробів активно розвивається: вироби стали більш 

конкурентоспроможними, підвищилися вимоги до асортименту, якості, 

тривалості терміну придатності. Безпека продукції стала одним із пріоритетних 

факторів, що впливають на вибір покупця. 

Безпечність харчового продукту – це гарантія того, що продукт не завдасть 

шкоди споживачеві, коли він готується і/або споживається за своїм призначенням. 

У свою чергу небезпека – це стан продукту або біологічний, фізичний чи хімічний 

агент у продукті, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Тобто, для 

виявлення та оцінки небезпек для продукції необхідно розглядати вплив 

біологічних (мікробіологічних), фізичних і хімічних факторів ризику [419]. 

Мікробіологічні чинники є визначальними у забезпеченні безпеки харчових 

продуктів. Розвиток мікроорганізмів залежить від складу та властивостей 

продукції, умов навколишнього середовища. Це особливо актуально для 

розроблених нами виробів із природними добавками, оскільки в процесі заготівлі 

нетрадиційної сировини в неї можуть попадати  патогенні мікроорганізми. 

Швидкість росту мікроорганізмів визначається, в першу чергу, наявністю 

доступної для них вологи. Вафельні торти належать до виробів з низькою 

вологістю (< 10-13 %) в яких, як правило, бактерії не розвиваються, а може 

спостерігатися  тільки  зростання  цвілевих грибів, які відносяться до організмів  
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сухих місць проживання [420]. 

В процесі виконання роботи нами проведені санітарно-бактеріологічні 

дослідження розроблених нових вафельних тортів за мікробіологічними 

показниками, гігієнічні нормативи яких включають контроль наявності 4 груп 

мікроорганізмів [402]: 

 санітарно-показові, до яких відносяться мезофільні аеробні та 

факультативно-анаеробні мікроорганізми – МАФАМ і бактерій групи 

кишкової палички – БГКП (колі-форми); 

 умовно-патогенні мікроорганізми, в тому числі коагулазопозитивні 

стафілококи (золотистий стафілокок (S. Aureus)); 

 патогенні мікроорганізми, в тому числі сальмонели (Salmonella); 

 мікроорганізми псування – в основному це дріжджі і плісеневі гриби. 

Для контролю якісного і кількісного складу мікроорганізмів проби 

відбирали із свіжовиготовлених зразків вафельних тортів. Результати досліджень 

нових вафельних тортів наведено в табл. 4.21 та підтверджено відповідними 

висновками (додаток Н).  

Таблиця 4.21 

Мікробіологічні показники якості нових вафельних тортів 

Вафельні торти 

КМАФАМ 

КУО в 1 г, 

не більше 

ніж 

Маса продукту, г, в якій не 

допускають 
Дріжджі, 

КУО в 1 г, 

не більше 

ніж 

Плісеневі 

гриби, 

КУО 

в 1 г, не 

більше ніж 

БГКП 

(коліформи) 
S.aureus 

патогенних 

мікроорга-

нізмів, 

зокрема 

Salmonella 

Норма згідно 

ДСТУ 4803:2013 
5·10

3
 0,1 - 25 50 50 

Контроль 1,8·10
2 

–* – – – – 

«Гречанка» 1,2 ·10
2
 – – – – – 

«Івасик-

Телесик» 
1·10

1
 – – – – – 

«Маковий»
 

8·10
1
 – – – – – 

«Львів’янка» 2,3·10
1
 – – – – – 

«Осіннє рондо» 7,5·10
1
 – – – – – 

Примітка. * «–» не виявлено 
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Як видно з табл. 4.21, кількість МАФАМ у нових вафельних тортах є 

нижчою за контроль, що пояснюється наявністю в жировій начинці виробів  таких 

потужних антисептиків як порошок іван-чаю («Івасик-Телесик») та любистку  

(«Осіннє рондо»), а також порошку трави гречки («Гречанка») та порошків 

розмарину і ягід чорниці («Львів’янка»),  які мають антисептичні властивості. 

Цими властивостями володіють також жмихи розторопші («Івасик-Телесик»), 

чорного кмину («Маковий») та насіння гарбуза («Осіннє рондо») [374]. Крім того, 

какао-порошок у нових виробах (окрім вафельного торта «Осіннє рондо») 

замінено на кероб, який має антибактеріальні властивості [126]. Найнижчою є 

кількість МАФАМ у вафельних тортах  «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – 1·10
1
 

та 2,3·10
1
 відповідно, що можна пояснити заміною цукрової пудри в жировій 

начинці тортів фруктозою. Як відомо, фруктоза серед усіх моно- та дисахаридів 

володіє найбільшою гігроскопічністю. Вона починає поглинати вологу за 

відносної вологості повітря 45%, завдяки чому в продуктах з фруктозою довше 

відбувається процес черствіння, а також спостерігається зменшення 

мікробіологічних показників у порівнянні з цукровмісними продуктами [421, 422] 

Загалом, усі зразки нових вафельних тортів за кількістю МАФАМ 

відповідають вимогам нормативної документації. Мезофільні й анаеробні 

мікроорганізми представлені переважно споровими бактеріями, що можна 

пояснити наявністю їх спор у вихідній сировині, а також потраплянням їх із 

повітря. Також у всіх дослідних зразках були відсутні бактерії групи кишкової 

палички, стафілококи, сальмонели, дріжджі та плісеневі гриби.  

Другу групу чинників, які визначають безпеку продукції, можна умовно 

назвати «не мікробіологічні фактори». До них у першу чергу слід віднести 

залишки хімічних речовин (гербіциди, пестициди, фунгіциди) та важкі метали, які 

можуть потрапити в продукцію з сировиною [419]. 

До токсичних елементів, вміст яких нормується ДСТУ 4803:2013, відносять 

свинець, кадмій, миш’як та ртуть, які мають високу токсичність і можуть 

накопичуватись в організмі [402]. 

Свинець   та  його  сполуки  –  протоплазматичні  отрути,  які  викликають 
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ураження центральної та вегетативної нервової системи, патологічні зміни з боку 

крові та шлунково-кишкового тракту. Основний механізм токсичної дії кадмію – 

це блокування сульфгідрильних груп ферментів та фізіологічний антагонізм до 

цинку. Токсична дія ртуті пов'язана зі здатністю утворювати стійкі сполуки з 

тіоловими групами ферментів, ураженням центральної нервової системи, 

паралічем капілярів, а миш'яку – з порушенням обміну сірки, селену і фосфору. 

Результати досліджень на вміст токсичних елементів нових вафельних 

тортів наведено у табл. 4.22 (додаток П).  

Таблиця 4.22 

Вміст токсичних елементів у нових вафельних тортах, мг/кг 

p ≤ 0,05 

Токсичний 

елемент 

Допустимий 

рівень, мг/кг, 

не більше 

Назва вафельних тортів 

Конт-

роль 

«Гречан-

ка» 

«Івасик-

Телесик» 

«Мако-

вий» 

«Львів’-

янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Свинець 0,5 0,26 0,27 0,40 0,39 0,36 0,49 

Кадмій 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Миш’як 0,3 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

Ртуть 0,02 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

Мідь 10,0 1,37 0,96 1,94 2,14 1,61 3,15 

Цинк 30,0 2,83 2,55 3,32 4,28 4,17 6,31 

Нікель 0,5 0,38 0,25 0,33 0,32 0,35 0,44 

Хром 0,2 0,06 0,09 0,10 0,10 0,09 0,11 

 

Порівняно з гранично допустимими нормами, нові вафлі містили менше 

міді в 3,2–10,4 раза, цинку – в 4,7–11,8 раза, свинцю – в 1,0–1,9 раза, нікелю – в 

1,1–2,0 раза, хрому – в 1,8–2,2 раза. В усіх зразках виявлено невелику кількість 

миш’яку, ртуті й кадмію.  

Результати досліджень підтвердили, що внесені добавки не збільшили 

концентрацію токсичних елементів у вафельних тортах і не вплинули на 

безпечність, оскільки значення цих показників нижчі від допустимого рівня.  

Таким чином, розроблені нами вафельні торти за мікробіологічними 

показниками та вмістом токсичних елементів відповідали встановленим в Україні 

нормам, що свідчить про належну якість використаної сировини, дотримання 

санітарно-гігієнічних умов виробництва та харчову безпечність виробів. 
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4.2.4. Комплексна оцінка якості нових вафельних тортів  

З метою отримання характеристики рівня якості вафельних тортів одним 

узагальненим показником, нами було визначено комплекний показник якості з 

використанням теоретичної бази кваліметрії [423, 424]. 

Для визначення комплексного показника якості вафельних тортів нами було 

розроблено ієрархічну структуру сукупності властивостей, які необхідні для 

достовірної оцінки якості виробів (рис. 4.7). Дана структура має два рівні. На 

першому рівні якість вафельних тортів визначається органолептичними, фізико-

хімічними та мікробіологічними показниками, вмістом токсичних елементів, 

харчовою, біологічною та енергетичною цінністю. 

 

Рис. 4.7. Ієрархічна структура властивостей вафельних тортів 

 

На другому ієрархічному рівні враховані показники якості, одержані 

безпосередньо вимірюванням властивостей відповідними методами. Глибина 

деталізації показників може впливати на об’єктивність оцінювання: чим вона 

глибша – тим більш об’єктивним буде результат. Тому, харчова й біологічна 

цінність диференційовані за вмістом білків, жирів, вуглеводів, мінеральних 

елементів та вітамінів. Вміст білків характеризується кількістю замінних, умовно 
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незамінних та незамінних амінокислот; жирів – вмістом насичених, 

мононенасичених та поліненасичених жирних кислот; мінеральних елементів – 

кількістю макро- та мікроелементів; вітамінів – вмістом водорозчинних та 

жиророзчинних вітамінів. Органолептичні та фізико-хімічні властивості 

представлені зовнішнім виглядом, кольором, будовою у розломі, якістю начинки, 

запахом, смаком та вологістю. У групу «мікробіологічні показники» включена 

кількісна характеристика наявності МАФАМ, БГКП, S.aureus, патогенних 

мікроорганізмів, зокрема Salmonella, дріжджів та плісеневих грибів, у групу 

«вміст токсичних елементів» – кількість свинцю, кадмію, миш’яку, ртуті, міді, 

цинку, нікелю та хрому. Енергетична цінність характеризується кількістю калорій 

від окиснення білків, жирів та вуглеводів. 

Таким чином, математична модель комплексного показника якості 

вафельних тортів має вигляд: 

 К0 =  М1 (М11 (М11
1 Р11

1

Р11
1б + М11

2 Р11
2

Р11
2б + М11

3 Р11
3

Р11
3б + М11

4 Р11
4

Р11
4б + М11

5 Р11
5

Р11
5б + М11

6 Р11
6

Р11
6б) +

М12
Р12

Р12
б ) + М2 (М21

Р21

Р21
б + М22

Р22

Р22
б + М23

Р23

Р23
б + М24

Р24

Р24
б + М25

Р25

Р25
б + М26

Р26

Р26
б ) +

М3 (М31
Р31

Р31
б + М32

Р32

Р32
б + М33

Р33

Р33
б + М34

Р34

Р34
б + М35

Р35

Р35
б + М36

Р36

Р36
б + М37

Р37

Р37
б +

М38
Р38

Р38
б ) + М4 (М41 (М41

1 Р41
1

Р41
1б + М41

2 (М41
21 Р41

21

Р41
21б + М41

22 Р41
22

Р41
22б) + М41

3 (М41
31 Р41

31

Р41
31б +

М41
32 Р41

32

Р41
32б + М41

33 Р41
33

Р41
33б + М41

34 Р41
34

Р41
34б + М41

35 Р41
35

Р41
35б + М41

36 Р41
36

Р41
36б + М41

37 Р41
37

Р41
37б)) + М42 (М42

1 Р42
1

Р42
1б +

М42
2 Р42

2

Р42
2б + М42

3 Р42
3

Р42
3б) + М43

Р43

Р43
б + М44 (М44

1 (М44
11 Р44

11

Р44
11б + М44

12 Р44
12

Р44
12б + М44

13 Р44
13

Р44
13б +

М44
14 Р44

14

Р44
14б + М44

15 Р44
15

Р44
15б) + М44

2 (М44
21 Р44

21

Р44
21б + М44

22 Р44
22

Р44
22б + М44

23 Р44
23

Р44
23б + М44

24 Р44
24

Р44
24б + М44

25 Р44
25

Р44
25б)) +

М45 (М45
1 (М45

11 Р45
11

Р45
11б + М45

12 Р45
12

Р45
12б + М45

13 Р45
13

Р45
13б + М45

14 Р45
14

Р45
14б + М45

15 Р45
15

Р45
15б + М45

16 Р45
16

Р45
16б) +

М45
2 (М45

21 Р45
21

Р45
21б + М45

22 Р45
22

Р45
22б + М45

23 Р45
23

Р45
23б + М45

24 Р45
24

Р45
24б))) + М5 (М51

Р51

Р51
б + М52

Р52

Р52
б +

М53
Р53

Р53
б ),                                                                                                             (4.1) 

 

де: К0 – загальна якість продукту; М1, М2, …Мn – коефіцієнти вагомості; Р1 

– органолептичні та фізико-хімічні показники: Р11 – органолептичні показники: 
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Р11
1
 – зовнішній вигляд; Р11

2
 – колір; Р11

3
 – будова у розломі; Р11

4
 – якість начинки; 

Р11
5
 – запах; Р11

6
 – смак; Р12 – фізико-хімічний показник – вологість; Р2 – 

мікробіологічні показники: Р21 – вміст МАФАМ; Р22– вміст БГКП; Р23 – вміст 

S.aureus; Р24 – вміст патогенних мікроорганізмів, зокрема Salmonella; Р25 – вміст 

дріжджів; Р26 – вміст плісеневих грибів; Р3 – вміст токсичних елементів: Р31 – вміст 

свинцю; Р32 – вміст кадмію; Р33 – вміст миш’яку; Р34 – вміст ртуті; Р35 – вміст міді; 

Р36 – вміст цинку, Р37 – вміст нікелю; Р38 – вміст хрому; Р4 – харчова та біологічна 

цінність: Р41 – вміст білків: Р41
1
 – вміст замінних амінокислот; Р41

2
 – вміст умовно 

незамінних амінокислот: Р41
21

 – вміст аргініну; Р41
22

 – вміст гістидину; Р41
3
 – вміст 

незамінних амінокислот: Р41
31

 – вміст валіну; Р41
32

 – вміст ізолейцину; Р41
33

 – вміст 

лейцину; Р41
34

 – вміст лізину; Р41
35

 – вміст метіоніну+цистину; Р41
36

 – вміст 

треоніну; Р41
37

 – вміст фенілаланіну+тирозину; Р42 – вміст жирів: Р42
1
 – вміст 

насичених жирних кислот; Р42
2
 – вміст мононенасичених жирних кислот; Р42

3
 – 

вміст поліненасичених жирних кислот; Р43 – вміст вуглеводів; Р44 – вміст 

мінеральних елементів: Р44
1
 – вміст макроелементів: Р44

11
 – вміст кальцію; Р44

12
 – 

вміст магнію; Р44
13

 – вміст фосфору; Р44
14

 – вміст калію; Р44
15

 – вміст натрію; Р44
2
 – 

вміст мікроелементів: Р44
21

 – вміст заліза; Р44
22

 – вміст міді; Р44
23

 – вміст марганцю; 

Р44
24

 – вміст цинку; Р44
25

 – вміст хрому; Р45 – вміст вітамінів: Р45
1
 – вміст 

водорозчинних вітамінів: Р45
11

 – вміст тіаміну; Р45
12

 – вміст рибофлавіну; Р45
13

 – 

вміст аскорбінової кислоти; Р45
14

 – вміст ніацину; Р45
15

 – вміст фолацину; Р45
16

 – 

вміст рутину: Р45
2
 – вміст жиророзчинних вітамінів: Р45

21
 – вміст β-каротину; Р45

22
 

– вміст ретинолу; Р45
23

 – вміст токоферолу; Р45
24

 – вміст філохінону; Р5 – 

енергетична цінність: Р51 – кількість калорій від окиснення білків; Р52 – кількість 

калорій від окиснення жирів; Р53 – кількість калорій від окиснення вуглеводів.  

 

Під час розробки математичної моделі вирішальне значення для кінцевої 

кваліметричної оцінки якості може мати вибір коефіцієнтів вагомості як для 

одиничних, так і для групових показників [425]. Органолептичні та фізико-хімічні 

показники, а також харчова і біологічна цінність є одними з визначальних 

факторів формування якості вафельних тортів, саме тому для них були обрані 
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найвищі коефіцієнти вагомості – 0,45 і 0,35. Енергетична цінність також має 

певний вплив на комплексний показник якості, тому коефіцієнт вагомості для неї 

становить 0,1. У досліджуваних зразках вафельних тортів встановлені мінімальні 

кількості мікроорганізмів і токсичних елементів, тому їх вплив на якість виробів є 

також досить низьким. Коефіцієнти вагомості для цих показників складають по 

0,05 (табл. 4.23).  

Таблиця 4.23 

Коефіцієнти вагомості групових показників якості вафельних тортів 

№ 

п/п 
Назва групового показника якості 

Значення коефіцієнта 

вагомості (Рі) 

1 Органолептичні та фізико-хімічні  

показники (група Р1)  
0,45 

2 Мікробіологічні показники (група Р2) 0,05 

3 Вміст токсичних елементів (Група Р3) 0,05 

4 Харчова та біологічна цінність (група Р4)  0,35 

5 Енергетична цінність (група Р5)  0,10 

 

Групові показники якості продукції оцінюють її відносно базового зразка і 

складаються з одиничних показників, які характеризуються базовими значеннями. 

Визначення одиничних показників якості вафельних тортів наведено в додатку Р.  

Групові показники визначалися за формулою: 

Р0 =  ∑ 𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

𝐾𝑖 ,  (4.2) 

де: 𝑀𝑖 – коефіцієнти  вагомості;  𝐾𝑖 – одиничні  показники  якості  продукту,  

які визначаються за формулою: 

𝐾𝑖 =  𝑀𝑖 (
𝑋𝑖

𝑋𝑖
баз

), (4.3) 

де: 𝑋𝑖 – показник властивостей продукту у відповідних одиницях; 𝑋𝑖
баз – 

базовий показник властивостей продукту в тих самих одиницях.  

Комплексний показник якості  – безрозмірна функція відношення показника  

якості спожитого продукту до базового показника якості, який є еталоном:  

𝐾0 =  ∑ 𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑃𝑖 , (4.4) 

де: 𝑀𝑖 – коефіцієнти вагомості; 𝑃𝑖 – групові показники якості продукту. 
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Найвищими комплексними показниками якості характеризуються зразки 

«Львів’янка» та «Осіннє рондо» – по 0,87, трохи нижчими – «Івасик-Телесик» та 

«Маковий» – по 0,85 і «Гречанка» – 0,84 (табл. 4.24, рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Комплексний показник якості нових вафельних тортів 

 

Дані рис. 4.8 свідчать про збільшення комплексного показника якості нових 

вафельних тортів у порівнянні з контролем на 7-9%.  

З табл. 4.24 видно, що істотний вплив на формування загального показника 

якості має груповий органолептичний та фізико-хімічний показник, а також 

груповий показник, що характеризує харчову і біологічну цінність. Інтегральний 

профіль якості за мікробіологічними показниками не впливав на формування 

комплексного показника якості, а інтегральні профілі за енергетичною цінністю 

та вмістом токсичних елементів здійснювали незначний вплив, оскільки мали 

приблизно однакові значення для всіх зразків (рис. 4.9).  

Як видно з рис. 4.9, органолептичні та фізико-хімічні властивості 

покращено у нових вафельних тортах на 9-15%, порівняно з контролем. За 

харчовою і біологічною цінністю найвище оцінений вафельний торт «Осіннє 

рондо», показник якого був вищим за контроль на 27%. Це можна пояснити 

суттєвим поліпшенням амінокислотного та жирнокислотного складу виробу, 

зокрема, за вмістом незамінних амінокислот відповідно до кваліметричної оцінки 

вафельний торт «Осіннє рондо» перевищує контроль на 17%, а вміст 

поліненасичених жирних кислот у 3 рази вищий, ніж у контрольному зразку.  

0,7

0,74

0,78

0,82

0,86

0,9

Контроль «Гречанка» «Івасик-           

Телесик» 

«Маковий» «Львів’янка» «Осіннє      

рондо» 

0,75 

0,84 0,85 0,85 
0,87 0,87 



 

 

Таблиця 4.24  

Визначення групових показників та комплексного показника якості вафельних тортів 

Назва групового 

показника якості 

Коефіцієнт 

вагомості  

Значення групового показника (Pі) / Значення групового показника (Pі) з 

урахування коефіцієнта вагомості (Мі) 

Контроль «Гречанка» 
«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Органолептичні та 

фізико-хімічні 

показники  

0,45 0,74 0,33 0,84 0,38 0,86 0,39 0,83 0,37 0,85 0,38 0,81 0,36 

Мікробіологічні 

показники  
0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Вміст токсичних 

елементів  
0,05 0,26 0,01 0,24 0,01 0,32 0,02 0,32 0,02 0,30 0,02 0,39 0,02 

Харчова та біологічна 

цінність  
0,35 0,87 0,30 0,99 0,35 0,97 0,34 0,99 0,35 1,03 0,36 1,09 0,38 

Енергетична цінність  0,10 0,99 0,10 0,99 0,10 1,06 0,11 1,11 0,11 1,09 0,11 1,03 0,10 

Значення 

комплексного 

показника якості 

1 – 0,75 – 0,84 – 0,85 – 0,85 – 0,87 – 0,87 

1
4
6
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Рис. 4.9.  Моделі якості нових вафельних тортів з критеріями:  

1 – органолептичні та фізико-хімічні показники, 2 – мікробіологічні 

показники, 3 – вміст токсичних елементів, 4 – харчова та біологічна цінність, 

5 – енергетична цінність 

 

Враховуючи, що дійсні значення комплексного показника якості 

відповідають таким її рівням:  

– 0 – 0,25 – незадовільна якість;  

– 0,25 – 0,50 – задовільна якість;  

– 0,50 – 0,75 – добра якість;  

– 0,75 – 1 – відмінна якість, можна зробити висновок, що всі нові зразки 

вафельних тортів за інтегральним показником якості оцінені на відмінно.  

 

Висновки до розділу 4 

1. Розроблено і запропоновано до виробництва нові вафельні торти з 

жировими начинками: «Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» з використанням нетрадиційної сировини: порошків трави гречки, 

іван-чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці; жмихів розторопші, насіння маку, 

гарбуза та чорного кмину; солоду житнього ферментованого, борошна червоної 

сочевиці та керобу. 

Контроль 
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2. Доведено, що використана сировина забезпечує створення нових 

виробів з поліпшеними органолептичними властивостями, підвищеною харчовою 

та біологічною цінністю. Нові вафельні торти мають високий рівень якості, який 

становить 0,94–0,98 од., що на 8–13% вище контрольного зразка. 

3. Нові вироби відрізняються підвищеним вмістом білка, меншим 

вмістом жирів і вуглеводів та, відповідно, нижчою на 3–6%, порівняно з 

контролем, енергетичною цінністю. Фізико-хімічні показники нових вафельних 

тортів знаходяться в межах норми. Дослідження мікробіологічних показників і 

вмісту токсичних елементів вказує на їх харчову безпечність. 

4. Експериментально доведено, що внесення нетрадиційної сировини у 

рецептури вафельних тортів значно поліпшило їх біологічну цінність: завдяки 

збалансуванню амінокислотного складу вдалося зменшити відхилення від рівня 

«ідеального протеїну» більшості ессенціальних амінокислот. Найвищою 

біологічною цінністю характеризуються білки вафельних тортів «Гречанка» та 

«Львів’янка» – 87% і 86,3% відповідно. Коефіцієнт утилітарності 

амінокислотного складу білків нових виробів вищий, ніж у контролі, що свідчить 

про їх кращу збалансованість за незамінними амінокислотами. Мінімальну 

сумарну кількість незамінних амінокислот, які не використовуються на анаболічні 

потреби, має вафельний торт «Гречанка», що  підтверджує показник зіставної 

надлишковості і коефіцієнт розбалансованості. 

5. Встановлено, що в нових вафельних тортах поліненасичених жирних 

кислот в 1,4–3,0 рази більше, порівняно з контрольним зразком. Зокрема, вміст 

біологічно активної ліноленової кислоти у вафельному торті «Осіннє рондо» в 4,3 

раза вищий, ніж у контролі, що обумовлено використанням в його рецептурі 

жмиху насіння гарбуза. Доведено, що в розроблених вафельних тортах краще 

співвідношення фракцій жирних кислот, порівняно з контрольним зразком. 

6. Експериментально підтверджено збільшення кількості мінеральних 

речовин у нових виробах. Важливим є підвищення вмісту кальцію  в 16,4–18,9 

раза та заліза в 3,0–7,9 раза, порівняно з контрольним зразком, які вважаються 

найбільш дефіцитними в харчуванні сучасної людини. Найбільше кальцію містить 
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вафельний торт «Івасик-Телесик», що зумовлено включенням у його рецептуру 

сухого знежиреного молока та порошку іван-чаю. Вміст заліза найвищий у 

вафельному торті «Маковий» за рахунок додавання жмиху чорного кмину та 

порошку кероба. 

7. Завдяки підбору рецептурних компонентів, збільшено вміст вітамінів 

у виробах. Нові вафельні торти містять аскорбінову кислоту, фолацин, рутин та β-

каротин, а «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – ще й філохінон, які відсутні в 

контрольному зразку. Споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» повністю 

задовольняє добову потребу організму в ретинолі. 

8. Проведено комплексну товарознавчу оцінку якості вафельних тортів. 

Найвищим рівнем якості характеризуються вафельні торти «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» – по 0,87 од., трохи нижчим – «Івасик-Телесик» та «Маковий» – 

по 0,85 од. і «Гречанка» – 0,84 од. Це свідчить про збільшення комплексного 

показника якості нових вафельних тортів на 7–9%, порівняно з контрольним 

зразком. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗРОБЛЕНИХ 

ВАФЕЛЬНИХ ТОРТІВ ІЗ ЖИРОВИМИ НАЧИНКАМИ ПІД ЧАС 

ЗБЕРІГАННЯ 

 

5.1. Дослідження дії природних антиоксидантів на зміни споживних 

властивостей нових вафельних тортів 

Однією з важливих властивостей нових виробів є їх збереженість. Високий 

вміст жиру у начинці вафельних тортів негативно впливає на тривалість 

зберігання виробів. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є включення до їх 

рецептур природних антиоксидантів, які б сповільнювали окисно-гідролітичні 

процеси. З цією метою  у рецептурний склад нових видів вафельних тортів нами 

були включені нетрадиційні добавки, антирадикальна дія яких підтверджена вище 

наведеними результатами (див. розділ 3). 

Встановлено, що термін зберігання борошняних кондитерських виробів 

визначається двома комплексами показників якості:  

1. показники, які не повинні змінюватися протягом усього терміну 

зберігання (органолептичні та фізико-хімічні);  

2. показники, які змінюються під час зберігання (мікробіологічні) і 

характеризують окислювальне перетворення виробів 426. 

Виходячи з цього, нами визначено органолептичні показники та досліджено 

динаміку процесів окиснення і гідролізу в ліпідній фракції жирових начинок. 

Якість вафельних тортів контролювали з інтервалом 15 діб до виникнення ознак 

псування за стандартних умов зберігання (температура (18±3)°С та відносна 

вологість повітря не більше 75%) у стандартній упаковці (картонних коробках з 

поліетиленовою укладкою).  

Зміни органолептичних показників протягом 3 місяців зберігання 

(гарантійний термін згідно з ДСТУ 4803:2013) не виявлено, а після 6 місяців 

відмічено погіршення деяких показників (табл. 5.1).  



 
 

Таблиця 5.1 

Зведена дегустаційна оцінка якості нових вафельних тортів у процесі зберігання  

за стандартних умов, бали 

р ≤ 0,05 

Показники 

якості 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

в
аг

о
м

о
ст

і 
 

Дослідні зразки вафельних тортів 

Контроль «Гречанка» «Івасик-Телесик» «Маковий» «Львів’янка» «Осіннє рондо» 

0 міс. 3 міс. 6 міс. 0 міс. 3 міс. 6 міс. 0 міс. 3 міс. 6 міс. 0 міс. 3 міс. 6 міс. 0 міс. 3 міс. 6 міс. 0 міс. 3 міс. 6 міс. 

Зовнішній 

вигляд 
1,5 

4,88 

7,32* 

4,88 

7,32 

4,70 

7,05 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

Колір 1,0 4,57 4,57 4,57 4,95 4,95 4,95 4,97 4,97 4,97 4,90 4,90 4,90 4,97 4,97 4,97 4,71 4,71 4,71 

Вигляд у 

розрізі 
1,0 4,32 4,32 4,00 4,85 4,85 4,55 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,94 4,94 4,94 4,89 4,89 4,89 

Якість 

начинки 
2,0 

4,13 

8,26 

4,00 

8,00 

3,66 

7,32 

4,71 

9,42 

4,61 

9,22 

4,56 

9,12 

4,84 

9,68 

4,74 

9,48 

4,60 

 9,20 

4,84 

9,68 

4,74 

9,48 

4,62 

9,24 

4,92 

9,84 

4,92 

9,84 

4,92 

9,84 

4,63 

9,26 

4,60 

9,20 

4,54 

9,08 

Запах 2,0 
4,46 

8,92 

4,40 

8,80 

3,90 

7,80 

4,76 

9,52 

4,66 

9,32 

4,46 

8,92 

4,93 

9,86 

4,90 

9,80 

4,65 

9,30 

4,79 

9,58 

4,70 

9,40 

4,59 

9,18 

4,79 

9,58 

4,79 

9,58 

4,70 

9,40 

4,69 

9,38 

4,60 

9,20 

4,50 

9,00 

Смак 2,5 
4,08 

10,20 

3,86 

9,65 

3,28 

8,20 

4,80 

12,00 

4,70 

11,75 

4,30 

10,75 

4,89 

12,22 

4,85 

12,12 

4,44 

11,10 

4,65 

11,62 

4,60 

11,50 

4,10 

10,25 

4,85 

12,12 

4,85 

12,12 

4,65 

11,62 

4,46 

11,15 

4,40 

11,00 

4,04 

10,10 

Загальна 

кількість балів із 

урахуванням 

коефіцієнта 

вагомості 

43,59 42,66 38,94 48,21 47,56 45,76 48,96 48,60 46,80 48,01 47,51 45,80 48,89 48,89 48,21 46,86 46,47 45,25 

Рівень якості 0,87 0,85 0,78 0,96 0,95 0,92 0,98 0,97 0,94 0,96 0,95 0,92 0,98 0,98 0,96 0,94 0,93 0,90 

*Примітка: чисельник – кількість балів за 5-баловою шкалою; знаменник – кількість балів з врахуванням коефіцієнта вагомості 

1
5
1
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Як видно з результатів зведеної дегустаційної оцінки, розроблені зразки за 

органолептичними показниками після 6 місяців зберігання значно перевищують 

контрольний зразок, що наглядно видно і на профілограмі (рис. 5.1). 

 
 

Рис. 5.1. Профілограма нових вафельних тортів після 6 міс. зберігання за 

стандартних умов (бали наведені без урахування коефіцієнту вагомості) 

 

Найбільш помітні зміни органолептичних показників були встановлені в 

контрольному зразку. Зокрема, відчувався прогірклий присмак, була знижена 

хрусткість та почали відшаровуватись листи від начинки. Нові зразки вафельних 

тортів після 6 міс. зберігання загалом мали незначні зміни смаку й запаху, які 

були виявлені тільки на останньому місяці зберігання. У вафельних тортах 

«Івасик-Телесик», «Маковий» та «Осіннє рондо» посилилась вираженість 

рослинних добавок та відчуття післясмаку, у вафельному торті «Гречанка» 

почали відшаровуватись листи від начинки. На відміну від інших зразків, у 

вафельному торті «Львів’янка» не відбулося змін за показником «якість 

начинки»: приємний аромат розмарину та присмак чорниці зберігалися протягом 

усього періоду зберігання і тому вафельний торт за цим показником отримав 4,92 
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бали. Зміни ліпідної фракції жирової начинки найменше були відчутні також у 

вафельному торті «Львів’янка». Вафельний торт «Осіннє рондо» втратив 

освіжаючий ментоловий присмак і запах. 

Динаміка змін рівня якості вафельних тортів за органолептичними 

показниками протягом періоду зберігання показана на рис. 5.2. 

 
Рис. 5.2. Динаміка змін рівня якості вафельних тортів протягом періоду 

зберігання за стандартних умов 

 

Як видно з рис. 5.2, найбільш відчутні зміни якості за органолептичними 

показниками відбулися в контрольному зразку: на третій місяць зберігання рівень 

якості вафельного торта знизився на 3,4%, а наприкінці зберігання – на 10,3%. 

Нові зразки вафельних тортів за органолептичними показниками погіршувалися 

менш інтенсивно. Рівень якості вафельного торта «Осіннє рондо» після 6 місяців 

зберігання знизився на 4,3%, «Гречанка» та «Маковий» – на 4,2%, «Івасик-

Телесик» – на 4,1%, «Львів’янка» – на 2,0%. 

Враховуючи антиоксидантну дію нетрадиційної сировини, якою збагачені 

вафельні торти, нами було досліджено антиоксидантні властивості готових 

виробів за здатністю добавок зв’язувати вільні радикали та інгібувати окиснення 

ліпідів. Встановлено, що вафельні торти з нетрадиційними добавками є більш 

стійкими до окислювальних процесів (рис. 5.3). 
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y = 0,9895x - 1,1729 

R² = 0,9681 
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2
 + 0,0828х 

+ 0,2687 

R² = 0,9931 

y = 0,4640x - 0,4382 

R² = 0,9307 

 

 

Рис. 5.3. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції вафельних тортів у 

процесі зберігання за стандартних умов 

 

Значення пероксидного числа протягом усього періоду зберігання 

залишалось у межах допустимих норм як у контрольному, так і в розроблених 

нових зразках (не більш, ніж 8,0 ммоль ½О/кг). У вафельних тортах із 

використанням природних добавок цей показник зростав помітно повільніше, ніж 

у контролі. Пероксидне число ліпідної фракції начинки вафельного торта 

«Львів’янка» виявилося в 1,6 раза меншим за контроль після 1 міс. зберігання, в в 

1,8 раза – після 3 міс., в 2,0 раза – після 6 міс. та в 1,9 раза – після 7 міс. 

дослідного зберігання. Кількість пероксидів у вафельному торті «Івасик-Телесик» 

була меншою, ніж у контрольному зразку в 1,4–1,7 раза, у вафельному торті 

«Маковий» – в 1,2–1,6 раза, у вафельному торті «Гречанка» – в 1,3–1,4 раза, а у 

вафельному торті «Осіннє рондо» – в 1,1–1,4 раза. Пероксидне число 

контрольного зразка в кінці терміну зберігання становило 7,424 ммоль ½О/кг, а в 

розроблених зразках вафельних тортів із нетрадиційною сировиною воно досягло 

3,852 («Львів’янка»), 4,413 («Івасик-Телесик»), 4,782 («Маковий»), 5,147 

(«Гречанка») та 5,458 ммоль ½О/кг («Осіннє рондо»). Це дає підстави 

стверджувати, що використані добавки значно послаблюють окислювальні 
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процеси, які відбуваються у ліпідній фракції начинки вафельних тортів під час 

зберігання. 

Контроль вмісту вторинних продуктів окиснення важливий для безпечності 

жировмісних продуктів. Стабільність жиру начинки за показником бензидинового 

числа після 6 місяців зберігання зросла в 1,7 раза для вафельного торта 

«Львів’янка», в 1,6 раза для вафельного торта «Івасик-Телесик», в 1,5 раза для 

вафельних тортів «Гречанка» та «Маковий» і в 1,4 раза для вафельного торта 

«Осіннє рондо» (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Зміна бензидинового числа ліпідної фракції вафельних тортів під час 

 зберігання за стандартних умов, Е𝟏см
𝟏%  

                                                                                                                        р ≤ 0,05; n = 3 

Назва зразка 
Тривалість зберігання, місяців 

3 6 

Контроль 0,314 ± 0,015 0,542 ± 0,027 

«Гречанка» 0,192 ± 0,010 0,362 ± 0,018 

«Івасик-Телесик» 0,184 ± 0,009 0,338 ± 0,017 

«Маковий» 0,195 ± 0,010 0,362 ± 0,018 

«Львів’янка» 0,168 ± 0,008 0,312 ± 0,016 

«Осіннє рондо» 0,208 ± 0,010 0,375 ± 0,019 

 

Як видно з табл. 5.2, найбільша кількість карбонільних сполук 

накопичувалася в контрольному зразку і за період з 3 до 6 місяців вона 

збільшилася в 1,7 раза. Найменшим значенням бензидинового числа після 6 

місяців зберігання відрізнявся зразок «Львів’янка» – 0,312 Е1см
1%  , а найбільшим – 

«Осіннє рондо» – 0,375 Е1см
1% . 

Важливим показником, що характеризує якість жиру є вміст вільних 

жирних кислот, про що свідчить величина кислотного числа (рис. 5.4).  

Як видно з рис. 5.4, дослідні зразки вафельних тортів із включенням нової 

сировини мали значення кислотного числа нижчі, ніж у контрольного зразка в 

1,29–1,54 раза («Гречанка»), в 1,32–1,71 раза («Івасик-Телесик»), в 1,26–1,46 раза 

(«Маковий»), в 1,66–1,97 раза («Львів’янка») і в 1,18–1,40 раза («Осіннє рондо»), 

що свідчить про високу антиоксидантну активність природних добавок. 
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Рис. 5.4. Динаміка кислотного числа ліпідної фракції вафельних тортів у 

процесі зберігання за стандартних умов 

 

Методами математичної обробки встановлено, що всі значення парних 

коефіцієнтів кореляції між тривалістю зберігання та пероксидним і кислотним 

числами є наближеними до одиниці, що підтверджує досить сильний зв'язок і дає 

можливість прогнозувати тривалість зберігання вафельних тортів (додатки С.1-

С.2). 

Таким чином, внесені нетрадиційні добавки впливають на окислювальні 

процеси ліпідної фракції начинки вафельних тортів та сповільнюють небажані 

перетворення, що дозволяє подовжити термін зберігання виробів до 6 місяців. 

Швидкість росту накопичення продуктів окиснення та гідролізу дослідних 

вафельних тортів збільшується в ряді: контроль > «Осіннє рондо» > «Маковий» > 

«Гречанка» > «Івасик-Телесик» > «Львів’янка». 

 

5.2. Вплив пакувальних матеріалів на збереженість нових вафельних 

тортів 

Проблеми зберігання харчових продуктів на сьогодні набувають вагомого 

значення. Забезпечити більш тривале збереження продукції можливо за 

допомогою сучасних пакувальних матеріалів, які повинні не тільки містити 
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Тривалість зберігання, міс. 
Контроль «Гречанка» 
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«Львів’янка» «Осіннє рондо» 
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необхідну інформацію, але й значно впливати на терміни придатності харчових 

продуктів, зберігаючи якнайкраще показники якості. Крім того, якісна упаковка 

захищає вироби від негативного впливу зовнішнього середовища, забруднення, 

покращує санітарно-гігієнічний стан і товарний вигляд продукту, створює 

зручності та знижує втрати під час товаропросування, зберігання, реалізації та 

споживання, дозволяє скоротити застосування консервантів та розширити 

географію продажу. 

Нами досліджено вплив на збереженість нових вафельних тортів 

пакувальних матеріалів, які доступні до використання на вітчизняних 

підприємствах: картонні коробки з поліетиленовою укладкою, полістиролові 

контейнери з кришкою, пакети з поліаміду і поліетилену харчового (товщина 40 

мкм) із модифікованим газовим середовищем (МГС) (20 % СО2 і 80 % N2) та 

вакуумні пакети з металізованого поліпропілену харчового (товщина 25 мкм).  

Упакування проводили на ПП «Пакопак» (м. Львів). Використані нами 

пакувальні матеріали є досить міцними, забезпечені необхідними гігієнічними і 

високими бар’єрними властивостями та безпечні для харчових продуктів (додаток 

Т). 

Зразки вафельних тортів зберігали за стандартних умов протягом 9 місяців. 

Впродовж зберігання періодично визначали зміну пероксидного, бензидинового 

та кислотного чисел ліпідної фракції начинок вафельних тортів. Одночасно 

оцінювали зміну органолептичних характеристик вафельних тортів та 

досліджували зв'язок терміну зберігання зі значенням показників окиснення та 

гідролізу.  

Відповідно до вимог ДСТУ 4803:2013, гарантійний термін зберігання 

вафельних тортів із жировими начинками становить 3 місяці, а упакованих за 

допомогою термічного зварювання у повітронепроникні матеріали або 

комбіновані термозварювальні полімерні матеріали на основі алюмінієвої фольги 

– 6 місяців [402]. 

За проведеними дослідженнями, змін органолептичних показників протягом 

3 місяців зберігання не виявлено, а після 6 місяців відмічено погіршення деяких 
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показників у виробах, упакованих в картонні коробки та полістиролові 

контейнери. Органолептичні показники дослідних зразків в упаковках на основі 

термозварювальних полімерних матеріалів характеризувались вищими 

значеннями (табл. 5.3, 5.4). 

Зразки вафельних тортів, упаковані в картонні коробки і полістиролові 

контейнери, на шостий місяць зберігання мали слабко виражений присмак 

залежаних виробів, а на дев’ятий місяць – неприємний смак і запах прогірклого 

жиру. Крім того, у вафельних тортах у даних видах упаковки було більш помітне 

послаблення характерного для свіжого виробу смаку, аромату та хрусткості. У 

вафельних тортах «Івасик-Телесик», «Маковий» та «Осіннє рондо» посилилась 

вираженість рослинних добавок та відчуття післясмаку, у вафельному торті 

«Гречанка» почали відшаровуватись листи від начинки, а вафельний торт «Осіннє 

рондо» втратив освіжаючий ментоловий присмак і запах. 

Упаковки на основі термозварювальних полімерних матеріалів сповільнили 

погіршення якості вафельних тортів: у виробах в процесі зберігання не 

погіршився зовнішній вигляд, вафельні листи та начинка не відшаровувались. 

Найвищі показники були у виробах, упакованих у вакуумні пакети – це пакети з 

багатошарової плівки, внутрішній шар якої металізований алюмінієвою фольгою. 

Такі пакети мають високі бар'єрні властивості (волого- і світлонепроникність, 

антистатичність і захист від електромагнітних полів), які сприяють тривалому 

зберіганню продукту. Вафельні торти у вакуумних пакетах з металізованого 

поліпропілену були більш хрусткими, порівняно з виробами в пакетах із 

поліаміду й поліетилену харчового  з МГС та були більше наближені до свіжо 

виготовлених тортів. У зв’язку з тим, що використання модифікованого газового 

середовища передбачає регулювання газового складу, нами було використано 

суміш вуглекислого газу і азоту (20 % СО2 і 80 % N2) з метою сповільнення 

процесу окиснення ліпідної фракції жирів, оскільки азот служить інертним 

замінником кисню і виконує роль наповнювача для зниження концентрації інших 

газів всередині упаковки. Проте, ефективність пакування продуктів із 

модифікованим   газовим   середовищем  помітно  зменшується  з  підвищенням 



 

 

Таблиця 5.3 

Зведена дегустаційна оцінка якості нових вафельних тортів після 6-ти місяців зберігання  

за стандартних умов, бали 

р ≤ 0,05 

Показники 

якості 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
аг

о
м

о
ст

і Дослідні зразки вафельних тортів 

Контроль «Гречанка» «Івасик-Телесик» «Маковий» «Львів’янка» «Осіннє рондо» 

Види пакування 

1* 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Зовнішній 

вигляд 
1,5 

4,70 

7,05** 

4,70 

7,05 

4,75 

7,05 

4,80 

7,05 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

Колір 1,0 4,57 4,57 4,57 4,57 4,95 4,95 4,95 4,95 4,97 4,97 4,97 4,97 4,90 4,90 4,90 4,90 4,97 4,97 4,97 4,97 4,71 4,71 4,71 4,71 

Вигляд у 

розрізі 
1,0 4,00 3,89 4,25 4,32 4,55 4,50 4,74 4,85 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 4,94 4,94 4,94 4,94 4,89 4,89 4,89 4,89 

Якість 

начинки 
2,0 

3,66 

7,32 

3,58 

7,16 

3,73 

7,46 

3,86 

7,72 

4,56 

9,12 

4,52 

9,04 

4,66 

9,32 

4,71 

9,42 

4,60 

 9,20 

4,57 

 9,14 

4,78 

 9,56 

4,84 

 9,68 

4,62 

9,24 

4,60 

9,20 

4,79 

9,58 

4,84 

9,68 

4,92 

9,84 

4,92 

9,84 

4,92 

9,84 

4,92 

9,84 

4,54 

9,08 

4,50 

9,00 

4,58 

9,16 

4,63 

9,26 

Запах 2,0 
3,90 

7,80 

3,90 

7,80 

4,05 

8,10 

4,30 

8,60 

4,46 

8,92 

4,40 

8,80 

4,65 

9,30 

4,76 

9,52 

4,65 

9,30 

4,60 

9,20 

4,88 

9,76 

4,93 

9,86 

4,59 

9,18 

4,50 

9,00 

4,68 

9,36 

4,79 

9,58 

4,70 

9,40 

4,64 

9,28 

4,76 

9,52 

4,79 

9,58 

4,50 

9,00 

4,47 

8,94 

4,60 

9,20 

4,69 

9,38 

Смак 2,5 
3,28 

8,20 

3,18 

7,95 

3,88 

9,70 

4,00 

10,00 

4,30 

10,75 

4,20 

10,50 

4,74 

11,85 

4,80 

12,00 

4,44 

11,10 

4,34 

10,85 

4,76 

11,90 

4,89 

12,22 

4,10 

10,25 

4,00 

10,00 

4,59 

11,47 

4,65 

11,62 

4,65 

11,62 

4,55 

11,37 

4,79 

11,97 

4,89 

12,22 

4,04 

10,10 

4,00 

10,00 

4,40 

11,00 

4,46 

11,15 

Загальна 

кількість балів 

із урахуванням 

коефіцієнта 

вагомості 

38,94 38,42 41,13 42,26 45,76 45,26 47,63 48,21 46,8 46,39 48,42 48,96 45,8 45,33 47,54 48,01 48,21 47,84 48,68 48,99 45,25 45,01 46,43 46,86 

Рівень якості 0,78 0,77 0,82 0,85 0,92 0,91 0,95 0,96 0,94 0,93 0,97 0,98 0,92 0,91 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,91 0,90 0,93 0,94 

Примітки:  

1. * – 1 – картонні коробки з поліетиленовою укладкою, 2 – полістиролові контейнери з кришкою, 3 – пакети з поліаміду і поліетилену харчового 

(товщина 40 мкм) із МГС (20% СО2 і 80% N2), 4 – вакуумні пакети з металізованого поліпропілену харчового (товщина 25 мкм); 

2. ** – чисельник – кількість балів за 5-баловою шкалою; знаменник – кількість балів із врахуванням коефіцієнта вагомості. 
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Таблиця 5.4 

Зведена дегустаційна оцінка якості нових вафельних тортів після 9-ти місяців зберігання  

за стандартних умов, бали  

р ≤ 0,05 

Показники 

якості 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
аг

о
м

о
ст

і Дослідні зразки вафельних тортів 

Контроль «Гречанка» «Івасик-Телесик» «Маковий» «Львів’янка» «Осіннє рондо» 

Види пакування 

1* 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Зовнішній 

вигляд 
1,5 

4,52 

6,78** 

4,40 

6,60 

4,65 

6,98 

4,70 

7,05 

4,88 

7,32 

4,85 

7,27 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

4,86 

7,29 

4,82 

7,23 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,86 

7,29 

4,82 

7,23 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,86 

7,29 

4,82 

7,23 

4,96 

7,44 

4,96 

7,44 

4,88 

7,32 

4,85 

7,27 

4,98 

7,47 

4,98 

7,47 

Колір 1,0 4,47 4,47 4,57 4,57 4,85 4,85 4,95 4,95 4,87 4,87 4,97 4,97 4,80 4,80 4,90 4,90 4,87 4,87 4,97 4,97 4,61 4,61 4,71 4,71 

Вигляд у 

розрізі 
1,0 3,50 3,39 4,00 4,15 4,40 4,35 4,64 4,75 4,55 4,50 4,69 4,69 4,55 4,50 4,69 4,69 4,75 4,70 4,84 4,84 4,65 4,60 4,79 4,79 

Якість 

начинки 
2,0 

2,66 

5,32 

2,58 

5,16 

2,73 

5,46 

2,86 

5,72 

3,56 

7,12 

3,52 

7,04 

3,66 

7,32 

4,10 

8,20 

3,60 

 7,20 

3,57 

7,14 

3,78 

7,56 

4,14 

 8,28 

3,62 

7,24 

3,60 

7,20 

3,79 

7,58 

3,94 

7,88 

3,92 

7,84 

3,84 

7,68 

4,12 

8,24 

4,34 

8,68 

3,54 

7,08 

3,50 

7,00 

3,88 

7,76 

3,93 

7,86 

Запах 2,0 
3,15 

6,30 

3,00 

6,00 

3,65 

7,30 

3,84 

7,68 

4,16 

8,32 

4,00 

8,00 

4,35 

8,70 

4,46 

8,92 

4,15 

8,30 

4,00 

8,00 

4,48 

8,96 

4,53 

9,06 

4,19 

8,38 

4,00 

8,00 

4,38 

8,76 

4,49 

8,98 

4,20 

8,40 

4,14 

8,28 

4,36 

8,72 

4,39 

8,78 

4,00 

8,00 

3,97 

7,94 

4,20 

8,40 

4,29 

8,58 

Смак 2,5 
2,28 

5,70 

2,18 

5,45 

2,88 

7,20 

3,00 

7,50 

3,30 

8,25 

3,20 

8,00 

3,74 

9,35 

3,80 

9,50 

3,44 

8,60 

3,34 

8,35 

3,76 

9,40 

3,89 

9,72 

3,10 

7,75 

3,00 

7,50 

3,59 

8,97 

3,65 

9,12 

3,65 

9,12 

3,55 

8,87 

3,99 

9,97 

4,23 

10,57 

3,04 

7,60 

3,00 

7,50 

3,40 

8,50 

3,46 

8,65 

Загальна 

кількість балів 

із урахуванням 

коефіцієнта 

вагомості 

25,29 31,07 35,51 36,67 40,26 39,51 42,43 43,79 40,81 40,09 43,02 44,16 40,01 39,23 42,34 43,01 42,27 41,63 44,18 45,28 39,26 38,92 41,63 42,06 

Рівень якості 0,51 0,62 0,71 0,73 0,81 0,79 0,85 0,88 0,82 0,80 0,86 0,88 0,80 0,78 0,85 0,86 0,85 0,83 0,88 0,91 0,79 0,78 0,83 0,84 

Примітки:  

1. * – 1 – картонні коробки з поліетиленовою укладкою, 2 – полістиролові контейнери з кришкою, 3 – пакети з поліаміду і поліетилену харчового 

(товщина 40 мкм) із МГС (20% СО2 і 80% N2), 4 – вакуумні пакети з металізованого поліпропілену харчового (товщина 25 мкм); 

2. ** – чисельник – кількість балів за 5-баловою шкалою; знаменник – кількість балів із врахуванням коефіцієнта вагомості. 
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температури, оскільки розчинність газів у них різко знижується, що прискорює 

процес газообміну і, відповідно, зменшує термін зберігання [427]. 

Таким чином, вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та пакети з 

поліаміду і поліетилену харчового з модифікованим газовим середовищем 

проявили досить високі бар’єрні властивості щодо збереження якості вафельних 

тортів під час зберігання. Зокрема, вони запобігають розшаруванню виробів, появі 

прогірклого смаку й аромату, зниженню хрусткості. Їх використання дає змогу 

зберігати смакові властивості продукту до 9 місяців, що на 3 місяці більше 

гарантійного терміну придатності вафельних тортів за стандартом.  

Зміна органолептичних показників значною мірою залежить від 

накопичення продуктів окиснення та гідролізу жирової фракції начинки 

вафельних тортів з урахуванням особливостей пакування. 

Накопичення первинних продуктів окиснення в контрольному зразку, що 

зберігався за стандартних умов, представлено на рис. 5.5. 
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Рис. 5.5. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції начинки 

контрольного зразка у різних видах пакування в процесі зберігання за 

стандартних умов 

 

З даних рис. 5.5 видно, що в картонних коробках і полістиролових 

контейнерах пероксиди накопичуються швидше, ніж в упаковках із 

термозварювальних полімерних матеріалів. Наприкінці зберігання кількість 
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пероксидних сполук, накопичених у жировій фракції начинки контрольного 

зразка, упакованого в картонні коробки і полістиролові контейнери в 1,1 раза 

переважала аналогічне значення зразка, упакованого в пакети з поліаміду і 

поліетилену харчового, і в 1,3 раза – у вакуумних пакетах із поліпропілену 

харчового. 

Накопичення пероксидних сполук у ліпідній фракції начинки розроблених 

нами вафельних тортів представлені на рис. 5.6–5.10.  
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Рис. 5.6. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції начинки вафельного 

торта «Гречанка» у різних видах пакування в процесі зберігання за 

стандартних умов 

 

Виходячи з даних рис. 5.6 можна зробити висновок, що в зразках 

вафельного торта «Гречанка», який зберігався в картонних коробках, наприкінці 

зберігання накопичилося більше пероксидних сполук, ніж у зразках в інших видах 

упаковки. Після 9-ти місяців зберігання за стандартної температури пероксидне 

число жирової основи начинки вафельного торта, що зберігався у стандартному 

пакуванні становило 6,134 ммоль ½О/кг, що дещо більше, ніж у зразках, які 

зберігалися за аналогічних умов у полімерних матеріалах.  

Дані рис. 5.7 свідчать, що аналогічно попередньому зразку, вафельний торт 

«Івасик-Телесик» також інтенсивніше піддавався окисному псуванню в картонних 

коробках.  Після 9-ти  місяців зберігання значення пероксидного числа ліпідної 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

П
.ч

.,
 м

м
о

л
ь

 ½
О

/к
г
 

Тривалість зберігання, міс. 

Картонні коробки 

із поліетиленовою 

укладкою 

Полістиролові 

контейнери з 

кришкою 

Пакети з поліаміду 

і поліетилену 

харчового із МГС 

Вакуумні пакети з 

металізованого 

поліпропілену 

харчового 



163 
 

 

 

y = 0,6085x - 0,7047 

R² = 0,9724  

 
y = 0,6079x - 0,6927 

R² = 0,9756  

 

 

y = 0,5620x - 0,6780 

R² = 0,9705  

 

 

y = 0,5024x - 0,6000 

R² = 0,971 

 

Рис. 5.7. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції начинки вафельного 

торта «Івасик-Телесик» у різних видах пакування в процесі зберігання за 

стандартних умов 

 

фракції начинки вафельного торта, що зберігався в картонних коробках за 

стандартних умов, перевищувало вміст пероксидів у зразках, запакованих у 

полімерні матеріали в 1,0–1,2 раза.  

З рис. 5.8 видно, що значення пероксидного числа жирової основи начинки 

вафельного торта «Маковий» в стандартних умовах у кінці зберігання складало 

4,674 ммоль ½О/кг для зразків, запакованих у вакуумні металізовані пакети, що в 

1,3 раза нижче аналогічного значення зразків, запакованих у картонні коробки. 

Динаміка окислювальних процесів ліпідної фракції начинки вафельного 

торта «Львів’янка» (рис 5.9) свідчить, що за стандартних умов зберігання 

найвищими бар’єрними властивостями відзначилися вакуумні пакети з 

металізованого поліпропілену та пакети з поліаміду і поліетилену харчового. 

Наприкінці зберігання значення пероксидного числа вафельного торта, 

упакованого у вказані матеріали було меншим за вміст пероксидів зразка, що 

зберігався в картонних коробках, в 1,4 та 1,2 раза відповідно.  

Дані рис. 5.10 свідчать, що, аналогічно попередньому зразку, ліпідна 

фракція начинки вафельного торта «Осіннє рондо» за стандартних умов 

інтенсивніше   піддавалася   окисному   псуванню   в   картонних   коробках   та 
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Рис. 5.8. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції начинки вафельного 

торта «Маковий» у різних видах пакування в процесі зберігання за 

стандартних умов 
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Рис. 5.9. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції начинки вафельного 

торта «Львів’янка» у різних видах пакування в процесі зберігання за 

стандартних умов 
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Рис. 5.10. Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції начинки вафельного 

торта «Осіннє рондо» у різних видах пакування в процесі зберігання за 

стандартних умов 

 

полістиролових контейнерах. Після 9-ти місяців зберігання значення 

пероксидного числа зразків, що зберігалися в них перевищувало вміст пероксидів 

у зразках у вакуумних пакетах з металізованого поліпропілену в 1,3 та 1,2 раза 

відповідно.  

Методами математичної обробки встановлено, що всі значення парних 

коефіцієнтів кореляції між тривалістю зберігання та пероксидним числом є 

наближеними до одиниці, що підтверджує досить сильний зв'язок і дає 

можливість прогнозувати тривалість зберігання вафельних тортів (додатки С.3). 

Позитивна дія полімерних пакувальних матеріалів також встановлена 

відносно накопичення вторинних продуктів окиснення, що реагують з 

бензидином (табл. 5.5).  

Кількість карбонільних сполук, що реагують з бензидином у вафельних 

тортах, упакованих у полімерні матеріали, була значно менша, порівняно зі  

стандартним пакуванням. Дані експериментальних досліджень свідчать, що 

вафельні торти, упаковані в полістиролові контейнери, після 3 місяців зберігання 

мали бензидинове число жиру в 1,04-1,14 раза нижче, порівняно з вафельними 

тортами  в  контрольному  пакуванні.  Посилення  захисного  пливу цієї упаковки 
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Таблиця 5.5 

Зміна бензидинового числа ліпідної фракції вафельних тортів у різних видах 

 пакування під час зберігання за стандартних умов, Е𝟏см
𝟏%  

р ≤ 0,05; n = 3 

Упаковка 
Тривалість зберігання, міс. 

3 6 9 

Контроль 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,314 ± 0,015 0,542 ± 0,027 0,936 ± 0,047 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,293 ± 0,015 0,497 ± 0,025 0,869 ± 0,043 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,233 ± 0,012  0,428 ± 0,021 0,685 ± 0,034 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,195 ± 0,010 0,393 ± 0,020 0,577 ± 0,029 

Вафельний торт «Гречанка»    

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,192 ± 0,010 0,362 ± 0,018 0,621 ± 0,031 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,184 ± 0,009 0,345 ± 0,017 0,598 ± 0,030 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,123 ± 0,006 0,291 ± 0,015 0,475 ± 0,024 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,087 ± 0,004 0,209 ± 0,010 0,421 ± 0,021 

Вафельний торт «Івасик-Телесик» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,184 ± 0,004 0,338 ± 0,017 0,608 ± 0,030 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,171 ± 0,009 0,300 ± 0,015 0,588 ± 0,029 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,112 ± 0,006 0,231 ± 0,012 0,423 ± 0,021 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,081 ± 0,004 0,195 ± 0,010 0,387 ± 0,019 

Вафельний торт «Маковий» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,195 ± 0,10 0,362 ± 0,018 0,628 ± 0,031 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,182 ± 0,009 0,341 ± 0,017 0,590 ± 0,030 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,120 ± 0,006 0,287 ± 0,014 0,471 ± 0,024 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,090 ± 0,004 0,205 ± 0,010 0,418 ± 0,021 

Вафельний торт «Львів’янка» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,168 ± 0,008 0,312 ± 0,016 0,590 ± 0,030 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,154 ± 0,008 0,308 ± 0,015 0,561 ± 0,028 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,087 ± 0,004 0,174 ± 0,009 0,386 ± 0,019 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,064 ± 0,003 0,143 ± 0,007 0,309 ± 0,015 

Вафельний торт «Осіннє рондо» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,208 ± 0,010 0,375 ± 0,019 0,631 ± 0,032 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,182 ± 0,009 0,364 ± 0,018 0,622 ± 0,031 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,111 ± 0,006 0,289 ± 0,014 0,414 ± 0,021 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,080 ± 0,004 0,206 ± 0,010 0,381 ± 0,019 
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спостерігалося і після 6 та 9 місяців дослідного зберігання. Кількість продуктів 

окиснення, які реагують з бензидином, у кінці зберігання виявилася меншою в 

1,01-1,08 раза відносно контролю. Результати продемонстрували також гальмівну 

дію щодо зростання значення показника бензидинового числа у випадку 

використання пакетів з поліаміду і поліетилену харчового з МГС – в 1,31-1,53 

раза та, особливо, вакуумних пакетів з металізованого поліпропілену харчового – 

в 1,47-1,91 раза. 

Певні відмінності виявлені також і в накопиченні продуктів гідролізу 

ліпідної фракції вафельних тортів залежно від виду пакування (табл. 5.6).  

Як свідчать одержані результати, полімерні пакувальні матеріали виявили 

кращу захисну активність проти накопичення продуктів гідролізу жиру 

вафельних тортів. Застосування пакетів призвело до сповільнення зростання 

кислотного числа усіх дослідних зразків, а вищі бар’єрні властивості притаманні 

вакуумним пакетам з металізованого поліпропілену харчового: в них жир 

вафельних тортів характеризувався в 1,2-1,5 раза нижчим кислотним числом після 

9-ти місяців зберігання за стандартних умов. 

Таким чином, вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та пакети з 

поліаміду і поліетилену харчового з модифікованим газовим середовищем  

проявили високі бар’єрні властивості щодо якості вафельних тортів під час 

зберігання. Доведено, що використання цих упаковок блокує перебіг 

окислювальних процесів у жировій фракції начинки вафельних тортів і зберігає 

органолептичні показники, що комплексно сприяє збереженню якості виробів до 

9 місяців, а це на 3 місяці більше гарантійного терміну придатності вафельних 

тортів за стандартом. 

 

5.3. Мікробіологічні показники нових вафельних тортів та їх зміна під 

час зберігання 

На основі комплексних досліджень змін, які відбуваються під час зберігання 

нових вафельних тортів та з метою встановлення граничного терміну зберігання, 

нами досліджені зміни мікробіологічних показників.  



 
 

Таблиця 5.6 

Динаміка кислотного числа ліпідної фракції вафельних тортів у різних видах пакування під час зберігання за 

стандартних умов, мг КОН 

р ≤ 0,05; n = 3 

Упаковка 

Тривалість зберігання, міс. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контроль 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,19±0,01 0,53±0,03 0,71±0,04 1,23±0,06 1,62±0,08 1,85±0,09 2,22±0,11 2,78±0,14 2,92±0,15 3,85±0,19 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,19±0,01 0,51±0,03 0,65±0,03 1,21±0,06 1,56±0,08 1,80±0,09 2,19±0,11 2,68±0,13 2,81±0,14 3,78±0,19 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,19±0,01 0,46±0,02 0,55±0,03 0,91±0,05 1,21±0,06 1,58±0,08 1,87±0,09 2,40±0,12 2,46±0,12 3,30±0,17 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,19±0,01 0,43±0,02 0,49±0,02 0,84±0,04 1,08±0,05 1,41±0,07 1,65±0,08 1,94±0,10 2,32±0,12 3,26±0,16 

Вафельний торт «Гречанка» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,16±0,01 0,41±0,02 0,50±0,03 0,72±0,04 1,10±0,06 1,29±0,06 1,50±0,08 1,80±0,09 1,97±0,10 2,80±0,14 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,16±0,01 0,38±0,02 0,52±0,03 0,71±0,04 1,04±0,05 1,15±0,06 1,41±0,07 1,69±0,08 1,75±0,09 2,67±0,13 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,16±0,01 0,31±0,02 0,43±0,05 0,65±0,03 0,97±0,05 1,06±0,05 1,27±0,06 1,43±0,07 1,52±0,08 2,23±0,11 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,16±0,01 0,24±0,01 0,31±0,02 0,58±0,03 0,81±0,04 1,00±0,05 1,19±0,06 1,32±0,07 1,39±0,07 2,01±0,10 

Вафельний торт «Івасик-Телесик» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,14±0,01 0,40±0,02 0,48±0,02 0,59±0,03 0,92±0,05 1,19±0,06 1,31±0,07 1,63±0,08 1,84±0,09 2,73±0,14 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,14±0,01 0,36±0,02 0,42±0,02 0,53±0,03 0,86±0,04 1,11±0,06 1,26±0,06 1,60±0,08 1,81±0,09 2,69±0,13 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,14±0,01 0,23±0,01 0,29±0,01 0,38±0,02 0,69±0,03 0,96±0,05 1,15±0,06 1,43±0,07 1,66±0,08 2,33±0,12 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,14±0,01 0,11±0,01 0,18±0,01 0,29±0,01 0,60±0,03 0,83±0,04 1,02±0,05 1,32±0,07 1,51±0,08 2,11±0,11 

Вафельний торт «Маковий» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,16±0,01 0,42±0,02 0,50±0,03 0,76±0,04 1,01±0,05 1,42±0,07 1,59±0,08 1,90±0,10 2,13±0,11 3,09±0,15 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,16±0,01 0,38±0,02 0,52±0,03 0,72±0,04 0,96±0,05 1,36±0,07 1,45±0,07 1,79±0,09 2,09±0,10 2,97±0,15 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,16±0,01 0,25±0,01 0,44±0,02 0,64±0,03 0,81±0,04 1,25±0,06 1,36±0,07 1,48±0,07 1,77±0,09 2,46±0,12 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,16±0,01 0,13±0,01 0,32±0,02 0,55±0,03 0,70±0,04 1,11±0,06 1,30±0,07 1,39±0,07 1,54±0,08 2,25±0,11 

Вафельний торт «Львів’янка» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,12±0,01 0,32±0,02 0,39±0,02 0,46±0,02 0,84±0,04 0,96±0,05 1,09±0,05 1,41±0,07 1,59±0,08 2,44±0,12 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,12±0,01 0,28±0,01 0,32±0,02 0,41±0,02 0,73±0,04 0,86±0,04 1,01±0,05 1,35±0,07 1,53±0,08 2,36±0,12 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,12±0,01 0,19±0,01 0,24±0,01 0,30±0,02 0,59±0,03 0,71±0,04 0,87±0,04 1,19±0,06 1,37±0,07 1,89±0,09 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,12±0,01 0,12±0,01 0,17±0,01 0,24±0,01 0,51±0,03 0,63±0,03 0,78±0,04 1,08±0,05 1,26±0,06 1,65±0,08 

Вафельний торт «Осіннє рондо» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 0,16±0,01 0,45±0,02 0,58±0,03 0,84±0,04 1,27±0,06 1,56±0,08 1,74±0,09 1,98±0,10 2,30±0,11 3,19±0,16 

Полістиролові контейнери з кришкою 0,16±0,01 0,40±0,02 0,52±0,03 0,81±0,04 1,21±0,06 1,46±0,07 1,68±0,08 1,86±0,09 2,29±0,11 3,09±0,15 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 0,16±0,01 0,26±0,01 0,39±0,02 0,68±0,03 0,98±0,05 1,27±0,06 1,40±0,07 1,57±0,08 1,92±0,10 2,69±0,13 

Вакуумні пакети з МПП харчового 0,16±0,01 0,14±0,01 0,28±0,01 0,53±0,03 0,81±0,04 1,19±0,06 1,25±0,06 1,41±0,07 1,73±0,09 2,34±0,12 

1
6
8
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Розвиток мікроорганізмів, тобто швидкість їх росту, залежить від складу та 

властивостей продукції, умов навколишнього середовища, правильно підібраної 

упаковки та дотримання санітарно-гігієнічних норм і встановлених правил 

транспортування і зберігання. В першу чергу швидкість росту мікроорганізмів 

визначає вміст вологи в продукті та відносна вологість навколишнього повітря. 

Вафельні торти належать до виробів з низькою вологістю, в яких активність 

мікроорганізмів пригнічена, але вони можуть поглинати вологу з повітря, 

внаслідок чого за сприятливих умов на виробах розвиваються гриби та цвілі. 

Ще одним фактором, що впливає на ріст і розвиток мікроорганізмів, є 

наявність або відсутність кисню. Залежність швидкості росту мікроорганізмів від 

складу навколишнього газового середовища широко використовують, 

застосовуючи вакуумну упаковку або упаковку в середовищі інертних газів. У 

кондитерській промисловості вакуумна упаковка не знайшла широкого 

застосування, тоді як упаковка в атмосферу інертних газів, а також використання 

в якості консерванту етилового спирту, знайшли більш широке застосування при 

фасуванні борошняних кондитерських виробів [419, 428-430].  

Вивчення мікробіологічного складу вафельних тортів нових рецептур 

проводили безпосередньо після виготовлення та під час зберігання (додаток У). 

За результатами мікробіологічних досліджень свіжовиготовлених 

вафельних тортів у зразках не були виявлені бактерії групи кишкової палички, 

S.аureus, патогенні мікроорганізми, зокрема Salmonella, плісеневі гриби і дріжджі. 

Встановлена наявність тільки мезофільних аеробних та факультативно-

анаеробних мікроорганізмів, тому мікробіологічну безпечність вафельних тортів 

під час зберігання у різних видах упаковки ми контролювали лише за цим 

показником. 

Результати досліджень свідчать, що за рахунок використання відповідного 

паковання можна значно сповільнити ріст МАФАМ (табл. 5.7). 

Аналіз даних показує певні закономірності, загальні для всіх виробів.  

Накопичення мікроорганізмів у вафельних тортах, упакованих у картонні коробки 

з поліетиленовою укладкою та полістиролові контейнери з кришкою, відбувалося 
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Таблиця 5.7 

Вплив пакувальних матеріалів на зміну кількості МАФАМ у нових зразках 

вафельних тортів під час зберігання, КУО/1г 

Упаковка 
Тривалість зберігання, міс. 

0 3 6 9 

Контроль 

Картонні коробки з поліетиленовою  укладкою 1,8·10
2
 3,2·10

2
 5,3·10

2
 7,8·10

2
 

Полістиролові контейнери з кришкою 1,8·10
2
 3,6·10

2
 6,1·10

2
 8,4·10

2
 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 1,8·10
2
 2,2·10

2
 3,1·10

2
 4,3·10

2
 

Вакуумні пакети з МПП харчового 1,8·10
2
 2,1·10

2
 2,9·10

2
 3,8·10

2
 

Вафельний торт «Гречанка» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 1,2 ·10
2
 2,5·10

2
 4,3·10

2
 6,7·10

2
 

Полістиролові контейнери з кришкою 1,2 ·10
2
 2,6·10

2
 4,6·10

2
 7,1·10

2
 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 1,2 ·10
2
 1,6·10

2
 2,2·10

2
 3,5·10

2
 

Вакуумні пакети з МПП харчового 1,2 ·10
2
 1,5·10

2
 2,0·10

2
 3,1·10

2
 

Вафельний торт «Івасик-Телесик» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 1,0·10
1
 1,8·10

1
 2,4·10

1
 3,2·10

1
 

Полістиролові контейнери з кришкою 1,0·10
1
 1,9·10

1
 2,6·10

1
 3,5·10

1
 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 1,0·10
1
 1,3·10

1
 1,7·10

1
 2,1·10

1
 

Вакуумні пакети з МПП харчового 1,0·10
1
 1,1·10

1
 1,4·10

1
 1,9·10

1
 

Вафельний торт «Маковий» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 8,0·10
1
 9,2·10

1
 11,6·10

1
 13,2·10

1
 

Полістиролові контейнери з кришкою 8,0·10
1
 9,8·10

1
 12,0·10

1
 13,8·10

1
 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 8,0·10
1
 8,6·10

1
 9,9·10

1
 11,3·10

1
 

Вакуумні пакети з МПП харчового 8,0·10
1
 8,4·10

1
 9,0·10

1
 10,2·10

1
 

Вафельний торт «Львів’янка» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 2,3·10
1
 3,6·10

1
 5,9·10

1
 8,4·10

1
 

Полістиролові контейнери з кришкою 2,3·10
1
 3,9·10

1
 6,2·10

1
 8,7·10

1
 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 2,3·10
1
 2,9·10

1
 4,1·10

1
 5,8·10

1
 

Вакуумні пакети з МПП харчового 2,3·10
1
 2,6·10

1
 3,2·10

1
 4,1·10

1
 

Вафельний торт «Осіннє рондо» 

Картонні коробки з поліетиленовою укладкою 7,5·10
1
 8,8·10

1
 11,1·10

1
 12,9·10

1
 

Полістиролові контейнери з кришкою 7,5·10
1
 9,0·10

1
 11,6·10

1
 13,3·10

1
 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС 7,5·10
1
 8,1·10

1
 9,6·10

1
 11,2·10

1
 

Вакуумні пакети з МПП харчового 7,5·10
1
 7,9·10

1
 9,1·10

1
 10,3·10

1
 

Примітка: * – максимально допустима кількість МАФАМ КУО/1г за ДСТУ 4803:2013 становить 

5
.
10

3 
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інтенсивніше, ніж у виробах, упакованих у пакети з поліаміду і поліетилену 

харчового із МГС та у вакуумні пакети з металізованого поліпропілену харчового. 

Це пояснюється вищою волого- та повітропроникністю картону й полістиролових 

контейнерів порівняно з вакуумною упаковкою та упаковкою з використанням 

МГС.  

Упаковка з використанням модифікованого газового середовища дозволяє 

суттєво збільшити терміни зберігання, оскільки навколо продукту створюється 

спеціальний газовий режим, який запобігає розвитку мікроорганізмів та 

забезпечує властивий вигляд виробів [428]. Вафельні торти «Гречанка» та 

«Івасик-Телесик», упаковані в пакети з використанням МГС, наприкінці 

дослідження накопичили бактерій в 2,03 і 1,67 раза менше, ніж у полістиролових 

контейнерах та в 1,91 і 1,52  раза менше, ніж у картонних коробках. У вафельних 

тортах «Львів’янка», «Маковий» та «Осіннє рондо» спостерігалася аналогічна 

тенденція.  

Загалом, дослідженнями встановлено, що під час зберігання вафельних 

тортів у різних видах упаковки найменшу кількість мікроорганізмів містили 

вироби, упаковані у вакуумні пакети з металізованого поліпропілену, оскільки він 

має високі бар’єрні властивості завдяки комбінуванню полімерного матеріалу і 

шару алюмінію, а також стійкий до дії сонячних променів, вологи і газів. 

Вакуумна технологія пакування значно подовжує терміни зберігання продукту, 

забезпечує дотримання високих гігієнічних норм, завдяки чому поліпшуються 

споживні властивості товару. Збереження продукції досягається обмеженням 

процесу розвитку бактерій, шляхом їх видалення, особливо при максимальному 

вакуумі (нижче 95%) [431]. 

Так, вафельні торти «Гречанка» та «Львів’янка», упаковані у вакуумні 

металізовані пакети, на кінцевому етапі дослідження накопичили в 2,29, 2,16, 1,13 

та 2,12, 2,05, 1,41 раза менше мікроорганізмів, ніж упаковані в полістиролові 

контейнери, картонні коробки та пакети з поліаміду і поліетилену з МГС 

відповідно. В інших виробах спостерігалася аналогічна тенденція. 
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Після 9-ти місяців зберігання найменша кількість МАФАМ виявлена у 

вафельних тортах «Івасик-Телесик» та «Львів’янка», що пояснюється 

бактерицидними властивостями сполук, які містяться у відповідних добавках, 

передбачених рецептурами виробів. Фенольні сполуки, ефірні олії та дубильні 

речовини, що входять до складу іван-чаю і розторопші («Івасик-Телесик»), 

розмарину і чорниці («Львів’янка») проявляють чітку статичну дію на бактерії, 

чим і пояснюється низька обсіменінність виробів мікроорганізмами в процесі 

зберігання. 

Отже, використання нетрадиційної сировини, сучасних видів упаковок, а 

також їх поєднання гальмують ріст і розмноження мікроорганізмів та гарантують 

збереження й безпеку продукції протягом усього терміну придатності. 

Найефективнішими виявилися вакуумні пакети з металізованого поліпропілену. 

Отримані результати засвідчують мікробіологічну безпечність та придатність 

розроблених виробів до споживання протягом 9 місяців. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Доведено, що нові вафельних тортів у процесі зберігання за 

стандартних умов проявили вищу стабільність за органолептичними показниками 

і за здатністю добавок зв’язувати вільні радикали та інгібувати окиснення ліпідів. 

Це дає підстави стверджувати, що внесені природні добавки впливають на 

окислювальні процеси ліпідної фракції начинки вафельних тортів та 

сповільнюють небажані перетворення. 

2. Найбільш помітні зміни органолептичних показників були 

встановлені у контрольному зразку. Нові вафельні торти після 6 місяців 

зберігання мали незначні зміни смаку й запаху, які були виявлені тільки на 9 

місяці зберігання. Найвищий рівень якості після 6 місяців зберігання в картонних 

коробках з поліетиленовою укладкою мав вафельний торт «Львів’янка» – 0,96, 

тоді як рівень якості контрольного зразку становив лише 0,78.  

3. Значення пероксидного числа протягом усього періоду зберігання в 

картонних коробках залишалось у межах допустимих норм як у контрольному, 
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так і в розроблених нових зразках (не більш, ніж 8,0 ммоль ½О/кг). У вафельних 

тортах із використанням природних добавок цей показник зростав помітно 

повільніше, ніж у контролі. Пероксидне число контрольного зразка в кінці 

терміну зберігання становило 7,424 ммоль ½О/кг, а в розроблених зразках 

вафельних тортів із нетрадиційною сировиною воно досягло 3,852 («Львів’янка»), 

4,413 («Івасик-Телесик»), 4,782 («Маковий»), 5,147 («Гречанка») та 5,458 ммоль 

½О/кг («Осіннє рондо»).  

4. Стабільність жиру начинки за показником бензидинового числа після 

6 місяців зберігання зросла в 1,7 раза для вафельного торта «Львів’янка», в 1,6 

раза для вафельного торта «Івасик-Телесик», в 1,5 раза для вафельних тортів 

«Гречанка» та «Маковий» і в 1,4 раза для вафельного торта «Осіннє рондо» 

5. Дослідні зразки вафельних тортів із включенням нетрадиційної 

сировини мали значення кислотного числа нижчі, ніж у контрольного зразка в 

1,29–1,54 раза («Гречанка»), в 1,32–1,71 раза («Івасик-Телесик»), в 1,26–1,46 раза 

(«Маковий»), в 1,66–1,97 раза («Львів’янка») і в 1,18–1,40 раза («Осіннє рондо»), 

що свідчить про високу антиоксидантну активність природних добавок. 

6. Швидкість росту накопичення продуктів окиснення та продуктів 

гідролізу дослідних зразків збільшується в ряді: контроль > «Осіннє рондо» > 

«Маковий» > «Гречанка» > «Івасик-Телесик» > «Львів’янка». Доведено, що 

вафельні торти з природними антиоксидантами є більш стійкими до 

окислювальних процесів, що дозволяє подовжити термін зберігання виробів до 6 

місяців.  

7. Встановлено, що вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та 

пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС  проявили високі бар’єрні 

властивості щодо якості вафельних тортів під час зберігання. Доведено, що 

використання цих упаковок блокує перебіг окислювальних процесів у жировій 

фракції начинки вафельних тортів і зберігає органолептичні показники, що 

комплексно сприяє збереженню якості виробів до 9 місяців, а це на 3 місяці 

більше гарантійного терміну придатності вафельних тортів за стандартом. 
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8. Підтверджено, що використання нетрадиційної сировини, сучасних 

видів упаковок, а також їх поєднання гальмують ріст і розмноження 

мікроорганізмів та гарантують збереження й безпеку продукції протягом усього 

терміну придатності. Найефективнішими виявилися вакуумні пакети з 

металізованого поліпропілену. Отримані результати засвідчують мікробіологічну 

безпечність та придатність розроблених виробів до споживання протягом 9 

місяців. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВИХ ВАФЕЛЬНИХ 

ТОРТІВ ІЗ ПРИРОДНИМИ ДОБАВКАМИ 

 

Важливим аспектом доцільності наукової розробки є її соціальна та 

економічна ефективність. Для підтвердження раціональності виробництва нових 

вафельних тортів із використанням нетрадиційної сировини нами було визначено 

соціально-економічну ефективність від їх впровадження у виробництво. 

Із погляду соціальної ефективності, нові вафельні торти мають значні 

переваги порівняно з традиційними, оскільки характеризуються покращеною 

біологічною і харчовою цінністю. Зокрема, вони відрізняються підвищеним 

вмістом білка та пониженим вмістом жирів і вуглеводів. Включення рослинної 

сировини до рецептур нових вафельних тортів збагачує вироби харчовими 

волокнами, зокрема целюлозою, геміцелюлозою, лігніном, камедями тощо. В усіх 

виробах збільшено вміст незамінних амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів 

та покращено жирнокислотний склад. Відповідно до проведеної нами 

комплексної оцінки якості, харчова цінність у нових виробах покращена на 12–

16%. Енергетична цінність нових вафельних тортів нижче контрольного зразка на 

3,2–5,8%.  

Для визначення соціального ефекту обраховано вміст базових 

функціональних інгредієнтів і задоволення добової потреби від споживання 100 г 

вафельних тортів (додаток Ф).  

Таким чином, внаслідок розроблення нових видів вафельних тортів 

досягнуто соціального ефекту, який полягає у розширенні традиційного 

асортименту борошняних кондитерських виробів продукцією з поліпшеними 

споживними властивостями завдяки підвищеному вмісту таких функціональних 

інгредієнтів, як незамінні амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, 

мінеральні елементи, вітаміни. 

Розрахунок економічної ефективності виробництва нових вафельних тортів 

проводився за рекомендованими методиками [432-436]. Основними складовими 
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економічної ефективності є собівартість продукції, рівень рентабельності та 

швидкість обертання вафельних тортів у роздрібній торговельній мережі. 

Собівартість вафельних тортів визначена з урахуванням оптових цін на сировину 

станом на 1 вересня 2017 р. Виробнича собівартість продукції складається з 

прямих і загальновиробничих витрат. Витрати, пов’язані з виробництвом 

продукції кондитерської промисловості, групуються за статтями калькуляції, 

наведеними в додатку Х. 

Стаття «Сировина і матеріали» включає в себе вартість сировини, вартість 

допоміжних матеріалів, що використовуються в процесі виробництва продукції, 

транспортно-заготівельні витрати. Вартість сировини і матеріалів у розрахунку на 

1 т готової продукції визначали на підставі рецептури і цін на її складові. Вартість 

матеріалів і покупної сировини входить у цю статтю за закупівельною ціною без 

ПДВ.  Витрати на пакування виробів включені у виробничу собівартість, оскільки 

готові вироби пакують на виробництві. Усі види вафельних тортів виготовлено на 

одному й тому ж обладнанні, тому технологічні витрати були майже однакові: 

основна різниця у витратах зумовлена відповідними цінами на сировину (додаток 

Х). Величину транспортно-заготівельних витрат прийняли у розмірі 3% від 

вартості сировини і матеріалів. 

У статтю «Паливо й енергія на технологічні цілі» включали витрати на всі 

види палива й енергії (як одержані від сторонніх підприємств та організацій, так і 

виготовлені самим підприємством), що безпосередньо використовуються в 

процесі виробництва продукції. Витрати визначали за укрупненими показниками 

на основі даних підприємств, що роблять аналогічну продукцію. Сукупні питомі 

енерговитрати на 1 т продукції становлять 260 гривень. 

До статті «Основна заробітна плата» відносили витрати на оплату праці 

виробничого персоналу, зайнятого безпосередньо на виробництві даної продукції, 

на рівні витрат, за даними діючих підприємств, що випускають аналогічну 

продукцію. Так, витрати на виробництво 1 тонни вафельних тортів складають у 

середньому 34 чол.-год. з погодинною оплатою 19,34 грн./год [437]. Трудовитрати 

на 1 т нової продукції дещо вищі, оскільки додаються технологічні операції з 
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підготовки нетрадиційної сировини, тому трудовитрати складають 36 чол.-год. на 

1 т при тому ж рівні оплати. 

У статтю «Додаткова заробітна плата» включали витрати на виплату доплат, 

надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством, 

премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань. Величина додаткової 

заробітної плати нами прийнята в розмірі 80% від основної заробітної плати. 

До статті «Відрахування на соціальні заходи» входить нарахування єдиного 

соціального внеску (ЄСВ) на заробітну плату робітників, зайнятих виробництвом 

продукції. В 2017 році розмір ставки ЄСВ дорівнює 22% від нарахованого доходу 

[437]. 

У статтю «Загальновиробничі витрати» включали витрати на: управління 

виробництвом; амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів загальновиробничого призначення; витрати некапітального характеру, 

пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва; витрати на 

обслуговування виробничого процесу; витрати на охорону праці; податки, збори 

та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, безпосередньо пов'язані з 

виробничим процесом і кількістю продукції, що випускається. Загальновиробничі 

витрати становлять 180% від витрат на оплату праці. 

У статтю «Загальногосподарські витрати» включали витрати, які несе 

підприємство на виконання функції обслуговування та управління своїх 

підрозділів, які відносяться як до основного, так і допоміжного виробництва. Ці 

витрати становлять 200% від витрат на оплату праці. 

У статтю «Невиробничі витрати» включали адміністративні витрати, 

витрати на збут та інші операційні витрати. Невиробничі витрати становлять 2%  

від виробничої собівартості [436]. 

Повна собівартість – сума виробничої собівартості і невиробничих витрат. 

На основі проведених розрахунків (див. додаток Х) встановлено, що 

собівартість вафельного торта «Гречанка» знизилася порівняно з контролем в 1,01 

раза за рахунок зменшення витрат на сировину, тоді, як собівартість інших 

вафельних тортів зросла в 1,10 раза («Маковий»), в 1,25 раза («Осіннє рондо»), в 
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1,36 раза («Івасик-Телесик») та в 1,85 раза («Львів’янка») порівняно з контролем 

за рахунок збільшення витрат на сировину. 

На основі отриманої величини повної собівартості, з урахуванням діючого 

порядку ціноутворення, ми розрахували відпускну ціну підприємства. 

Податковим кодексом України  ставка оподаткування визначена на рівні 20% 

[438]. Рівень рентабельності прийнятий в розмірі 25% до повної собівартості.  

Прибуток визначали за формулою: 

П=
Рр×ПС

100
, 

(6.1) 

де: Рр – рівень рентабельності; 

ПС – повна собівартість. 

На основі проведених розрахунків (див. додаток Х) визначено, що відпускна 

ціна за 1 кг вафельних тортів становить: 

– Контроль – 40,62 грн., 

– «Гречанка» – 40,34 грн., 

– «Івасик-Телесик» – 55,34 грн.,  

– «Маковий» – 44,77 грн., 

– «Львів’янка» – 75,18 грн., 

– «Осіннє рондо» – 50,76 грн. 

Отже, розроблені зразки вафельних тортів відрізняються більш високою 

відпускною ціною, крім вафельного торта «Гречанка», ціна за 1 кг якого нижча 

вартості контрольного зразка. Необхідно зазначити, що особливістю рецептур 

розробленої нами продукції є введення до її складу нетрадиційної сировини, яка 

збагатить вафельні торти із жировими начинками необхідними мікронутрієнтами, 

тому можна стверджувати, що нова продукція матиме попит на ринку за рахунок 

своїх якісних властивостей. У зв’язку з цим, ми пропонуємо підприємству 

застосувати цінову політику, засновану на концепції входження на ринок за 

збереження планової відпускної ціни й активізації попиту на нову продукцію за 

рахунок підвищення її якості. 

Економічна ефективність  від виробництва  вафельного  торта «Гречанка»  
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може бути досягнута за рахунок збільшення відпускної ціни до рівня ціни на 

контрольний зразок. Тоді додатковий прибуток на кожній тонні продукції складе 

232,30 грн. (33852,81 – 33620,51).  

Рівень рентабельності продукції підвищиться на 0,9% ( 
232,30

26896,41
×100 ). 

Під час зберігання сформованого рівня рентабельності в розмірі 25% до 

собівартості підприємства, виробники вафельних тортів можуть стимулювати 

розміри продажів нижчими цінами, ніж ціни на продукти-аналоги. Попит на дану 

продукцію є досить еластичним: коефіцієнт еластичності складає 1,5. Це означає, 

що при зниженні ціни на 1% попит на продукцію зросте на 1,5%. 

Зниження ціни на новий вафельний торт «Гречанка» щодо ціни на 

контрольний зразок складає 99,3% ( 
40,34

40,62
×100 ). Звідси, обсяг реалізації 

вафельного торта може додатково зрости на 1,1% ((100 – 99,3)×1,5). 

Постійні статті витрат займають у складі собівартості продукції 26,0%. Із 

зростанням обсягу виробництва їх рівень знизиться і складе 25,7% ( 
26

1,011 
). А це 

призведе до підвищення рентабельності на 0,3% (26,0 – 25,7). 

У попередніх розрахунках ми абстрагувалися від кількісних характеристик 

продукції, однак, відомо, що зростання якості продукції рівносильне зниженню 

ціни. При цьому еластичність попиту за якістю на продукти харчування дуже 

велика [439]. Поліпшення якісних характеристик вафельних тортів за рахунок 

внесення нетрадиційної сировини сприймається споживачем як зниження ціни на 

20-30%, а це дає можливість збільшити обсяги продажу приблизно на 37,5% 

(25,0×1,5), що може призвести до підвищення рентабельності продукції на 7,1% 

(26 – 
26

1,375 
). 

Розрахунок економічної ефективності виробництва вафельного торта 

«Гречанка» порівняно з виробництвом контрольного зразка наведено в табл. 6.1. 

Таким чином, економічний ефект від виробництва у формі додаткового 

прибутку  на кожну  тонну  вафельного  торта «Гречанка» без підвищення рівня  
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Таблиця 6.1 

Розрахунок економічної ефективності виробництва вафельного торта 

«Гречанка» на кожні 1000 кг продукції порівняно з виробництвом  

контрольного зразка 

Джерела економічної ефективності 

Зміна рівня 

рентабельності 

продукції, % 

Додатковий 

економічний 

ефект, грн. 

Від можливості підвищення ціни на 

вафельний торт «Гречанка» до рівня ціни на 

контрольний зразок  

+ 0,9 + 242,07 

Від можливості росту обсягів виробництва за 

рахунок нижчої відпускної ціни на 

вафельний торт «Гречанка» порівняно з 

ціною на контрольний зразок 

+ 0,3 + 80,69 

Від поліпшення якісних характеристик 

вафельного торта «Гречанка» у порівнянні з 

контрольним зразком 

+ 7,1 + 1909,65 

Сукупний максимальний ефект від 

виробництва вафельного торта «Гречанка» 
+ 7,4 + 1990,34 

 

продажної ціни може скласти 1990,34 грн. При цьому, рівень рентабельності цієї 

продукції складе 32,4%, тоді, як рівень рентабельності контрольного зразка 

складає 25%. 

Одними з показників економічної ефективності виробництва вафельних 

тортів «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та «Осіннє рондо» є приріст 

суми і рівня прибутку при виробництві даної продукції у порівнянні з 

контрольним зразком за рахунок збільшення відпускної ціни. Приріст суми 

прибутку розраховується за формулою: 

                              ΔПц = V0(Цн – Ца) – (Сн – Са),                                    (6.2) 

де: ΔПц – зміна прибутку за рахунок зміни відпускної ціни; 

V0 – базовий обсяг виробництва (реалізації) продукції (1000 кг); 

Цн, Ца – відпускна ціна без ПДВ нової продукції та товару-аналога; 

Сн, Са – собівартість нової продукції та товару-аналога. 

Приріст рівня прибутку розраховується за формулою: 

                                   ΔУпц =
ΔПц

С
×100,                                                (6.3) 
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де: ΔУпц – приріст рівня прибутковості (рентабельності) виробництва нової 

продукції за рахунок зміни ціни; 

С – собівартість продукції. 

Розрахунок приросту суми і рівня прибутку при виробництві нових 

вафельних тортів у порівнянні з контрольним зразком за рахунок збільшення 

відпускної ціни подано в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

Приріст суми і рівня прибутку при виробництві нових вафельних тортів у 

порівнянні з контрольним зразком за рахунок збільшення відпускної ціни 

Назва вафельного 

торта 

Собівартість, 

грн. 

Відпускна 

ціна без 

ПДВ на 1 

кг, грн. 

Приріст 

суми 

прибутку, 

грн. 

Приріст рівня 

прибутковості 

(рентабельності) 

виробництва нової 

продукції за рахунок 

зміни ціни, % 

Контроль 27082,25 33,85 - - 

«Івасик-Телесик» 36893,74 46,12 2452,87 6,65 

«Маковий» 29846,28 37,31 691,01 2,32 

«Львів’янка» 50122,58 62,65 5760,08 11,49 

«Осіннє рондо» 33838,29 42,30 1689,01 4,90 

 

Таким чином, приріст рівня рентабельності для нових видів вафельних 

тортів становив:  

– «Івасик-Телесик» – 6,65%; 

– «Маковий» – 2,32%; 

– «Львів’янка» – 11,49%; 

– «Осіннє рондо» – 4,90%. 

Отже, впровадження нової продукції вимагає додаткових витрат, але 

завдяки правильним маркетинговим підходам, виробництво вафельних тортів із 

нетрадиційною сировиною може стати прибутковим: нова продукція матиме 

попит на ринку як за рахунок органолептичних, так і за рахунок якісних 

характеристик, у зв’язку з чим буде досягнуто певного економічного та 
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соціального ефекту.  Виробництво нових вафельних тортів дозволить розширити 

традиційно сформований асортимент кондитерських виробів. 

Висновки до розділу 6 

1. Розробленням і впровадженням нових видів вафельних тортів 

досягнуто соціального ефекту, який полягає у розширенні традиційного 

асортименту борошняних кондитерських виробів продукцією з поліпшеними 

споживними властивостями завдяки підвищеному вмісту незамінних амінокислот, 

поліненасичених жирних кислот, мінеральних елементів, вітамінів.  

2. Економічний ефект зумовлений збільшенням прибутку від реалізації 

вафельного торта «Гречанка» до 1990,34 грн./т, «Івасик-Телесик» – до 2452,87 

грн./т, «Маковий» – до 691,01 грн./т, «Львів’янка» – до 5760,08 грн./т, «Осіннє 

рондо» – до 1689,01 грн./т та приростом рентабельності виробництва нової 

продукції на 2,32 – 11,49%, порівняно із контрольним аналогом. 

3. Виробництво нових вафельних тортів розширить традиційно 

сформований асортимент кондитерських виробів.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів та ринку 

борошняних кондитерських виробів свідчить про необхідність і доцільність 

пошуків способів поліпшення споживних властивостей і збереженості вафельних 

тортів шляхом використання нетрадиційної сировини.  

 2. Експериментально встановлена антиоксидантна ефективність сполук 

порошків жмихів чорного кмину, насіння маку, насіння гарбуза, розторопші, 

порошків любистку, трави гречки, розмарину та іван-чаю у поєднанні з 

синергістом на жирову основу начинки вафельних тортів. Доведено, що 

використання суміші 1,0 % жмихів або порошків з 0,2 % бурштинової кислоти 

сповільнює накопичення пероксидів у кондитерському жирі в 1,2–2,0 раза, 

карбонільних сполук, що реагують з бензидином – в 1,3–2,7 раза, продуктів 

гідролізу – в 2,3–2,9 раза.  

3. Розроблено і запропоновано до виробництва нові вафельні торти з 

жировими начинками: «Гречанка», «Івасик-Телесик», «Маковий», «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» з використанням нетрадиційної сировини: порошків трави гречки, 

іван-чаю, розмарину, любистку та ягід чорниці, жмихів розторопші, насіння маку, 

гарбуза та чорного кмину, солоду житнього ферментованого, борошна червоної 

сочевиці та керобу.  

4. Нові вафельні торти мають високий рівень якості – 0,94-0,98 од., що на 8–

13% вище контрольного зразка. Вони відрізняються підвищеним вмістом білка, 

меншим вмістом жирів і вуглеводів та, відповідно, нижчою  на 3–6%, порівняно з 

контролем, енергетичною цінністю. Фізико-хімічні показники нових виробів 

знаходяться в межах норми. Дослідження мікробіологічних показників і вмісту 

токсичних елементів вказує на харчову безпечність нових вафельних тортів.  

5. Завдяки збалансуванню амінокислотного складу вдалося зменшити 

відхилення від рівня «ідеального протеїну» більшості есенціальних амінокислот. 

Найвищою біологічною цінністю характеризувалися білки вафельних тортів 

«Гречанка» та «Львів’янка» – 87% і 86,3% відповідно.  
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6. Встановлено, що в нових вафельних тортах поліненасичених жирних 

кислот в 1,4–3,0 рази більше, порівняно з контрольним зразком. Зокрема, вміст 

біологічно активної ліноленової кислоти у вафельному торті «Осіннє рондо» в 4,3 

раза вищий, ніж у контролі, що обумовлено використанням в його рецептурі 

жмиху насіння гарбуза. Доведено, що в розроблених вафельних тортах краще 

співвідношення фракцій жирних кислот, порівняно з контрольним зразком. 

7. Експериментально підтверджено збільшення кількості мінеральних 

речовин у нових виробах. Важливим є підвищення вмісту кальцію в 16,4–18,9 

раза та заліза в 3,0-7,9 раза, порівняно з контрольним зразком, які вважаються 

найбільш дефіцитними в харчуванні сучасної людини. Найбільше кальцію містить 

вафельний торт «Івасик-Телесик», що зумовлено включенням у його рецептуру 

сухого знежиреного молока та порошку іван-чаю. Вміст заліза найвищий у 

вафельному торті «Маковий» за рахунок додавання жмиху чорного кмину та 

порошку кероба. 

8. Завдяки підбору рецептурних компонентів, збільшено вміст вітамінів у 

виробах. Нові вафельні торти містять аскорбінову кислоту, фолацин, рутин та β-

каротин, а «Івасик-Телесик» та «Львів’янка» – ще й філохінон, які відсутні в 

контрольному зразку. Споживання 100 г вафельного торта «Гречанка» повністю 

задовольняє добову потребу організму в ретинолі. 

9. Проведено комплексну товарознавчу оцінку якості вафельних тортів. 

Найвищим рівнем якості характеризуються вафельні торти «Львів’янка» та 

«Осіннє рондо» – по 0,87 од., трохи нижчим – «Івасик-Телесик» та «Маковий» – 

по 0,85 од. і «Гречанка» – 0,84 од., що на 7–9% вище оцінки контрольного зразка. 

10. Експериментально доведено, що внесені нетрадиційні добавки 

впливають на окислювальні процеси ліпідної фракції начинки вафельних тортів та 

сповільнюють небажані перетворення, що дозволяє подовжити термін зберігання 

виробів до 6 місяців. Швидкість росту накопичення продуктів окиснення та 

гідролізу дослідних вафельних тортів збільшується в ряді: контроль > «Осіннє 

рондо» > «Маковий» > «Гречанка» > «Івасик-Телесик» > «Львів’янка».  
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11. Доведено, що вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та пакети 

з поліаміду і поліетилену харчового з МГС зберігають органолептичні показники, 

блокують перебіг окислювальних процесів у жировій фракції начинки вафельних 

тортів та гальмують ріст і розмноження мікроорганізмів, що комплексно сприяє 

збереженню якості виробів до 9 місяців. 

12. Розробленням і впровадженням нових видів вафельних тортів досягнуто 

певного соціального та економічного ефекту. Зокрема, соціальний ефект полягає в 

розширенні традиційного асортименту борошняних кондитерських виробів 

продукцією з поліпшеними споживними властивостями завдяки підвищеному 

вмісту незамінних амінокислот, поліненасичених жирних кислот, мінеральних 

елементів, вітамінів. Економічний ефект зумовлений збільшенням прибутку від 

реалізації вафельного торта «Гречанка» до 1990,34 грн./т, «Івасик-Телесик» – до 

2452,87 грн./т, «Маковий» – до 691,01 грн./т, «Львів’янка» – до 5760,08 грн./т, 

«Осіннє рондо» – до 1689,01 грн./т та приростом рентабельності виробництва 

нової продукції на 2,32 – 11,49%, порівняно з контрольним аналогом (станом на 1 

вересня 2017 р.). 

14. На основі виконаних досліджень розроблено і затверджено в 

установленому порядку рецептури та технологічні інструкції на нові вафельні 

торти, які пройшли промислову апробацію у ТзОВ «Хліб-Трейд» (м. Львів) та 

рекомендовані для широкого впровадження у виробництво.  
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РЕЦЕПТУРА 

Вафельний торт «Гречанка» 

 

Вафельні листи прошаровані жировою начинкою. Поверхня покрита 

начинкою і оброблена крихтами із вафельних листів і керобом. 

Форма квадратна.  

Маса 1 кг. 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Вафлі листові 97,50 178,20 173,75 178,20 173,75 

Начинка 

жирова 

99,53 811,80 807,98 811,80 807,98 

Крихти вафель 

листових 

97,50 5,00 4,87 5,00 4,87 

Кероб 96,40 5,00 4,82 5,00 4,82 

Разом – 1000,00 991,42 1000,00 991,42 

Вихід  99,14 1000,00 991,42 1000,00 991,42 

Вафлі листові на 178,20 кг 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 1219,77 1042,90 217,36 185,84 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 121,98 56,11 21,74 10,00 

Сода 50,00 6,10 3,05 1,09 0,54 

Сіль 96,50 6,10 5,89 1,09 1,05 

Разом – 1353,95 1107,95 241,28 197,43 

Вихід  97,50 1000,00 975,00 178,20 173,75 

Вологість 2,50+2-1% 
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Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Начинка жирова на 811,80 кг 

Цукрова пудра 99,85 467,42 466,72 379,45 378,88 

Кондитерський 

жир 

99,70 382,41 381,26 310,44 309,51 

Кероб  96,40 50,00 48,20 40,59 39,13 

Молоко сухе 

знежирене 

96,00 30,00 28,80 24,35 23,38 

Порошок трави 

гречки  

94,00 50,00 47,00 40,59 38,15 

Солод житній 

ферментований  

92,00 20,00 18,40 16,24 14,94 

Аскорбінова 

кислота  

91,20 1,92 1,75 1,56 1,42 

Разом – 1001,75 992,13 813,22 801,59 

Вихід  99,53 1000,00 995,30 811,80 807,98 

Вологість 0,47% 
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Зведена рецептура 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

по сумі фаз, кг на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 217,36 185,84 223,14 190,78 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 21,74 10,00 22,32 10,27 

Сода 50,00 1,09 0,55 1,12 0,56 

Сіль 96,50 1,09 1,05 1,12 1,08 

Цукрова пудра 99,85 379,45 378,88 389,54 388,95 

Кондитерський 

жир 

99,70 310,44 309,51 318,69 317,74 

Кероб  96,40 45,59 43,95 46,80 45,12 

Молоко сухе 

знежирене 

96,00 24,35 23,38 25,00 24,00 

Порошок трави 

гречки  

94,00 40,59 38,15 41,67 39,16 

Солод житній 

ферментований  

92,00 16,24 14,94 16,67 15,34 

Аскорбінова 

кислота  

91,20 1,56 1,42 1,60 1,46 

Крихти вафель 

листових 

97,50 5,00 4,87 5,13 5,00 

Разом – 1066,53 1012,54 1 092,80 1 039,46 

Вихід  99,14 1000,00 991,42 1 000,00 991,42 
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Додаток Б.2 

  

 



241 
 

РЕЦЕПТУРА 

Вафельний торт «Івасик-Телесик» 

 

Вафельні листи прошаровані жировою начинкою. Поверхня покрита 

начинкою і обсипана крихтами із вафельних листів і керобом у шахматному 

порядку. 

Форма квадратна.  

Маса 0,5 і 1 кг. 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Вафлі листові 97,50 178,20 173,75 178,20 173,75 

Начинка 

жирова 

99,53 811,80 807,98 811,80 807,98 

Крихти вафель 

листових 

97,50 5,00 4,87 5,00 4,87 

Кероб 96,40 5,00 4,82 5,00 4,82 

Разом – 1000,00 991,42 1000,00 991,42 

Вихід  99,14 1000,00 991,42 1000,00 991,42 

Вафлі листові на 178,20 кг 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 1219,77 1042,90 217,36 185,84 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 121,98 56,11 21,74 10,00 

Сода 50,00 6,10 3,05 1,09 0,54 

Сіль 96,50 6,10 5,89 1,09 1,05 

Разом – 1353,95 1107,95 241,28 197,43 

Вихід  97,50 1000,00 975,00 178,20 173,75 

Вологість 2,50+2-1% 
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Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Начинка жирова на 811,80 кг 

Фруктоза  99,85 384,33 383,75 312,00 311,53 

Кондитерський 

жир 

99,70 380,49 379,35 308,88 307,95 

Кероб  96,40 50,00 48,20 40,59 39,13 

Ванільна пудра 99,85 5,00 4,99 4,06 4,05 

Молоко сухе 

знежирене 

96,00 100,00 96,00 81,18 77,93 

Порошок іван-

чаю  

94,00 30,00 28,20 24,35 22,89 

Жмих 

розторопші  

94,00 50,00 47,00 40,59 38,15 

Бурштинова 

кислота  

91,20 3,84 3,51 3,12 2,84 

Разом – 1003,66 991,00 814,77 804,47 

Вихід  99,53 1000,00 995,30 811,80 807,98 

Вологість 0,47% 
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Зведена рецептура 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

по сумі фаз, кг на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 217,36 185,84 223,35 190,96 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 21,74 10,00 22,34 10,28 

Сода 50,00 1,09 0,55 1,12 0,57 

Сіль 96,50 1,09 1,05 1,12 1,08 

Фруктоза  99,85 312,00 311,53 320,59 320,11 

Кондитерський 

жир 

99,70 308,88 307,95 317,39 316,43 

Кероб  96,40 45,59 43,95 46,85 45,16 

Ванільна пудра 99,85 4,06 4,05 4,17 4,16 

Молоко сухе 

знежирене 

96,00 81,18 77,93 83,42 80,08 

Порошок іван-

чаю  

94,00 24,35 22,89 25,02 23,52 

Жмих 

розторопші  

94,00 40,59 38,15 41,71 39,20 

Бурштинова 

кислота  

91,20 3,12 2,84 3,21 2,92 

Крихти вафель 

листових 

97,50 5,00 4,87 5,14 5,00 

Разом – 1066,53 1012,54 1 095,41 1 039,46 

Вихід  99,14 1000,00 991,42 1 000,00 991,42 
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Додаток Б.3 
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РЕЦЕПТУРА 

Вафельний торт «Маковий» 

 

Вафельні листи прошаровані жировою начинкою. Поверхня покрита 

начинкою і обсипана маком. 

Форма квадратна.  

Маса 1 кг. 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Вафлі листові 97,50 178,20 173,75 178,20 173,75 

Начинка 

жирова 

99,53 811,80 807,98 811,80 807,98 

Мак 95,50 10,00 9,55 10,00 9,55 

Разом – 1000,00 991,28 1000,00 991,28 

Вихід  99,13 1000,00 991,28 1000,00 991,28 

Вафлі листові на 178,20 кг 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 1219,77 1042,90 217,36 185,84 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 121,98 56,11 21,74 10,00 

Сода 50,00 6,10 3,05 1,09 0,54 

Сіль 96,50 6,10 5,89 1,09 1,05 

Разом – 1353,95 1107,95 241,28 197,43 

Вихід  97,50 1000,00 975,00 178,20 173,75 

Вологість 2,50+2-1% 
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Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Начинка жирова на 811,80 кг 

Цукрова пудра 99,85 452,30 451,62 367,18 366,63 

Кондитерський 

жир 

99,70 380,49 379,35 308,88 307,96 

Кероб  96,40 50,00 48,20 40,59 39,13 

Ванільна пудра 99,85 2,50 2,50 2,03 2,03 

Молоко сухе 

знежирене  

96,00 30,00 28,80 24,35 23,38 

Жмих маку  94,00 50,00 47,00 40,59 38,15 

Жмих чорного 

кмину  

94,00 30,00 28,20 24,35 22,89 

Бурштинова 

кислота  

91,20 3,84 3,51 3,12 2,84 

Разом – 999,13 989,18 811,09 803,02 

Вихід  99,53 1000,00 995,30 811,80 807,98 

Вологість 0,47% 
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Зведена рецептура 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

по сумі фаз, кг на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 217,36 185,84 223,70 191,26 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 21,74 10,00 22,37 10,29 

Сода 50,00 1,09 0,55 1,12 0,57 

Сіль 96,50 1,09 1,05 1,12 1,08 

Цукрова пудра 99,85 367,18 366,63 377,89 377,32 

Кондитерський 

жир 

99,70 308,88 307,96 317,89 316,94 

Кероб  96,40 40,59 39,13 41,77 40,27 

Ванільна пудра 99,85 2,03 2,03 2,09 2,09 

Молоко сухе 

знежирене 

96,00 24,35 23,38 25,06 24,06 

Жмих маку  94,00 40,59 38,15 41,77 39,26 

Жмих чорного 

кмину  

94,00 24,35 22,89 25,06 23,56 

Бурштинова 

кислота  

91,20 3,12 2,84 3,21 2,92 

Мак 95,50 10,00 9,55 10,29 9,83 

Разом – 1062,37 1010,00 1093,36 1 039,46 

Вихід  99,13 1000,00 991,28 1 000,00 991,28 
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Додаток Б.4 
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РЕЦЕПТУРА 

Вафельний торт «Львів’янка» 

 

Вафельні листи прошаровані жировою начинкою. Поверхня покрита 

жировою начинкою, половина поверхні (по діагоналі) обсипана крихтами із 

вафельних листів, а друга половина – порошком ягід чорниці. 

Форма квадратна.  

Маса 1 кг. 

Сировина 
Вміст сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Вафлі листові 97,50 178,20 173,75 178,20 173,75 

Начинка 

жирова 

99,53 811,80 807,98 811,80 807,98 

Крихти вафель 

листових 

97,50 5,00 4,87 5,00 4,87 

Порошок ягід 

чорниці 

94,00 5,00 4,70 5,00 4,70 

Разом – 1000,00 991,30 1000,00 991,30 

Вихід  99,13 1000,00 991,30 1000,00 991,30 

Вафлі листові на 178,20 кг 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 1219,77 1042,90 217,36 185,84 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 121,98 56,11 21,74 10,00 

Сода 50,00 6,10 3,05 1,09 0,54 

Сіль 96,50 6,10 5,89 1,09 1,05 

Разом – 1353,95 1107,95 241,28 197,43 

Вихід  97,50 1000,00 975,00 178,20 173,75 

Вологість 2,50+2-1% 
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Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Начинка жирова на 811,80 кг 

Фруктоза  99,85 384,33 383,75 312,00 311,53 

Кондитерський 

жир 

99,70 380,49 379,35 308,88 307,96 

Кероб  96,40 50,00 48,20 40,59 39,13 

Порошок 

розмарину  

94,00 50,00 47,00 40,59 38,15 

Борошно 

червоної 

сочевиці  

86,00 100,00 86,00 81,18 69,81 

Порошок ягід 

чорниці  

94,00 50,00 47,00 40,59 38,15 

Аскорбінова 

кислота  

91,20 3,84 3,51 3,12 2,84 

Разом – 1018,66 994,81 826,95 807,59 

Вихід  99,53 1000,00 995,30 811,80 807,98 

Вологість 0,47% 
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Зведена рецептура 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

по сумі фаз, кг на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 217,36 185,84 222,05 189,85 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 21,74 10,00 22,21 10,22 

Сода 50,00 1,09 0,55 1,11 0,56 

Сіль 96,50 1,09 1,05 1,11 1,07 

Фруктоза  99,85 312,00 311,53 318,73 318,25 

Кондитерський 

жир 

99,70 308,88 307,96 315,55 314,61 

Кероб  96,40 40,59 39,13 41,47 39,97 

Порошок 

розмарину  

99,85 40,59 38,15 41,47 38,97 

Борошно 

червоної 

сочевиці 

96,00 81,18 69,81 82,93 71,32 

Порошок ягід 

чорниці  

94,00 43,71 41,09 44,65 41,98 

Аскорбінова 

кислота  

94,00 3,12 2,84 3,19 2,90 

Крихти вафель 

листових 

97,50 10,00 9,55 10,22 9,76 

Разом – 1081,35 1017,40 1104,69 1039,46 

Вихід  99,13 1000,00 991,30 1 000,00 991,30 
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Додаток Б.5 
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РЕЦЕПТУРА 

Вафельний торт «Осіннє рондо» 

 

Вафельні листи прошаровані жировою начинкою. Поверхня покрита 

жировою начинкою і обсипана підсушеним гарбузовим насінням. 

Форма квадратна.  

Маса 1 кг. 

Сировина 
Вміст сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Вафлі листові 97,50 178,20 173,75 178,20 173,75 

Начинка 

жирова 

99,53 811,80 807,98 811,80 807,98 

Насіння 

гарбуза 

підсушене 

96,00 10,00 9,60 10,00 9,60 

Разом – 1000,00 991,33 1000,00 991,33 

Вихід  99,13 1000,00 991,33 1000,00 991,33 

Вафлі листові на 178,20 кг 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 1219,77 1042,90 217,36 185,84 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 121,98 56,11 21,74 10,00 

Сода 50,00 6,10 3,05 1,09 0,54 

Сіль 96,50 6,10 5,89 1,09 1,05 

Разом – 1353,95 1107,95 241,28 197,43 

Вихід  97,50 1000,00 975,00 178,20 173,75 

Вологість 2,50+2-1% 
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Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

на 1 т фази на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Начинка жирова на 811,80 кг 

Цукрова пудра 99,85 434,79 432,62 352,96 352,43 

Кондитерський 

жир 

99,70 382,41 381,26 310,44 309,51 

Молоко сухе 

знежирене 

96,00 100,00 96,00 81,18 77,93 

Порошок 

любистку  

94,00 50,00 47,00 40,59 38,15 

Жмих насіння 

гарбуза  

94,00 50,00 47,00 40,59 38,15 

Аскорбінова 

кислота  

91,20 1,92 1,75 1,56 1,42 

Разом – 1019,12 1005,63 827,32 816,37 

Вихід  99,53 1000,00 995,30 811,80 807,98 

Вологість 0,47% 
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Зведена рецептура 

Сировина 

Вміст 

сухих 

речовин, % 

Витрати сировини, кг 

по сумі фаз, кг на 1 т готової продукції 

в натурі 
в сухих 

речовинах 
в натурі 

в сухих 

речовинах 

Борошно 

пшеничне в. с. 

85,50 217,36 185,84 220,51 188,53 

Жовток яєчний 

(сирий) 

46,00 21,74 10,00 22,05 10,14 

Сода 50,00 1,09 0,55 1,11 0,56 

Сіль 96,50 1,09 1,05 1,11 1,07 

Цукрова пудра 99,85 352,96 352,43 358,07 357,53 

Кондитерський 

жир 

99,70 310,44 309,51 314,93 313,99 

Молоко сухе 

знежирене 

96,00 81,18 77,93 82,35 79,06 

Порошок 

любистку  

94,00 40,59 38,15 41,18 38,70 

Жмих насіння 

гарбуза  

94,00 40,59 38,15 41,18 38,70 

Аскорбінова 

кислота  

91,20 1,56 1,42 1,58 1,44 

Насіння 

гарбуза 

підсушене 

96,00 10,00 9,60 10,14 9,74 

Разом – 1078,60 1024,63 1094,21 1039,46 

Вихід  99,13 1000,00 991,33 1 000,00 991,33 
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Додаток В.1
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1. Вступна частина 

Ця технологічна інструкція розповсюджується на виробництво вафельного 

торта «Гречанка» із жировою начинкою та іншою основною і нетрадиційною 

сировиною, передбаченою рецептурою.  

 

2. Характеристика готового продукту 

Вафельний торт «Гречанка» дев’ятишаровий, квадратний, масою 1 кг. 

Складається з п’яти шарів вафельних листів і чотирьох шарів начинки. Поверхня 

покрита начинкою і оброблена крихтами із вафельних листів і керобом. Повинен 

відповідати вимогам ДСТУ 4803:2013. 

Вологість 1,13±0,5%.  

 

3. Сировина і матеріали 

3.1. Співвідношення компонентів виробу:  

– вафельний лист – 20 %;  

– начинка – 80%.  

3.2. Для виробництва вафельного торта «Гречанка» використовують 

наступну сировину і матеріали: 

– борошно пшеничне вищого сорту – згідно з ГСТУ 46.004-99; 

– вода питна – згідно з ДСТУ 7525:2014; 

– жовток яєчний (сирий) – згідно з ДСТУ 8104:2015; 

– сіль кухонна – згідно з ДСТУ 3583:2015; 

– натрій двовуглекислий – згідно з ГОСТ 2156 -76; 

– жир кондитерський – згідно з ТУ У 15.4-00373758-007-2002 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– цукрова пудра – згідно з ДСТУ 4623:2006; 

– кероб – згідно з ДСТУ 4391-2005 чи іншими чинними нормативними 

документами; 

– молоко сухе знежирене – згідно з ДСТУ 4273:2015; 

– солод житній ферментований – згідно з ГОСТ 29272-92; 
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– порошок трави гречки – згідно з ДСТУ-Н CODEX STAN 192:2014 чи 

іншими чинними нормативними документами; 

– аскорбінова кислота – згідно з ТУ У 15.8-33185580-002:2007 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

3.3. Допоміжні та пакувальні матеріали: 

– коробки з картону – згідно з ДСТУ 7276:2012; 

– підпергамент – згідно з ГОСТ 1760-2014; 

– контейнери з полістиролу – згідно з ТУ У 25.2-22412950-001:2009 чи 

іншими чинними нормативними документами; 

– пакети з поліаміду і поліетилену харчового – згідно з ДСТУ 7275:2012; 

– пакети з металізованого поліпропілену харчового – згідно з ДСТУ 

7275:2012. 

 

4. Приймання сировини 

4.1. Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна 

супроводжуватися документами, які засвідчують якість та безпечність. 

4.2. Сировина, що не відповідає вимогам чинної документації, у 

виробництво не допускається. 

 

5. Технологічна схема процесу 

Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою начинкою 

«Гречанка» наведена на рис. 1. 

5.1. Підготовка сировини до виробництва 

Сировина готується згідно вимог «Інструкції по попередженню попадання 

сторонніх предметів в продукцію», з дотриманням санітарних правил та норм. 

Заміна сировини в рецептурах здійснюється у відповідності з вказівками 

рецептури. 

Борошно пшеничне вищого сорту просіюють для видалення домішок і 

збагачення киснем.  

Жовтки відділяють від білків та проціджують крізь сито.  
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Рис. 1. Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою 

начинкою «Гречанка» 
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Сіль і соду просіюють крізь сито або розчиняють у холодній воді і 

проціджують.  

Кондитерський жир пластифікують – витримують у приміщенні з підігрівом 

1 добу.  

Сухе знежирене молоко, пудру цукрову, кероб, солод житній 

ферментований та аскорбінову кислоту просіюють крізь сито для видалення 

кристалів цукру і грудочок.  

Висушену траву гречки попередньо подрібнюють у порошок і просіюють.  

5.2. Приготування тіста.  

Приготування тіста для вафельного торта здійснюється в автоматичній 

тістомісильній машині.  

Компоненти змішуються згідно рецептури в такій послідовності:  

1. Сіль, сода, жовтки + олія – час перемішування близько 50 хв;  

2. Вода (близько 5 %) – перемішують до 5 хв;  

3. Концентрована емульсія + вода (решта 95 %) 

4. Дрібнодисперсна емульсія + борошно – замішування тіста 

Тісто проціджують крізь вібраційне сито і направляють у два послідовно 

з’єднані збірники для тіста (температура води для змішування тіста повинна бути 

15-18°С, тіста – не більше +20°С). Готове тісто перекачують у ємкість для 

дозатора тіста на лінію.  

Програма приготування та дозування тіста задається на панелі пульту 

управління.  

5.3. Випікання вафельного листа.  

Процес здійснюється в печі з газовим обігрівом. Основні показники печі:  

– розмір плит – 500х350 мм;  

– час випікання 1 листа – 2 хв;  

– температура випікання – 165-170°С;  

Об’єм однієї порції тіста регулюється швидкістю роботи насосу подачі. 

Програма випікання задається на панелі пульту управління.  

5.4. Охолодження вафельних листів. 
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Охолодження вафельних листів до температури повітря в приміщенні цеху 

проходить при їх переміщенні по спеціальному охолоджувачі арочного типу ТВК 

та транспортеру до місця нанесення начинки.  

5.5. Приготування начинки.  

Приготування начинки здійснюється в турбоміксері для крему.  

Компоненти відважуються і змішуються згідно рецептури в такій 

послідовності:  

1. Кондитерський жир (витриманий в приміщенні з підігрівом 1 добу) – час 

перемішування 2 хв;  

2. Цукрова пудра, кероб, молоко сухе знежирене, порошок трави гречки, 

солод житній ферментований, аскорбінова кислота – час перемішування 3хв.  

Програма приготування та додавання начинки задається на панелі пульту 

управління. Температура в турбоміксері на сорочці трубопроводу встановлюється 

таким чином, щоб температура начинки перед дозатором становила 38±2°С і 

забезпечувала оптимальну в’язкість начинки.  

5.6. Намазування листів начинкою.  

Намазування проводиться на автоматі для намазування вафель. Начинка 

поступає у резервуар з мішалкою, яка забезпечує рівномірність шару начинки. 

Резервуар повинен бути наповнений начинкою не менше ніж на 1/3 для 

забезпечення нормальної роботи автомата з підтриманням температури начинки в 

межах 38±2°С. Автомат працює з використанням контактної системи нанесення 

шару начинки, тобто намазуючий валок наносить начинку безпосередньо на 

вафельний лист. За допомогою валка з шипами намазаний лист витягується з 

вафельних листів у пласті та регулюється швидкість обертання намазуючого 

валка:  

– повільне обертання – більш тонкий шар начинки;  

– швидке обертання – більш товстий шар начинки.  

Бажана висота вафельного пласта і рівномірний розподіл начинки 

забезпечується    притискаючим   валком.   Вафельні   пласти   після    виходу   з 
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Додаток В.2 
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1. Вступна частина 

Ця технологічна інструкція розповсюджується на виробництво вафельного 

торта «Івасик-Телесик» із жировою начинкою та іншою основною і 

нетрадиційною сировиною, передбаченою рецептурою.  

 

2. Характеристика готового продукту 

Вафельний торт «Івасик-Телесик» дев’ятишаровий, квадратний, масою 0,5 і 

1 кг. Складається з п’яти шарів вафельних листів і чотирьох шарів начинки. 

Поверхня покрита начинкою і оброблена крихтами із вафельних листів і керобом 

у шахматному порядку. Повинен відповідати вимогам ДСТУ 4803:2013. 

Вологість 1,19±0,5%.  

 

3. Сировина і матеріали 

3.1. Співвідношення компонентів виробу:  

– вафельний лист – 20 %;  

– начинка – 80%.  

3.2. Для виробництва вафельного торта «Івасик-Телесик» використовують 

наступну сировину і матеріали: 

– борошно пшеничне вищого сорту – згідно з ГСТУ 46.004-99; 

– вода питна – згідно з ДСТУ 7525:2014; 

– жовток яєчний (сирий) – згідно з ДСТУ 8104:2015; 

– сіль кухонна – згідно з ДСТУ 3583:2015; 

– натрій двовуглекислий – згідно з ГОСТ 2156 -76; 

– олія соняшникова – згідно з ДСТУ 4492; 

– жир кондитерський – згідно з ТУ У 15.4-00373758-007-2002 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– фруктоза – згідно з ТУ У 15.6-32062796-010:2007 чи іншими чинними 

нормативними документами; 

– кероб – згідно з ДСТУ 4391-2005 чи іншими чинними нормативними 

документами; 
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– молоко сухе знежирене – згідно з ДСТУ 4273:2015; 

– порошок іван-чаю – згідно з ГОСТ 29272-92 чи іншими чинними 

нормативними документами; 

– жмих розторопші – згідно з ТУ У 15.8-24239651-007:2007 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– бурштинова кислота – згідно з ГОСТ 6341-75; 

3.3. Допоміжні та пакувальні матеріали: 

– коробки з картону – згідно з ДСТУ 7276:2012; 

– підпергамент – згідно з ГОСТ 1760-2014; 

– контейнери з полістиролу – згідно з ТУ У 25.2-22412950-001:2009 чи 

іншими чинними нормативними документами; 

– пакети з поліаміду і поліетилену харчового – згідно з ДСТУ 7275:2012; 

– пакети з металізованого поліпропілену харчового – згідно з ДСТУ 

7275:2012. 

 

4. Приймання сировини 

4.1. Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна 

супроводжуватися документами, які засвідчують якість та безпечність. 

4.2. Сировина, що не відповідає вимогам чинної документації, у 

виробництво не допускається. 

 

5. Технологічна схема процесу 

Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою начинкою 

«Івасик-Телесик» наведена на рис. 1. 

5.1. Підготовка сировини до виробництва 

Сировина готується згідно вимог «Інструкції по попередженню попадання 

сторонніх предметів в продукцію», з дотриманням санітарних правил та норм. 

Заміна сировини в рецептурах здійснюється у відповідності з вказівками 

рецептури. 

Жовтки відділяють від білків та проціджують крізь сито. 
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Рис. 1. Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою 

начинкою «Івасик-Телесик» 
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Борошно пшеничне вищого сорту просіюють для видалення домішок і 

збагачення киснем.  

Сіль і соду просіюють крізь сито або розчиняють у холодній воді і 

проціджують.  

Кондитерський жир пластифікують – витримують у приміщенні з підігрівом 

1 добу.  

Сухе знежирене молоко, фруктозу, кероб, жмих розторопші та бурштинову 

кислоту просіюють крізь сито для видалення кристалів цукру і грудочок.  

Висушений іван-чай попередньо подрібнюють у порошок і просіюють.  

5.2. Приготування тіста.  

Приготування тіста для вафельного торта здійснюється в автоматичній 

тістомісильній машині.  

Компоненти змішуються згідно рецептури в такій послідовності:  

1. Сіль, сода, жовтки + олія – час перемішування близько 50 хв;  

2. Вода (близько 5 %) – перемішують до 5 хв;  

3. Концентрована емульсія + вода (решта 95 %) 

4. Дрібнодисперсна емульсія + борошно – замішування тіста 

Тісто проціджують крізь вібраційне сито і направляють у два послідовно 

з’єднані збірники для тіста (температура води для змішування тіста повинна бути 

15-18°С, тіста – не більше +20°С). Готове тісто перекачують у ємкість для 

дозатора тіста на лінію.  

Програма приготування та дозування тіста задається на панелі пульту 

управління.  

5.3. Випікання вафельного листа.  

Процес здійснюється в печі з газовим обігрівом. Основні показники печі:  

– розмір плит – 500х350 мм;  

– час випікання 1 листа – 2 хв;  

– температура випікання – 165-170°С;  

Об’єм однієї порції тіста регулюється швидкістю роботи насосу подачі. 

Програма випікання задається на панелі пульту управління.  
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5.4. Охолодження вафельних листів. 

Охолодження вафельних листів до температури повітря в приміщенні цеху 

проходить при їх переміщенні по спеціальному охолоджувачі арочного типу ТВК 

та транспортеру до місця нанесення начинки.  

5.5. Приготування начинки.  

Приготування начинки здійснюється в турбоміксері для крему.  

Компоненти відважуються і змішуються згідно рецептури в такій 

послідовності:  

1. Кондитерський жир (витриманий в приміщенні з підігрівом 1 добу) – час 

перемішування 2 хв;  

2. Фруктоза, кероб, молоко сухе знежирене, порошок іван-чаю, жмих 

розторопші, бурштинова кислота – час перемішування 3хв.  

Програма приготування та додавання начинки задається на панелі пульту 

управління. Температура в турбоміксері на сорочці трубопроводу встановлюється 

таким чином, щоб температура начинки перед дозатором становила 38±2°С і 

забезпечувала оптимальну в’язкість начинки.  

5.6. Намазування листів начинкою.  

Намазування проводиться на автоматі для намазування вафель. Начинка 

поступає у резервуар з мішалкою, яка забезпечує рівномірність шару начинки. 

Резервуар повинен бути наповнений начинкою не менше ніж на 1/3 для 

забезпечення нормальної роботи автомата з підтриманням температури начинки в 

межах 38±2°С. Автомат працює з використанням контактної системи нанесення 

шару начинки, тобто намазуючий валок наносить начинку безпосередньо на 

вафельний лист. За допомогою валка з шипами намазаний лист витягується з 

вафельних листів у пласті та регулюється швидкість обертання намазуючого 

валка:  

– повільне обертання – більш тонкий шар начинки;  

– швидке обертання – більш товстий шар начинки.  

Бажана висота вафельного пласта і рівномірний розподіл начинки 

забезпечується    притискаючим   валком.   Вафельні   пласти   після   виходу   з  



269 
 

                                                  

 

 

 

 

 

  

 



270 
 

Додаток В.3
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1. Вступна частина 

Ця технологічна інструкція розповсюджується на виробництво вафельного 

торта «Маковий» із жировою начинкою та іншою основною і нетрадиційною 

сировиною, передбаченою рецептурою.  

 

2. Характеристика готового продукту 

Вафельний торт «Маковий» дев’ятишаровий, квадратний, масою 1 кг. 

Складається з п’яти шарів вафельних листів і чотирьох шарів начинки. Поверхня 

покрита начинкою і обсипана маком. Повинен відповідати вимогам ДСТУ 

4803:2013. 

Вологість 1,16±0,5%.  

 

3. Сировина і матеріали 

3.1. Співвідношення компонентів виробу:  

– вафельний лист – 20 %;  

– начинка – 80%.  

3.2. Для виробництва вафельного торта «Маковий» використовують 

наступну сировину і матеріали: 

– борошно пшеничне вищого сорту – згідно з ГСТУ 46.004-99; 

– вода питна – згідно з ДСТУ 7525:2014; 

– жовток яєчний (сирий) – згідно з ДСТУ 8104:2015; 

– сіль кухонна – згідно з ДСТУ 3583:2015; 

– натрій двовуглекислий – згідно з ГОСТ 2156 -76; 

– жир кондитерський – згідно з ТУ У 15.4-00373758-007-2002 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– цукрова пудра – згідно з ДСТУ 4623:2006; 

– кероб – згідно з ДСТУ 4391-2005 чи іншими чинними нормативними 

документами; 

– молоко сухе знежирене – згідно з ДСТУ 4273:2015; 

– ванільна пудра – згідно з ДСТУ 1009:2005; 
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– жмих маку – згідно з ТУ У 10.8-3008822925-001:2015 чи іншими чинними 

нормативними документами; 

– жмих чорного кмину – згідно з ТУ У 10.8-3008822925-001:2015 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– бурштинова кислота – згідно з ГОСТ 6341-75; 

3.3. Допоміжні та пакувальні матеріали: 

– коробки з картону – згідно з ДСТУ 7276:2012; 

– підпергамент – згідно з ГОСТ 1760-2014; 

– контейнери з полістиролу – згідно з ТУ У 25.2-22412950-001:2009 чи 

іншими чинними нормативними документами; 

– пакети з поліаміду і поліетилену харчового – згідно з ДСТУ 7275:2012; 

– пакети з металізованого поліпропілену харчового – згідно з ДСТУ 

7275:2012. 

 

4. Приймання сировини 

4.1. Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна 

супроводжуватися документами, які засвідчують якість та безпечність. 

4.2. Сировина, що не відповідає вимогам чинної документації, у 

виробництво не допускається. 

 

5. Технологічна схема процесу 

Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою начинкою 

«Маковий» наведена на рис. 1. 

5.1. Підготовка сировини до виробництва 

Сировина готується згідно вимог «Інструкції по попередженню попадання 

сторонніх предметів в продукцію», з дотриманням санітарних правил та норм. 

Заміна сировини в рецептурах здійснюється у відповідності з вказівками 

рецептури. 

Борошно пшеничне вищого сорту просіюють для видалення домішок і 

збагачення киснем.  
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Рис. 1. Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою 

начинкою «Маковий» 

Приготування начинки 

 Пластифікація кондитерського жиру 

Цукрова пудра, кероб, молоко сухе 

знежирене, ванільна пудра, жмих 

маку, жмих чорного кмину, 

бурштинова кислота 

Перемішування τ = 2 хв 

 

Перемішування τ = 3 хв 
 

Випікання вафельних листів t = 165...170°С, τ = 2 хв 

Охолодження вафельних листів 

Шарування листів 

начинкою 

Оздоблювання 

Охолодження 

t = 13±2°С, τ = 12...15 хв 

Різання 

Дев’ятишоровий 

вафельний пласт 

Загортання, пакування, маркування 

Начинка, мак 

Приготування тіста 

Сіль 

Сода Олія 

Яєчний жовток Перемішування 

τ = 50 хв 

Емульгування τ ~ 5 хв 

Концентрована емульсія 

Гомогенізація 

Дрібнодисперсна емульсія 

Замішування тіста (віброзмішувач) 

сметаноподібної консистенції 

низької в’язкості W = 65% 

Вода 

Борошно 

пшеничне 
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Жовтки відділяють від білків та проціджують крізь сито.  

Сіль і соду просіюють крізь сито або розчиняють у холодній воді і 

проціджують.  

Кондитерський жир пластифікують – витримують у приміщенні з підігрівом 

1 добу.  

Сухе знежирене молоко, пудру цукрову, кероб, ванільну пудру, жмих маку, 

жмих чорного кмину та бурштинову кислоту просіюють крізь сито для видалення 

кристалів цукру і грудочок.  

5.2. Приготування тіста.  

Приготування тіста для вафельного торта здійснюється в автоматичній 

тістомісильній машині.  

Компоненти змішуються згідно рецептури в такій послідовності:  

1. Сіль, сода, жовтки + олія – час перемішування близько 50 хв;  

2. Вода (близько 5 %) – перемішують до 5 хв;  

3. Концентрована емульсія + вода (решта 95 %) 

4. Дрібнодисперсна емульсія + борошно – замішування тіста 

Тісто проціджують крізь вібраційне сито і направляють у два послідовно 

з’єднані збірники для тіста (температура води для змішування тіста повинна бути 

15-18°С, тіста – не більше +20°С). Готове тісто перекачують у ємкість для 

дозатора тіста на лінію.  

Програма приготування та дозування тіста задається на панелі пульту 

управління.  

5.3. Випікання вафельного листа.  

Процес здійснюється в печі з газовим обігрівом. Основні показники печі:  

– розмір плит – 500х350 мм;  

– час випікання 1 листа – 2 хв;  

– температура випікання – 165-170°С;  

Об’єм однієї порції тіста регулюється швидкістю роботи насосу подачі. 

Програма випікання задається на панелі пульту управління.  

5.4. Охолодження вафельних листів. 
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Охолодження вафельних листів до температури повітря в приміщенні цеху 

проходить при їх переміщенні по спеціальному охолоджувачі арочного типу ТВК 

та транспортеру до місця нанесення начинки.  

5.5. Приготування начинки.  

Приготування начинки здійснюється в турбоміксері для крему.  

Компоненти відважуються і змішуються згідно рецептури в такій 

послідовності:  

1. Кондитерський жир (витриманий в приміщенні з підігрівом 1 добу) – час 

перемішування 2 хв;  

2. Цукрова пудра, кероб, молоко сухе знежирене, ванільна пудра, жмих 

маку, жмих чорного кмину, бурштинова кислота – час перемішування 3хв.  

Програма приготування та додавання начинки задається на панелі пульту 

управління. Температура в турбоміксері на сорочці трубопроводу встановлюється 

таким чином, щоб температура начинки перед дозатором становила 38±2°С і 

забезпечувала оптимальну в’язкість начинки.  

5.6. Намазування листів начинкою.  

Намазування проводиться на автоматі для намазування вафель. Начинка 

поступає у резервуар з мішалкою, яка забезпечує рівномірність шару начинки. 

Резервуар повинен бути наповнений начинкою не менше ніж на 1/3 для 

забезпечення нормальної роботи автомата з підтриманням температури начинки в 

межах 38±2°С. Автомат працює з використанням контактної системи нанесення 

шару начинки, тобто намазуючий валок наносить начинку безпосередньо на 

вафельний лист. За допомогою валка з шипами намазаний лист витягується з 

вафельних листів у пласті та регулюється швидкість обертання намазуючого 

валка:  

– повільне обертання – більш тонкий шар начинки;  

– швидке обертання – більш товстий шар начинки.  

Бажана висота вафельного пласта і рівномірний розподіл начинки 

забезпечується    притискаючим   валком.   Вафельні   пласти   після   виходу   з  
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Додаток В.4 
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1. Вступна частина 

Ця технологічна інструкція розповсюджується на виробництво вафельного 

торта «Львів’янка» із жировою начинкою та іншою основною і нетрадиційною 

сировиною, передбаченою рецептурою.  

 

2. Характеристика готового продукту 

Вафельний торт «Львів’янка» дев’ятишаровий, квадратний, масою 1 кг. 

Складається з п’яти шарів вафельних листів і чотирьох шарів начинки. Поверхня 

покрита начинкою, половина поверхні (по діагоналі) обсипана крихтами із 

вафельних листів, а друга половина – порошком ягід чорниці. Повинен 

відповідати вимогам ДСТУ 4803:2013. 

Вологість 1,21±0,5%.  

 

3. Сировина і матеріали 

3.1. Співвідношення компонентів виробу:  

– вафельний лист – 20 %;  

– начинка – 80%.  

3.2. Для виробництва вафельного торта «Львів’янка» використовують 

наступну сировину і матеріали: 

– борошно пшеничне вищого сорту – згідно з ГСТУ 46.004-99; 

– вода питна – згідно з ДСТУ 7525:2014; 

– жовток яєчний (сирий) – згідно з ДСТУ 8104:2015; 

– сіль кухонна – згідно з ДСТУ 3583:2015; 

– натрій двовуглекислий – згідно з ГОСТ 2156 -76; 

– жир кондитерський – згідно з ТУ У 15.4-00373758-007-2002 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– фруктоза – згідно з ТУ У 15.6-32062796-010:2007 чи іншими чинними 

нормативними документами; 

– кероб – згідно з ДСТУ 4391-2005 чи іншими чинними нормативними 

документами; 
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– порошок розмарину – згідно з ТУ У 15.8-3008085-004:2004 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– борошно червоної сочевиці – згідно з ДСТУ 6020:2008; 

– порошок ягід чорниці – згідно з ДСТУ 691:2004; 

– аскорбінова кислота – згідно з ТУ У 15.8-33185580-002:2007 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

3.3. Допоміжні та пакувальні матеріали: 

– коробки з картону – згідно з ДСТУ 7276:2012; 

– підпергамент – згідно з ГОСТ 1760-2014; 

– контейнери з полістиролу – згідно з ТУ У 25.2-22412950-001:2009 чи 

іншими чинними нормативними документами; 

– пакети з поліаміду і поліетилену харчового – згідно з ДСТУ 7275:2012; 

– пакети з металізованого поліпропілену харчового – згідно з ДСТУ 

7275:2012. 

 

4. Приймання сировини 

4.1. Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна 

супроводжуватися документами, які засвідчують якість та безпечність. 

4.2. Сировина, що не відповідає вимогам чинної документації, у 

виробництво не допускається. 

 

5. Технологічна схема процесу 

Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою начинкою 

«Львів’янка» наведена на рис. 1. 

5.1. Підготовка сировини до виробництва 

Сировина готується згідно вимог «Інструкції по попередженню попадання 

сторонніх предметів в продукцію», з дотриманням санітарних правил та норм. 

Заміна сировини в рецептурах здійснюється у відповідності з вказівками 

рецептури.  

Жовтки відділяють від білків та проціджують крізь сито. 



280 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою 

начинкою «Львів’янка» 

Приготування начинки 

 Пластифікація кондитерського жиру 

Фруктоза, кероб, порошок 
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борошно червоної сочевиці, 

аскорбінова кислота 

Перемішування τ = 2 хв 

 

Перемішування τ = 3 хв 
 

Випікання вафельних листів t = 165...170°С, τ = 2 хв 

Охолодження вафельних листів 
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начинкою 

Оздоблювання 

Охолодження 
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порошок ягід чорниці 

Приготування тіста 

Сіль 

Сода Олія 

Яєчний жовток Перемішування 

τ = 50 хв 

Емульгування τ ~ 5 хв 

Концентрована емульсія 

Гомогенізація 

Дрібнодисперсна емульсія 

Замішування тіста (віброзмішувач) 

сметаноподібної консистенції 

низької в’язкості W = 65% 

Вода 

Борошно 

пшеничне 
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Борошно пшеничне вищого сорту просіюють для видалення домішок і 

збагачення киснем. 

Сіль і соду просіюють крізь сито або розчиняють у холодній воді і 

проціджують.  

Кондитерський жир пластифікують – витримують у приміщенні з підігрівом 

1 добу.  

Фруктозу, кероб, та аскорбінову кислоту просіюють крізь сито для 

видалення кристалів цукру і грудочок.  

Висушений розмарин та ягоди чорниці сушені попередньо подрібнюють у 

порошок і просіюють.  

Сочевицю червону попередньо розмелюють до борошна і просіюють. 

5.2. Приготування тіста.  

Приготування тіста для вафельного торта здійснюється в автоматичній 

тістомісильній машині.  

Компоненти змішуються згідно рецептури в такій послідовності:  

1. Сіль, сода, жовтки + олія – час перемішування близько 50 хв;  

2. Вода (близько 5 %) – перемішують до 5 хв;  

3. Концентрована емульсія + вода (решта 95 %) 

4. Дрібнодисперсна емульсія + борошно – замішування тіста 

Тісто проціджують крізь вібраційне сито і направляють у два послідовно 

з’єднані збірники для тіста (температура води для змішування тіста повинна бути 

15-18°С, тіста – не більше +20°С). Готове тісто перекачують у ємкість для 

дозатора тіста на лінію.  

Програма приготування та дозування тіста задається на панелі пульту 

управління.  

5.3. Випікання вафельного листа.  

Процес здійснюється в печі з газовим обігрівом. Основні показники печі:  

– розмір плит – 500х350 мм;  

– час випікання 1 листа – 2 хв;  

– температура випікання – 165-170°С;  
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Об’єм однієї порції тіста регулюється швидкістю роботи насосу подачі. 

Програма випікання задається на панелі пульту управління.  

5.4. Охолодження вафельних листів. 

Охолодження вафельних листів до температури повітря в приміщенні цеху 

проходить при їх переміщенні по спеціальному охолоджувачі арочного типу ТВК 

та транспортеру до місця нанесення начинки.  

5.5. Приготування начинки.  

Приготування начинки здійснюється в турбоміксері для крему.  

Компоненти відважуються і змішуються згідно рецептури в такій 

послідовності:  

1. Кондитерський жир (витриманий в приміщенні з підігрівом 1 добу) – час 

перемішування 2 хв;  

2. Фруктоза, кероб, молоко сухе знежирене, порошок розмарину, борошно 

червоної сочевиці, порошок ягід чорниці, аскорбінова кислота – час 

перемішування 3хв.  

Програма приготування та додавання начинки задається на панелі пульту 

управління. Температура в турбоміксері на сорочці трубопроводу встановлюється 

таким чином, щоб температура начинки перед дозатором становила 38±2°С і 

забезпечувала оптимальну в’язкість начинки.  

5.6. Намазування листів начинкою.  

Намазування проводиться на автоматі для намазування вафель. Начинка 

поступає у резервуар з мішалкою, яка забезпечує рівномірність шару начинки. 

Резервуар повинен бути наповнений начинкою не менше ніж на 1/3 для 

забезпечення нормальної роботи автомата з підтриманням температури начинки в 

межах 38±2°С. Автомат працює з використанням контактної системи нанесення 

шару начинки, тобто намазуючий валок наносить начинку безпосередньо на 

вафельний лист. За допомогою валка з шипами намазаний лист витягується з 

вафельних листів у пласті та регулюється швидкість обертання намазуючого 

валка:  

– повільне обертання – більш тонкий шар начинки;  
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Додаток В.5 
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1. Вступна частина 

Ця технологічна інструкція розповсюджується на виробництво вафельного 

торта «Осіннє рондо» із жировою начинкою та іншою основною і нетрадиційною 

сировиною, передбаченою рецептурою.  

 

2. Характеристика готового продукту 

Вафельний торт «Осіннє рондо» дев’ятишаровий, квадратний, масою 1 кг. 

Складається з п’яти шарів вафельних листів і чотирьох шарів начинки. Поверхня 

покрита начинкою і обсипана підсушеним гарбузовим насінням. Повинен 

відповідати вимогам ДСТУ 4803:2013. 

Вологість 1,09±0,5%.  

 

3. Сировина і матеріали 

3.1. Співвідношення компонентів виробу:  

– вафельний лист – 20 %;  

– начинка – 80%.  

3.2. Для виробництва вафельного торта «Осіннє рондо» використовують 

наступну сировину і матеріали: 

– борошно пшеничне вищого сорту – згідно з ГСТУ 46.004-99; 

– вода питна – згідно з ДСТУ 7525:2014; 

– жовток яєчний (сирий) – згідно з ДСТУ 8104:2015; 

– сіль кухонна – згідно з ДСТУ 3583:2015; 

– натрій двовуглекислий – згідно з ГОСТ 2156 -76; 

– жир кондитерський – згідно з ТУ У 15.4-00373758-007-2002 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– цукрова пудра – згідно з ДСТУ 4623:2006; 

– молоко сухе знежирене – згідно з ДСТУ 4273:2015; 

– жмих насіння гарбуза – згідно з ТУ У 10.8-3008822925-001:2015 чи іншими 

чинними нормативними документами; 
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– порошок любистку – згідно з ТУ У 15.8-3008085-004:2004 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

– аскорбінова кислота – згідно з ТУ У 15.8-33185580-002:2007 чи іншими 

чинними нормативними документами; 

3.3. Допоміжні та пакувальні матеріали: 

– коробки з картону – згідно з ДСТУ 7276:2012; 

– підпергамент – згідно з ГОСТ 1760-2014; 

– контейнери з полістиролу – згідно з ТУ У 25.2-22412950-001:2009 чи 

іншими чинними нормативними документами; 

– пакети з поліаміду і поліетилену харчового – згідно з ДСТУ 7275:2012; 

– пакети з металізованого поліпропілену харчового – згідно з ДСТУ 

7275:2012. 

 

4. Приймання сировини 

4.1. Кожна партія сировини, що надходить на виробництво, повинна 

супроводжуватися документами, які засвідчують якість та безпечність. 

4.2. Сировина, що не відповідає вимогам чинної документації, у 

виробництво не допускається. 

 

5. Технологічна схема процесу 

Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою начинкою 

«Осіннє рондо» наведена на рис. 1. 

5.1. Підготовка сировини до виробництва 

Сировина готується згідно вимог «Інструкції по попередженню попадання 

сторонніх предметів в продукцію», з дотриманням санітарних правил та норм. 

Заміна сировини в рецептурах здійснюється у відповідності з вказівками 

рецептури. 

Борошно пшеничне вищого сорту просіюють для видалення домішок і 

збагачення киснем.  

Жовтки відділяють від білків та проціджують крізь сито.  
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Рис. 1. Технологічна схема виробництва вафельного торта із жировою 

начинкою «Осіннє рондо» 

Приготування начинки 

 Пластифікація кондитерського жиру 

Цукрова пудра, молоко сухе 

знежирене, порошок любистку, 

жмих насіння гарбуза,  

аскорбінова кислота 

Перемішування τ = 2 хв 

 

Перемішування τ = 3 хв 
 

Випікання вафельних листів t = 165...170°С, τ = 2 хв 

Охолодження вафельних листів 

Шарування листів 
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Оздоблювання 

Охолодження 

t = 13±2°С, τ = 12...15 хв 
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насіння 

Приготування тіста 
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Сода Олія 
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Емульгування τ ~ 5 хв 

Концентрована емульсія 

Гомогенізація 

Дрібнодисперсна емульсія 

Замішування тіста (віброзмішувач) 

сметаноподібної консистенції 

низької в’язкості W = 65% 

Вода 

Борошно 

пшеничне 
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Сіль і соду просіюють крізь сито або розчиняють у холодній воді і 

проціджують.  

Кондитерський жир пластифікують – витримують у приміщенні з підігрівом 

1 добу.  

Сухе знежирене молоко, пудру цукрову, жмих насіння гарбуза та 

аскорбінову кислоту просіюють крізь сито для видалення кристалів цукру і 

грудочок.  

Висушений любисток попередньо подрібнюють у порошок і просіюють.  

Гарбузове насіння підсушують. 

5.2. Приготування тіста.  

Приготування тіста для вафельного торта здійснюється в автоматичній 

тістомісильній машині.  

Компоненти змішуються згідно рецептури в такій послідовності:  

1. Сіль, сода, жовтки + олія – час перемішування близько 50 хв;  

2. Вода (близько 5 %) – перемішують до 5 хв;  

3. Концентрована емульсія + вода (решта 95 %) 

4. Дрібнодисперсна емульсія + борошно – замішування тіста 

Тісто проціджують крізь вібраційне сито і направляють у два послідовно 

з’єднані збірники для тіста (температура води для змішування тіста повинна бути 

15-18°С, тіста – не більше +20°С). Готове тісто перекачують у ємкість для 

дозатора тіста на лінію.  

Програма приготування та дозування тіста задається на панелі пульту 

управління.  

5.3. Випікання вафельного листа.  

Процес здійснюється в печі з газовим обігрівом. Основні показники печі:  

– розмір плит – 500х350 мм;  

– час випікання 1 листа – 2 хв;  

– температура випікання – 165-170°С;  

Об’єм однієї порції тіста регулюється швидкістю роботи насосу подачі. 

Програма випікання задається на панелі пульту управління.  
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5.4. Охолодження вафельних листів. 

Охолодження вафельних листів до температури повітря в приміщенні цеху 

проходить при їх переміщенні по спеціальному охолоджувачі арочного типу ТВК 

та транспортеру до місця нанесення начинки.  

5.5. Приготування начинки.  

Приготування начинки здійснюється в турбоміксері для крему.  

Компоненти відважуються і змішуються згідно рецептури в такій 

послідовності:  

1. Кондитерський жир (витриманий в приміщенні з підігрівом 1 добу) – час 

перемішування 2 хв;  

2. Цукрова пудра, молоко сухе знежирене, порошок любистку, жмих 

насіння гарбуза, аскорбінова кислота – час перемішування 3хв.  

Програма приготування та додавання начинки задається на панелі пульту 

управління. Температура в турбоміксері на сорочці трубопроводу встановлюється 

таким чином, щоб температура начинки перед дозатором становила 38±2°С і 

забезпечувала оптимальну в’язкість начинки.  

5.6. Намазування листів начинкою.  

Намазування проводиться на автоматі для намазування вафель. Начинка 

поступає у резервуар з мішалкою, яка забезпечує рівномірність шару начинки. 

Резервуар повинен бути наповнений начинкою не менше ніж на 1/3 для 

забезпечення нормальної роботи автомата з підтриманням температури начинки в 

межах 38±2°С. Автомат працює з використанням контактної системи нанесення 

шару начинки, тобто намазуючий валок наносить начинку безпосередньо на 

вафельний лист. За допомогою валка з шипами намазаний лист витягується з 

вафельних листів у пласті та регулюється швидкість обертання намазуючого 

валка:  

– повільне обертання – більш тонкий шар начинки;  

– швидке обертання – більш товстий шар начинки.  

Бажана висота вафельного пласта і рівномірний розподіл начинки 

забезпечується   притискаючим   валком.   Вафельні    пласти   після   виходу   з  
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Додаток Д.2 
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Додаток Д.3 
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Додаток Е 

Протокол №1 

засідання дегустаційної комісії 

ТзОВ „Хліб-Трейд” 

для оцінювання якості різних видів вафельних тортів 

від 23 червня 2016 р. 

Присутні: 

Чубко А.Л    генеральний директор 

Курта В.В.                                      керівник підрозділу хлібобулочної та 

кондитерської продукції 

Жук І.Є. завідувач пекарні 

Катрій М.Р.  інспектор відділу кадрів 

Димид У.С. бухгалтер 

Яцейко О.О. майстер виробництва кондитерського цеху 

Зварич О.І. технолог виробництва 

Гайдай Н.Б. кондитер 

Бойдуник Р.М.   аспірант ЛКА 

     

Слухали: Дегустація нових вафельних тортів з використанням нетрадиційної 

сировини: 

1. Вафельний торт “Гречанка”. Жирова начинка з додаванням порошку 

рослини зеленої гречки, порошку керобу, сухого молока, солоду житнього 

ферментованого, аскорбінової кислоти. 

2. Вафельний торт “Івасик-Телесик”. Жирова начинка з додаванням 

фруктози, сухого молока, порошку керобу, жмиху розторопші, порошку іван-чаю, 

бурштинової кислоти. 

3. Вафельний торт “Маковий”.  Жирова начинка з додаванням жмиху 

маку, порошку керобу, жмиху чорного кмину, сухого молока, бурштинової 

кислоти. 

4. Вафельний торт “Львів’янка”. Жирова начинка з додаванням 

фруктози, борошна червоної сочевиці, порошку ягід чорниці, порошку керобу, 

порошку розмарину, аскорбінової кислоти. 

5. Вафельний торт “Осіннє рондо”. Жирова начинка з додаванням 

сухого молока, жмиху гарбуза, порошку любистку, аскорбінової кислоти. 
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Додаток Ж 

ВИТЯГ 

з протоколу № 11 

засідання кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових 

продуктів Львівського торговельно-економічного університету 

від 24 червня 2016 року 

 

ПРИСУТНІ: доц. Гаврилишин В.В., проф. Лозова Т.М., доц. Решетило Л.І., 

доц. Лебединець В.Т., доц. Донцова І.В., доц. Гірняк Л.І., доц. Родак О.Я., доц. 

Давидович О.Я., доц. Турчиняк М.К., доц. Бодак М.П., доц. Гирка О.І., доц. 

Палько Н.С., ас. Бойдуник Р.М., зав. лаб. Баб’як А.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Оцінювання якості нових вафельних тортів поліпшеного складу з 

використанням нетрадиційної сировини. Для дегустації представлені наступні 

зразки: 

1. вафельний торт «Гречанка» з жировою начинкою з додаванням 

порошку трави гречки, молока сухого знежиреного, солоду житнього 

ферментованого, аскорбінової кислоти, а какао-порошок замінено керобом; 

2. вафельний торт «Івасик-Телесик» з жировою начинкою з додаванням 

порошку іван-чаю, жмиху розторопші, бурштинової кислоти, молока сухого 

знежиреного, какао-порошок замінено керобом, а цукрову пудру – фруктозою; 

3. вафельний торт «Маковий» з жировою начинкою з додаванням жмиху 

маку, жмиху чорного кмину,  бурштинової кислоти, молока сухого знежиреного, а 

какао-порошок замінено керобом; 

4. вафельний торт «Львів’янка» з жировою начинкою з додаванням 

порошку розмарину, борошна сочевиці дрібнонасіннєвої червоної, тип IV, 

порошку ягід чорниці, аскорбінової кислоти, какао-порошок замінено керобом, а 

цукрову пудру – фруктозою; 

5. вафельний торт «Осіннє рондо» з жировою начинкою з додаванням 

порошку любистку, жмиху насіння гарбуза, аскорбінової кислоти, молока сухого 

знежиреного. 
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Додаток И 

 

Рис. И.1. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.2. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% жмиху чорного кмину та терміном 

зберігання 

 

 

Рис. И.3. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% жмиху чорного кмину і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 
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Рис. И.4. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% жмиху чорного кмину та терміном 

зберігання 

 

 

Рис. И.5. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% жмиху чорного кмину і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.6. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 
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Рис. И.7. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% жмиху маку та терміном  

зберігання 

 

 

Рис. И.8. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% жмиху маку і 0,2% бурштинової 

кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.9. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% жмиху маку та терміном зберігання 
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Рис. И.10. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% жмиху маку і 0,2% бурштинової 

кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.11. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.12. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% жмиху розторопші та терміном  

зберігання 
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Рис. И.13. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% жмиху розторопші і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.14. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% жмиху розторопші та терміном 

зберігання 

 

 

Рис. И.15. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% жмиху розторопші і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 
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Рис. И.16. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 

 

 

Рис. 17. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% жмиху насіння гарбуза та терміном  

зберігання 

 

 

Рис. И.18. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% жмиху насіння гарбуза і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 
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Рис. И.19. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% жмиху насіння гарбуза та терміном 

зберігання 

 

 

Рис. И.20. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% жмиху насіння гарбуза і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.21. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 
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Рис. И.22. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% порошку любистку та терміном  

зберігання 

 

 

Рис. И.23. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% порошку любистку і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.24. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% порошку любистку та терміном 

зберігання 
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Рис. И.25. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% порошку любистку і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.26. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.27. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% порошку розмарину та терміном  

зберігання 
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Рис. И.28. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% порошку розмарину і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.29. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% порошку розмарину та терміном 

зберігання 

 

 

Рис. И.30. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% порошку розмарину і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 
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Рис. И.31. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.32. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% порошку трави гречки та терміном  

зберігання 

 

 

Рис. И.33. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% порошку трави гречки і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 
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Рис. И.34. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% порошку трави гречки та терміном 

зберігання 

 

 

Рис. И.35. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% порошку трави гречки і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.36. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру без добавок та терміном зберігання 
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Рис. И.37. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 0,5% порошку іван-чаю та терміном  

зберігання 

 

 

Рис.И.38. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 0,5% порошку іван-чаю і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

 

 

Рис. И.39. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавкою 1,0% порошку іван-чаю та терміном 

зберігання 
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Тривалість зберігання, діб 

Порошок іван-чаю, 0,5 % + бурштинова 

кислота, 0,2 % 
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Тривалість зберігання, діб 

Порошок іван-чаю, 1,0 % 
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Рис. И.40. Аналітичний вигляд регресійної моделі між пероксидним числом 

кондитерського жиру з добавками 1,0% порошку іван-чаю і 0,2% 

бурштинової кислоти та терміном зберігання 

  

y = 0,1742x2 + 1,2777x - 1,8566 
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Тривалість зберігання, діб 

Порошок іван-чаю, 1,0 % + бурштонова 

кислота, 0,2 % 
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Додаток К

 
Рис. К.1. Амінограма контрольного зразка 
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Таблиця К.1 

Амінокислотний аналіз контрольного зразка 

 

Аминокислотный анализ  

Расчет на 100 мг образца 

Зразок   Торт вафельний "Контроль" 

411  мг в 40 мл 

Общий гидролиз  

Аминокисл. Кол-во  

мк/моль 

Кол-во  

мг 

% по  

мк/моль 

%  

по мг 

Скор в % 

Лизин 0,775 0,113 4,69 5,33 97 

Гистидин 0,236 0,037 1,43 1,73   

Аргинин 0,399 0,069 2,42 3,27   

Асп. Кисл. 0,845 0,112 5,12 5,29   

Треонин 0,572 0,068 3,46 3,21 80 

Серин 1,061 0,111 6,42 5,25   

Глут. Кисл. 4,995 0,734 30,24 34,58   

Пролин 2,015 0,232 12,20 10,91   

Глицин 1,000 0,075 6,05 3,53   

Аланин 1,283 0,114 7,76 5,38   

Цистин 0,144 0,017 0,87 0,82 43 

Валин 0,678 0,079 4,11 3,74 75 

Метионин 0,098 0,015 0,59 0,68   

Изолейцин 0,567 0,074 3,43 3,50 87 

Лейцин 1,105 0,145 6,69 6,82 97 

Тиросин 0,236 0,043 1,43 2,01 100 

Фенилаланин 0,510 0,084 3,09 3,96   

Сумма 16,519 2,123 100,00 100,00   
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Рис. К.2. Амінограма вафельного торта «Гречанка» 
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Таблиця К.2 

Амінокислотний аналіз Вафельного торта «Гречанка» 

 

Аминокислотный анализ  

Расчет на 100 мг образца 

Зразок   Торт вафельний "Гречанка" 

445  мг в 45 мл 

Общий гидролиз  

Аминокисл. Кол-во  

мк/моль 

Кол-во  

мг 

% по  

мк/моль 

%  

по мг 

Скор в % 

Лизин 0,663 0,097 3,77 4,27 78 

Гистидин 0,310 0,048 1,76 2,12   

Аргинин 0,518 0,090 2,95 3,98   

Асп. Кисл. 1,126 0,150 6,42 6,61   

Треонин 0,689 0,082 3,93 3,62 90 

Серин 1,082 0,114 6,16 5,01   

Глут. Кисл. 5,021 0,738 28,60 32,59   

Пролин 1,988 0,229 11,32 10,09   

Глицин 1,121 0,084 6,39 3,71   

Аланин 0,989 0,088 5,64 3,89   

Цистин 0,294 0,035 1,68 1,56 89 

Валин 0,864 0,101 4,92 4,46 89 

Метионин 0,237 0,035 1,35 1,56   

Изолейцин 0,679 0,089 3,87 3,93 98 

Лейцин 1,259 0,165 7,17 7,28 104 

Тиросин 0,169 0,031 0,96 1,35 89 

Фенилаланин 0,546 0,090 3,11 3,97   

Сумма 17,553 2,265 100,00 100,00   

 

 

 

 

 

 

 



321 
 

 

 

Рис. К.3. Амінограма вафельного торта «Івасик-Телесик» 
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Таблиця К.3 

Амінокислотний аналіз Вафельного торта «Івасик-Телесик» 

 

Аминокислотный анализ  

Расчет на 100 мг образца 

Зразок   Торт вафельний "Івасик-Телесик" 

568  мг в 55 мл 

Общий гидролиз  

Аминокисл. Кол-во  

мк/моль 

Кол-во  

мг 

% по  

мк/моль 

%  

по мг 

Скор в % 

Лизин 1,070 0,156 4,58 5,24 95 

Гистидин 0,358 0,056 1,53 1,86   

Аргинин 0,574 0,100 2,46 3,35   

Асп. Кисл. 1,724 0,229 7,38 7,69   

Треонин 0,920 0,109 3,93 3,67 92 

Серин 1,877 0,197 8,03 6,60   

Глут. Кисл. 6,050 0,889 25,88 29,81   

Пролин 3,025 0,348 12,94 11,66   

Глицин 1,536 0,115 6,57 3,86   

Аланин 1,387 0,123 5,94 4,14   

Цистин 0,175 0,021 0,75 0,70 52 

Валин 1,000 0,117 4,28 3,92 78 

Метионин 0,225 0,033 0,96 1,12   

Изолейцин 0,776 0,102 3,32 3,41 85 

Лейцин 1,724 0,226 7,38 7,57 108 

Тиросин 0,220 0,040 0,94 1,33 90 

Фенилаланин 0,735 0,121 3,15 4,07   

Сумма 23,376 2,983 100,00 100,00   
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Рис. К.4. Амінограма вафельного торта «Маковий» 
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Таблиця К.4 

Амінокислотний аналіз Вафельного торта «Маковий» 

 

Аминокислотный анализ  

Расчет на 100 мг образца 

Зразок   Торт вафельний "Маковий" 

410  мг в 40 мл 

Общий гидролиз  

Аминокисл. Кол-во  

мк/моль 

Кол-во  

мг 

% по  

мк/моль 

%  

по мг 

Скор в % 

Лизин 1,103 0,161 4,19 4,76 87 

Гистидин 0,444 0,069 1,68 2,03   

Аргинин 0,965 0,168 3,66 4,96   

Асп. Кисл. 2,196 0,292 8,34 8,64   

Треонин 1,025 0,122 3,89 3,61 90 

Серин 1,793 0,188 6,80 5,57   

Глут. Кисл. 7,063 1,038 26,81 30,71   

Пролин 2,440 0,281 9,26 8,30   

Глицин 2,112 0,158 8,01 4,68   

Аланин 1,659 0,148 6,30 4,37   

Цистин 0,163 0,020 0,62 0,58 55 

Валин 1,220 0,143 4,63 4,22 84 

Метионин 0,305 0,045 1,16 1,34   

Изолейцин 0,845 0,111 3,21 3,27 82 

Лейцин 1,891 0,248 7,18 7,33 105 

Тиросин 0,311 0,056 1,18 1,66 94 

Фенилаланин 0,813 0,134 3,09 3,97   

Сумма 26,345 3,381 100,00 100,00   
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Рис. К.5. Амінограма вафельного торта «Львів’янка» 
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Таблиця К.5 

Амінокислотний аналіз Вафельного торта «Львів’янка» 

 

Аминокислотный анализ  

Расчет на 100 мг образца 

Зразок   Торт вафельний "Львів’янка" 

455  мг в 40 мл 

Общий гидролиз  

Аминокисл. Кол-во  

мк/моль 

Кол-во  

мг 

% по  

мк/моль 

%  

по мг 

Скор в % 

Лизин 1,083 0,158 4,37 4,93 90 

Гистидин 0,527 0,082 2,12 2,55   

Аргинин 0,973 0,169 3,92 5,28   

Асп. Кисл. 2,242 0,298 9,03 9,30   

Треонин 0,988 0,118 3,98 3,67 92 

Серин 1,591 0,167 6,41 5,21   

Глут. Кисл. 6,019 0,885 24,25 27,59   

Пролин 2,200 0,253 8,86 7,89   

Глицин 1,782 0,134 7,18 4,17   

Аланин 1,409 0,125 5,68 3,91   

Цистин 0,385 0,046 1,55 1,44 82 

Валин 1,276 0,149 5,14 4,65 93 

Метионин 0,304 0,045 1,22 1,41   

Изолейцин 0,896 0,117 3,61 3,66 92 

Лейцин 1,868 0,245 7,53 7,63 109 

Тиросин 0,321 0,058 1,29 1,81 112 

Фенилаланин 0,953 0,157 3,84 4,90   

Сумма 24,818 3,207 100,00 100,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



327 
 

 
 

Рис. К.6. Амінограма вафельного торта «Осіннє рондо» 
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Таблиця К.6 

Амінокислотний аналіз Вафельного торта «Осіннє рондо» 

 

Аминокислотный анализ  

Расчет на 100 мг образца 

Зразок   Торт вафельний "Осіннє рондо" 

628  мг в 60 мл 

Общий гидролиз  

Аминокисл. Кол-во  

мк/моль 

Кол-во  

мг 

% по  

мк/моль 

%  

по мг 

Скор в % 

Лизин 1,018 0,149 5,03 5,68 103 

Гистидин 0,400 0,062 1,98 2,37   

Аргинин 1,015 0,177 5,02 6,75   

Асп. Кисл. 1,789 0,238 8,84 9,08   

Треонин 0,800 0,095 3,96 3,63 91 

Серин 1,328 0,139 6,56 5,32   

Глут. Кисл. 4,755 0,699 23,51 26,69   

Пролин 1,344 0,155 6,65 5,90   

Глицин 1,555 0,117 7,69 4,45   

Аланин 1,221 0,109 6,04 4,15   

Цистин 0,264 0,032 1,31 1,21 76 

Валин 1,040 0,122 5,14 4,65 93 

Метионин 0,256 0,038 1,26 1,46   

Изолейцин 0,711 0,093 3,52 3,56 89 

Лейцин 1,698 0,222 8,40 8,49 121 

Тиросин 0,210 0,038 1,04 1,45 110 

Фенилаланин 0,820 0,135 4,05 5,17   

Сумма 20,224 2,619 100,00 100,00   
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Додаток Л.1 

Жирнокислотний склад контрольного зразка 
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Додаток Л.2 

Жирнокислотний склад вафельного торта «Гречанка» 
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Додаток Л.3 

Жирнокислотний склад вафельного торта «Івасик-Телесик» 
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Додаток Л.4 

Жирнокислотний склад вафельного торта «Маковий» 
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Додаток Л.5 

Жирнокислотний склад вафельного торта «Львів’янка»  
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Додаток Л.6 

Жирнокислотний склад вафельного торта «Осіннє рондо» 
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Додаток М 
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Додаток Н 
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Додаток П 

 



 

Таблиця 

Визначення одиничних показників якості вафельних тортів 

Група 

показ-

ників 

Показники якості 
Базове 

значення 

Коефіцієнт 

вагомості 

одиничного 

показника 

якості 

Дійсні значення показників якості / Значення Pі з урахування коефіцієнта вагомості  

Контроль «Гречанка» 
«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Р1 Зовнішній вигляд 5 балів  0,05 4,88 0,05 4,98 0,05 4,96 0,05 4,96 0,05 4,96 0,05 4,98 0,05 

Колір 5 балів  0,05 4,57 0,05 4,95 0,05 4,97 0,05 4,90 0,05 4,97 0,05 4,71 0,05 

Будова у розломі 5 балів  0,05 4,32 0,04 4,85 0,05 4,79 0,05 4,79 0,05 4,94 0,05 4,89 0,05 

Якість начинки 5 балів  0,2 4,13 0,17 4,71 0,19 4,84 0,19 4,84 0,19 4,92 0,20 4,63 0,19 

Запах 5 балів  0,15 4,46 0,13 4,76 0,14 4,93 0,15 4,79 0,14 4,79 0,14 4,69 0,14 

Смак 5 балів  0,35 4,08 0,29 4,80 0,34 4,89 0,34 4,65 0,33 4,85 0,34 4,46 0,31 

Вологість 0,5-7,8 % 0,15 0,83 0,02 1,19 0,02 1,28 0,02 1,09 0,02 1,35 0,03 1,13 0,02 

Р2 кМАФАМ 5000 КУО/1г 0,2 180 0,00 120 0,00 10 0,00 80 0,00 23 0,00 75 0,00 

БГКП  

(коліформи) 

0,1 г (не 

допускається)  

0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S.aureus - 0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Патогенні 

мікроорганізми, 

зокрема 

Salmonella 

25 г (не 

допускається) 

0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дріжджі 50 КУО/1 г 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плісеневі гриби 50 КУО/1 г 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Р3 Вміст свинцю  0,5 мг/кг 0,15 0,26 0,08 0,27 0,08 0,40 0,12 0,39 0,12 0,36 0,11 0,49 0,15 

Вміст кадмію 0,1 мг/кг 0,15 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 

Вміст миш’яку  0,3 мг/кг 0,15 0,025 0,01 0,025 0,01 0,025 0,01 0,025 0,01 0,025 0,01 0,025 0,01 

Вміст ртуті 0,02 мг/кг 0,15 0,003 0,02 0,003 0,02 0,003 0,02 0,003 0,02 0,003 0,02 0,003 0,02 

Вміст міді 10,0 мг/кг 0,1 1,37 0,01 0,96 0,01 1,94 0,02 2,14 0,02 1,61 0,02 3,15 0,03 

Вміст цинку 30,0 мг/кг 0,1 2,83 0,01 2,55 0,01 3,32 0,01 4,28 0,01 4,17 0,01 6,31 0,02 

Вміст нікелю 0,5 мг/кг 0,1 0,38 0,08 0,25 0,05 0,33 0,07 0,32 0,06 0,35 0,07 0,44 0,09 

Вміст хрому 0,2 мг/кг 0,1 0,06 0,03 0,09 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,09 0,05 0,11 0,06 

3
4
3
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Продовж. табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Р4 Вміст аргініну 6,0 г/100 г 0,15 3,27 0,08 3,98 0,10 3,35 0,08 4,96 0,12 5,28 0,13 6,75 0,17 

Вміст гістидину 2,0 г/100 г 0,05 1,73 0,04 2,12 0,05 1,86 0,05 2,03 0,05 2,55 0,06 2,37 0,06 

Вміст валіну 5,0 г/100 г 0,1 3,74 0,07 4,46 0,09 3,92 0,08 4,22 0,08 4,65 0,09 4,65 0,09 

Вміст ізолейцину 4,0 г/100 г 0,1 3,50 0,09 3,93 0,10 3,41 0,09 3,27 0,08 3,66 0,09 3,56 0,09 

Вміст лейцину 7,0 г/100 г 0,1 6,82 0,10 7,28 0,10 7,57 0,11 7,33 0,10 7,63 0,11 8,49 0,12 

Вміст лізину 5,5 г/100 г 0,2 5,33 0,19 4,27 0,16 5,24 0,19 4,76 0,17 4,93 0,18 5,68 0,21 

Вміст метіоніну + 

цистину 

3,5 г/100 г 0,05 1,50 0,02 3,12 0,04 1,82 0,03 1,92 0,03 2,85 0,04 2,67 0,04 

Вміст треоніну 4,0 г/100 г 0,1 3,21 0,08 3,62 0,09 3,67 0,09 3,61 0,09 3,67 0,09 3,63 0,09 

Вміст фенілаланіну 

+ тирозину 

6,0 г/100 г 0,05 5,97 0,05 5,32 0,04 5,40 0,05 5,63 0,05 6,71 0,06 6,62 0,06 

Вміст НЖК 33,5 % 0,1 21,16 0,06 28,04 0,08 22,96 0,07 27,71 0,08 23,49 0,07 34,00 0,10 

Вміст МНЖК 33,5 % 0,2 76,34 0,46 67,50 0,40 73,50 0,44 65,57 0,39 72,30 0,43 58,48 0,35 

Вміст ПНЖК 33 % 0,4 2,42 0,03 4,22 0,05 3,40 0,04 6,53 0,08 3,89 0,05 7,31 0,09 

Вміст вуглеводів 44,5 г/100 г 0,3 61,37 0,41 59,31 0,40 58,03 0,39 57,82 0,39 57,71 0,39 60,41 0,41 

Вміст кальцію 800 мг 0,2 2,03 0,00 35,24 0,01 38,29 0,01 36,22 0,01 14,44 0,00 33,25 0,01 

Вміст магнію 400 мг 0,1 10,90 0,00 20,27 0,01 28,35 0,01 38,11 0,01 13,11 0,00 38,08 0,01 

Вміст фосфору 1600 мг 0,05 28,96 0,00 54,09 0,00 54,75 0,00 65,20 0,00 51,66 0,00 43,10 0,00 

Вміст калію 3000 мг 0,1 93,82 0,00 204,11 0,01 386,39 0,01 234,08 0,01 259,36 0,01 446,45 0,01 

Вміст натрію 4000 мг 0,05 94,12 0,00 140,53 0,00 172, 09 0,00 116,76 0,00 105,07 0,00 169,64 0,00 

Вміст заліза 15 мг 0,2 0,41 0,01 1,24 0,02 1,78 0,02 3,23 0,04 2,20 0,03 2,99 0,04 

Вміст міді 2 мг 0,05 0,14 0,00 0,10 0,00 0,19 0,00 0,21 0,01 0,16 0,00 0,31 0,01 

Вміст марганцю 5 мг 0,1 0,20 0,00 0,60 0,01 0,62 0,01 0,65 0,01 1,06 0,02 0,41 0,01 

Вміст цинку 15 мг 0,1 0,28 0,00 0,26 0,00 0,33 0,00 0,43 0,00 0,42 0,00 0,63 0,00 

Вміст хрому 0,070 мг 0,05 0,0058 0,00 0,0087 0,01 0,0102 0,01 0,0105 0,01 0,0087 0,01 0,0107 0,01 

Вміст тіаміну 1,5 мг 0,1 0,10 0,01 0,37 0,02 0,21 0,01 0,34 0,02 0,57 0,04 0,48 0,03 

Вміст рибофлавіну 1,8 мг 0,1 0,07 0,00 0,21 0,01 0,19 0,01 0,19 0,01 0,24 0,01 0,26 0,01 

Вміст аскорбінової 

кислоти 

80 мг 0,1 0,00 0,00 0,65 0,00 0,94 0,00 0,81 0,00 1,22 0,00 1,43 0,00 

Вміст ніацину 20 мг 0,1 0,35 0,00 0,39 0,00 0,42 0,00 0,51 0,00 0,62 0,00 0,49 0,00 

Вміст фолацину 0,2 мг 0,1 0,00 0,00 0,025 0,01 0,016 0,01 0,022 0,01 0,017 0,01 0,014 0,01 

Вміст рутину 50 мг 0,1 0,00 0,00 1,63 0,00 0,92 0,00 0,49 0,00 0,53 0,00 0,30 0,00 

3
4

4
 



 
 

Продовж. табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Вміст β-каротину 0,7 мг 0,1 0,00 0,00 0,06 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,31 0,04 0,16 0,02 

Вміст ретинолу 0,1 мг 0,1 0,003 0,00 0,14 0,14 0,09 0,09 0,08 0,08 0,05 0,05 0,09 0,09 

Вміст токоферолу 15 мг 0,1 0,05 0,00 0,75 0,01 1,24 0,01 1,62 0,01 0,54 0,00 4,87 0,03 

Вміст філохінону 0,3 мг 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 

Р5 Кількість калорій 

від окиснення 

білків  

13,6  

ккал/100 г  

  

0,4 8,48 0,25 9,08 0,27 11,92 0,35 13,52 0,40 12,84 0,38 10,48 0,31 

Кількість калорій 

від окиснення 

жирів  

271,8  

ккал/100 г  

0,3 293,49 0,32 288,72 0,32 289,35 0,32 289,71 0,32 288,99 0,32 287,01 0,32 

Кількість калорій 

від окиснення 

вуглеводів  

178  

ккал/100 г  

0,3 245,48 0,41 237,24 0,40 232,12 0,39 231,28 0,39 230,84 0,39 241,64 0,41 
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Додаток С.1 

Результати кореляційно-регресійного аналізу між тривалістю зберігання та 

пероксидним числом нових вафельних тортів 

 
Рис. С.1.1. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції контрольного зразка  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.1.2. . Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю 

зберігання та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта 

«Гречанка» / t (18±3)°С, φ 75% / 

  

 
Рис. С.1.3. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Івасик-Телесик» 

/ t (18±3)°С, φ 75% / 
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Рис. С.1.4. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Маковий»  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

 

Рис. С.1.5. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Львів’янка»  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.1.6. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Осіннє рондо»  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 
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Додаток С.2 

Результати кореляційно-регресійного аналізу між тривалістю зберігання та 

кислотним числом нових вафельних тортів  

 
Рис. С.2.1. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та кислотним числом ліпідної фракції контрольного зразка  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.2.2. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та кислотним числом ліпідної фракції вафельного торта «Гречанка»  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.2.3. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та кислотним числом ліпідної фракції вафельного торта «Івасик-Телесик»  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 
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Рис. С.2.4. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та кислотним числом ліпідної фракції вафельного торта «Маковий» 

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.2.5. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та кислотним числом ліпідної фракції вафельного торта «Львів’янка»  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.2.6. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та кислотним числом ліпідної фракції вафельного торта «Осіннє рондо»  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

y = 0,2505x - 0,1571 

R² = 0,9843 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7

К
.ч

.,
 м

г
 К

О
Н

 

Тривалість зберігання, міс. 

«Маковий» 

y = 0,1782x - 0,1032 

R² = 0,9681 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7

К
.ч

.,
 м

г
 К

О
Н

 

Тривалість зберігання, міс. 

«Львів’янка» 

y = 0,2686x - 0,1361 

R² = 0,9892 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7

К
.ч

.,
 м

г
 К

О
Н

 

Тривалість зберігання, міс. 

«Осіннє рондо» 



350 
 

Додаток С.3 

Результати кореляційно-регресійного аналізу між тривалістю зберігання та 

пероксидним числом нових вафельних тортів у різних видах паковання 

 
Рис. С.3.1. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції контрольного зразка у картонних 

коробках з поліетиленовою укладкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.3.2. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції контрольного зразка у 

полістиролових контейнерах з кришкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.3.3. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції контрольного зразка у пакетах з 

поліаміду і поліетилену харчового із МГС / t (18±3)°С, φ 75% / 
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Рис. С.3.4. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції контрольного зразка у вакуумних 

пакетах з металізованого поліпропілену харчового / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.5. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Гречанка» у 

картонних коробках з поліетиленовою укладкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.6. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Гречанка» у 

полістиролових контейнерах з кришкою / t (18±3)°С, φ 75% / 
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Рис. С.3.7. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Гречанка» у 

пакетах з поліаміду і поліетилену харчового із МГС / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.8. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Гречанка» у 

вакуумних пакетах з металізованого поліпропілену харчового  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.3.9. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Івасик-Телесик» 

у картонних коробках з поліетиленовою укладкою / t (18±3)°С, φ 75% / 
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Рис. С.3.10. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Івасик-Телесик» 

у полістиролових контейнерах з кришкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.11. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Івасик-Телесик» 

у пакетах з поліаміду і поліетилену харчового із МГС / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.12. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Івасик-Телесик» 

у вакуумних пакетах з металізованого поліпропілену харчового  

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

y = 0,6085x - 0,7047 

R² = 0,9724 

-1

1

3

5

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

П
.ч

.,
 м

м
о

л
ь

 ½
О

/к
г
 

Тривалість зберігання, міс. 

Полістиролові контейнери з кришкою 

y = 0,562x - 0,678 

R² = 0,9705 

-1

1

3

5

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

П
.ч

.,
 м

м
о

л
ь

 ½
О

/к
г
 

Тривалість зберігання, міс. 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового із 

МГС 

y = 0,5024x - 0,6 

R² = 0,971 

-1

1

3

5

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

П
.ч

.,
 м

м
о

л
ь

 ½
О

/к
г
 

Тривалість зберігання, міс. 

Вакуумні пакети з металізованого поліпропілену 

харчового 



354 
 

 

Рис. С.3.13. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Маковий» у 

картонних коробках з поліетиленовою укладкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.14. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Маковий» у 

полістиролових контейнерах з кришкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.3.15. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Маковий» у 

пакетах з поліаміду і поліетилену харчового із МГС / t (18±3)°С, φ 75% / 
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Рис. С.3.16. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Маковий» у 

вакуумних пакетах з металізованого поліпропілену харчового 

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.17. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Львів’янка» у 

картонних коробках з поліетиленовою укладкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.3.18. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Львів’янка» у 

полістиролових контейнерах з кришкою / t (18±3)°С, φ 75% / 
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Тривалість зберігання, міс. 

Полістиролові контейнери з кришкою 
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Рис. С.3.19. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Львів’янка» у 

пакетах з поліаміду і поліетилену харчового із МГС / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.20. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Львів’янка» у 

вакуумних пакетах з металізованого поліпропілену харчового 

/ t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.3.21. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Осіннє рондо» у 

картонних коробках з поліетиленовою укладкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

y = 0,0331x2 + 0,0628x + 0,2475 
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Тривалість зберігання, міс. 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового із 
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Тривалість зберігання, міс. 

Вакуумні пакети з металізованого поліпропілену 

харчового 

y = 0,0311x2 + 0,3796x - 0,0843 
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Тривалість зберігання, міс. 

Картонні коробки із поліетиленовою укладкою 
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Рис. С.3.22. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Осіннє рондо» у 

полістиролових контейнерах з кришкою / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 

Рис. С.3.23. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Осіннє рондо» у 

пакетах з поліаміду і поліетилену харчового із МГС / t (18±3)°С, φ 75% / 

 

 
Рис. С.3.24. Аналітичний вигляд регресійної моделі між тривалістю зберігання 

та пероксидним числом ліпідної фракції вафельного торта «Осіннє рондо» у 

вакуумних пакетах з металізованого поліпропілену харчового 

/ t (18±3)°С, φ 75% / 
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Тривалість зберігання, міс. 

Полістиролові контейнери з кришкою 

y = 0,0252x2 + 0,348x - 0,1098 
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Тривалість зберігання, міс. 

Пакети з поліаміду і поліетилену харчового із 

МГС 

y = 0,0263x2 + 0,2755x - 0,0608 

R² = 0,9943 
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Тривалість зберігання, міс. 

Вакуумні пакети з металізованого поліпропілену 

харчового 
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Таблиця 

Ступінь задоволення добової потреби у функціональних інгредієнтах за рахунок споживання 100 г вафельних тортів 

Функціональ-

ний інгредієнт 

Добова 

потреба, 

мг 

Контроль «Гречанка» «Івасик-Телесик» «Маковий» «Львів’янка» «Осіннє рондо» 

фактич-

ний  

вміст, 

мг/100г 

ступінь 

задово-

лення, 

% 

фактич-

ний  

вміст, 

мг/100г 

ступінь 

задово-

лення, 

% 

фактич-

ний  

вміст, 

мг/100г 

ступінь 

задово-

лення, 

% 

фактич-

ний  

вміст, 

мг/100г 

ступінь 

задово-

лення, 

% 

фактич-

ний  

вміст, 

мг/100г 

ступінь 

задово-

лення, 

% 

фактич-

ний  

вміст, 

мг/100г 

ступінь 

задово-

лення, 

% 

Валін 3000 79 2,6 101 3,7 117 3,9 143 4,8 149 5,0 122 4,1 

Ізолейцин 3000 74 2,5 89 3,0 102 3,4 111 3,7 117 3,9 93 3,1 

Лейцин 5000 145 2,9 165 3,3 226 4,5 248 5,0 245 4,9 222 4,4 

Лізин 4000 113 2,8 97 2,4 156 3,9 161 4,0 158 4,0 149 3,7 

Метіонін 3000 15 0,5 35 1,2 33 1,1 45 1,5 45 1,5 38 1,3 

Треонін 2000 68 3,4 82 4,1 109 5,5 122 6,1 118 5,9 95 4,8 

Фенілаланін 3000 84 2,8 90 3,0 121 4,0 134 4,5 157 5,2 135 4,5 

ПНЖК 5000 817,86 16,4 1561,98 31,2 1137,79 22,6 2158,98 43,2 1352,47 27,0 2386,97 47,7 

Кальцій  800 2,03 0,3 35,24 4,4 38,29 4,8 36,22 4,5 14,44 1,8 33,25 4,2 

Магній  400 10,90 2,7 20,27 5,1 28,35 7,1 38,11 9,5 13,11 3,3 38,08 9,5 

Фосфор  1600 28,96 1,8 54,09 3,4 54,75 3,4 65,20 4,1 51,66 3,2 43,10 2,7 

Калій  3000 93,82 3,1 204,11 6,8 386,39 12,9 234,08 7,8 259,36 8,6 446,45 14,9 

Натрій  4000 94,12 2,3 140,53 3,5 172, 09 4,3 116,76 2,9 105,07 2,6 169,64 4,2 

Залізо  15 0,41 2,7 1,24 8,3 1,78 11,9 3,23 21,5 2,20 14,7 2,99 19,9 

Марганець  5 0,20 4,0 0,60 12,0 0,62 12,4 0,65 13,0 1,06 21,2 0,41 8,2 

Цинк  15 0,28 1,9 0,26 1,7 0,33 2,2 0,43 2,9 0,42 2,8 0,63 4,2 

Вітамін В1 1,5 0,10 6,7 0,37 24,5 0,21 14,0 0,34 22,7 0,57 38,0 0,48 32,0 

Вітамін В2 1,8 0,07 3,9 0,21 11,7 0,19 10,6 0,19 10,6 0,24 13,3 0,26 14,4 

Вітамін С 80 - - 0,65 0,8 0,94 1,2 0,81 1,0 1,22 1,5 1,43 1,8 

Вітамін РР 20 0,35 1,8 0,39 2,0 0,42 2,1 0,51 2,6 0,62 3,1 0,49 2,5 

Вітамін Вс 0,2 - - 0,025 12,5 0,016 8,0 0,022 11,0 0,017 8,5 0,014 7,0 

Вітамін Р 50 - - 1,63 3,3 0,92 1,8 0,49 1,0 0,53 1,1 0,30 0,6 

β-каротин 0,7 - - 0,06 8,6 0,09 12,9 0,09 12,9 0,31 44,3 0,16 22,9 

Вітамін А 0,1 0,003 3,0 0,14 140,0 0,09 90,0 0,08 80,0 0,05 50,0 0,09 90,0 

Вітамін Е 15 0,05 0,3 0,75 5,0 1,24 8,3 1,62 10,8 0,54 3,6 4,87 32,5 

Вітамін К 0,3 - - - - 0,02 6,7 - - 0,04 13,3 - - 
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Таблиця Х.1 

Витрати сировини на виробництво 1000 кг нових вафельних тортів 

Основна і 

нетрадиційна 

сировина 

Ціна 

1 кг, 

грн. 

Кількість сировини у рецептурі вафельних тортів, кг/т Вартість сировини на 1 т вафельних тортів, грн. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Борошно пшеничне 

вищого сорту 
6,20 221,64 225,30 225,50 225,83 229,16 222,59 1374,17 1396,86 1398,10 1400,15 1420,79 1380,06 

Жовток яєчний 

(сирий) / в 

перерахунку на яйця, 

шт 

0,85/шт 
22,17/ 

1263,25 

22,53 /  

1283,76 

22,55 /  

1284,90 

22,59 /  

1287,18 

22,92 /  

1305,98 

22,26 /  

1268,37 
1073,76 1091,20 1092,16 1094,10 1110,08 1078,11 

Сода 9,20 1,11 1,12 1,12 1,12 1,14 1,11 10,21 10,30 10,30 10,30 10,49 10,21 

Сіль 1,60 1,11 1,13 1,13 1,13 1,18 1,11 1,78 1,81 1,81 1,81 1,89 1,78 

Цукрова пудра 20,00 477,20 393,30 - 381,50 - 361,46 9544,00 7866,00 - 7630,00 - 7229,20 

Кондитерський жир 15,50 318,14 321,78 320,46 320,93 325,66 317,92 4931,17 4987,59 4967,13 4974,42 5047,73 4927,76 

Порошок какао 72,00 31,81 - - - - - 2290,32 - - - - - 

Кероб 36,00 - 42,07 42,11 42,17 42,79 - - 1514,52 1515,96 1518,12 1540,44 - 

Молоко сухе 

знежирене 
39,00 - 25,24 84,22 25,30 - 83,13 - 984,36 3284,58 986,70 - 3242,07 

Порошок трави 

гречки 
14,00 - 42,07 - - - - - 588,98 - - - 

- 

Солод житній 

ферментований 
12,80 - 16,83 - - - - - 215,42 - - - - 

Фруктоза 39,00 - - 323,69 - 328,94 - - - 12623,91 - 12828,66 - 
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Продовження табл. Х.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Аскорбінова кислота 114,00 - 1,61 - - 3,28 1,59 - 183,54 - - 373,92 181,26 

Бурштинова кислота 92,00 - - 3,23 3,23 - - - - 297,16 297,16 - - 

Ванільна пудра 31,74 4,14 - 4,21 2,11 - - 131,40 - 133,63 66,97 - - 

Порошок іван-чаю 40,00 - - 25,26 - - - - - 1010,40 - - - 

Жмих розторопші 48,00 - - 42,11 - - - - - 2021,28 - - - 

Жмих насіння маку 48,00 - - - 42,17 - - - - - 2024,16 - - 

Жмих чорного кмину 65,00 - - - 25,30 - - - - - 1644,50 - - 

Порошок розмарину 94,00 - - - - 21,40 - - - - - 2011,60 - 

Порошок червоної 

сочевиці 
69,00 - - - - 85,58 - - - - - 5905,02 - 

Порошок ягід чорниці 250,00 - - - - 42,79 - - - - - 10697,50 - 

Порошок любистку 130,00 - - - - - 41,56 - - - - - 5402,80 

Жмих насіння гарбуза 48,00 - - - - - 41,56 - - - - - 1994,88 

Разом  1055,15 1092,98 1095,59 1093,38 1104,84 1094,29 19356,81 18840,59 28356,42 21648,38 40948,12 25448,13 
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Таблиця Х.2  

Калькуляція собівартості нових вафельних тортів, грн./т 

Статті витрат Контроль «Гречанка» 
«Івасик-

Телесик» 
«Маковий» «Львів’янка» 

«Осіннє 

рондо» 

Сировина 19356,81 18840,59 28356,42 21648,38 40948,12 25448,13 

Додаткові матеріали 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Транспортні витрати 592,70 577,22 862,69 661,45 1240,44 775,44 

Всього витрат на сировину і матеріали 20349,51 19817,80 29619,11 22709,84 42588,56 26623,57 

Паливо й електроенергія на технологічні цілі 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 

Основна заробітна плата 657,56 696,24 696,24 696,24 696,24 696,24 

Додаткова заробітна плата 526,05 556,99 556,99 556,99 556,99 556,99 

Єдиний соціальний внесок 260,39 275,71 275,71 275,71 275,71 275,71 

Загальновиробничі витрати 2130,49 2255,82 2255,82 2255,82 2255,82 2255,82 

Загальногосподарські витрати 2367,22 2506,46 2506,46 2506,46 2506,46 2506,46 

Виробнича собівартість 26551,23 26369,03 36170,33 29261,06 49139,79 33174,79 

Невиробничі витрати 531,02 527,38 723,41 585,22 982,80 663,50 

Повна собівартість 27082,25 26896,41 36893,74 29846,28 50122,58 33838,29 

Прибуток 6770,56 6724,10 9223,44 7461,57 12530,65 8459,57 

Оптова ціна без ПДВ 33852,81 33620,51 46117,18 37307,85 62653,23 42297,86 

ПДВ 6770,56 6724,10 9223,44 7461,57 12530,65 8459,57 

Відпускна ціна на 1000 кг 40623,38 40344,61 55340,61 44769,42 75183,88 50757,44 

Відпускна ціна на 1 кг 40,62 40,34 55,34 44,77 75,18 50,76 

Приріст суми прибутку 2452,87 691,01 5760,08 1689,01 

Приріст рівня прибутковості (рентабельності) виробництва нової 

продукції за рахунок зміни ціни 
6,65 2,32 11,49 4,99 
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Додаток Ц 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Шляхи поліпшення споживних 

властивостей кондитерських виробів на вафельній основі / І.В. Сирохман, Р.М. 

Бойдуник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія  товарознавча. – Львів: 

видавництво ЛКА, 2008. – Вип. 9. – С. 3–6.  

2. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Антиоксиданти природного походження 

для кондитерських жирів / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Вісник Львівської 

комерційної академії. Серія  товарознавча. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – 

Вип. 10. – С. 57–60.   

3. Бойдуник Р.М. Перспективи використання керобу в кондитерській 

промисловості / Р.М. Бойдуник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія  

товарознавча. – Львів: видавництво ЛКА, 2014. – Вип. 14. – С. 117–121.  

4. Бойдуник Р.М. Нетрадиційні компоненти у жирових начинках вафельних 

тортів / Р.М. Бойдуник //  Хранение и переработка зерна, 2017. – № 8 (216). – С. 

42–45. 

Статті у фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз 

5.  Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Вплив добавок-антиоксидантів на якість  

жирових начинок вафельних тортів / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товари і 

ринки, 2017. – № 2 (24). – Том 1. – С. 77–85. 

Статті у закордонних виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз 

6. Boidunyk R. Wafer Cakes of Improved Amino Acid Structure (in Ukrainian) / 

R. Boidunyk // Path of Science, 2017. – Vol. 3, No 11. – Р. 2001–2011. 

Статті у закордонних виданнях 

7. Boidunyk R. Radioprotective properties of vegetable raw materials in the  
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production of  waffle cakes / R. Boidunyk // Biodiversity  after the Chernobyl accident.  

– Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. – Part II. – P. 25–28.  

8. Studing of antioxidative action of petals rosa damascene / [O. Davydovych, M. 

Turchynyak, N. Palko, R. Boidunyk] // Scientific Letters of Academic Society of 

Michal Baludansky. –  Slovakia, 2014. – Volume 2, № 5. – P. 8–11. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

9. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Напрями підвищення харчової цінності і 

стійкості у зберіганні кондитерських виробів на вафельній основі / І.В. Сирохман, 

Р.М. Бойдуник // Наук. вісник Львівського нац. ун-ту ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – Львів: ЛНУВМБТ, 2008. – Т. 10, № 3 (38). – Ч. 

3. – С. 284–289.  

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

10. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Вафельні вироби функціонального 

спрямування / І.В. Сирохман, Р.М. Бойдуник // Сучасні тенденції та проблеми 

інноваюції виробництва товарів і надання послуг: мат. Міжнародної науково-

практичної конференції, Львів, 7 травня 2008 р. – Львів: РВВ НЛТУ, 2008. – С. 

136–140.  

11. Сирохман І.В., Бойдуник Р.М. Антиоксиданти пряно-ароматичної та 

лікарсько-технічної сировини для функціональних вафельних виробів / І.В. 

Сирохман, Р.М. Бойдуник // Товарознавство і торговельне підприємництво: 

фахова професіоналізація, дослідження, інновації: мат. Міжнародної науково-
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Особистий внесок здобувача: проведення літературного пошуку, 

узагальнення результатів, підготовка матеріалів до публікації [1–2, 9, 10–11, 13]; 

планування та проведення експериментальних досліджень, участь в обговоренні, 

опрацюванні та узагальненні результатів, підготовка матеріалів до публікації [5, 

8]; проведення патентного пошуку, експериментальних досліджень та 

оформлення патенту [24–26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


