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В даній статті наводиться можливість створення та результати 

досліджень нової технології виробництва та якості кондитерських виробів 

підвищеної харчової цінності з додаванням дієтичної добавки – шроту з 

насіння льону. Розроблена страва може бути рекомендована людям, які 

проживають на забруднених територіях, працюють на шкідливих 

виробництвах, спортсменам з довготривалими фізичними навантаженнями 

та всім верствам населення.  

Ключові слова: збалансоване харчування, харчові волокна, кондитерські 

вироби, шрот з насіння льону, мед, органолептична оцінка, модель якості, 

хімічний склад. 

The article provides the ability to create and research new technology and 

quality of pastry with high nutritional value and with added dietary supplements - 

meal from the seeds of flax. Designed dish may be recommended for people who 

live in polluted areas, work in hazardous occupations, athletes with long-term 

physical activity and all segments of the population. 
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Важлива роль у забезпеченні високого рівня здоров’я, збільшення 

тривалості життя, збереженні працездатності людини належить харчуванню. На 

сьогоднішній день у розвинених країнах світу є актуальним напрямок 

раціоналізації структури харчування населення з метою створення 

збалансованих раціонів харчування й усунення дефіциту ессенціальних 

нутрієнтів, в тому числі харчових волокон.[1] 

За даними ВООЗ 80%  здоров’я людини безпосередньо залежить від 

збалансованого харчування. В результаті переважного споживання рафінованих 

продуктів (борошно, цукор і т.д.), продуктів тваринного походження, 

крохмалепродуктів та різке зниження вмісту харчових волокон у раціоні 

харчування сучасної людини  призвело до негативних змін здоров’я населення 

багатьох розвинених країн світу.  

Харчові волокна – це компоненти рослин або рослинних продуктів, які не 

перетравлюються шлунково-кишковим трактом. Основним джерелом харчових 

волокон є фрукти, овочі і злаки, шкірка плодів, яку ми часто так ретельно 

знімаємо перед вживанням. Оптимальна їх кількість забезпечує нормальне 

функціонування організму людини. Оскільки харчові волокна не представляють 

енергетичної цінності для організму, їх довгий час вважали «баластними 

речовинами», однак тепер дієтологи і медики дотримуються зворотної теорії. 

Було проведено безліч досліджень, які підтвердили важливу роль харчових 

волокон для обміну речовин і травлення. До кінця XX століття вченим вдалося 

довести, що дефіцит цих речовин в організмі стає фактором розвитку таких 

захворювань як жовчнокам'яна хвороба, синдром подразненого кишечника, 

атеросклероз, гіпертонія, ожиріння, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, 

метаболічний синдром і навіть рак.[2] 

Дослідженню даної проблеми присвячені наукові праці М.І. Пересічного, 

М.Ф. Кравченко, В.А. Корзун, Г.М. Лисюк, Д.В. Федорової, А.В. Антоненко, 

Т.О. Марцин, А.Б. Собко. 



Покращення структури харчування населення України передбачає 

збільшення виробництва харчових продуктів завдяки вдосконаленню існуючих 

і створенню новітніх технологій харчових продуктів функціонального 

призначення, які можна ефективно реалізувати в закладах ресторанного 

господарства.[3] 

Значним попитом у всіх верств населення користуються кондитерські 

вироби. На сьогоднішній день є актуальним  виробництво кондитерських 

виробів із використанням харчових добавок з рослинної сировини, які 

підвищують вміст ессенціальних нутрієнтів у стравах. Перспективною 

сировиною для розробки кондитерських виробів функціонального призначення 

є шроти, зокрема, шрот з насіння льону, який містить у своєму складі значну 

кількість харчових волокон, білків, вуглеводів, вітамінів та мінеральних 

речовин. Використання шроту при виробництві кондитерських виробів дає 

можливість значно зменшити кількість цукру у виробах, підвищити їх харчову 

цінність та збагатити поживними речовинами.[4] 

Шрот – це вторинний продукт виробництва рослинних олій. Шрот із 

насіння льону отримують з рослинної сировини, з неї попередньо екстрагують 

певну кількість олії. Екстракція збільшує сорбційні властивості шроту, його 

здатність до зв’язування і видалення з організму шлаків, радіонуклідів. Ступінь 

подрібнення шроту надає можливість організму засвоювати необхідні мікро- та 

макроелементи, водо- та жиророзчинні вітаміни, амінокислоти й інші нутрієнти 

та одночасно проявляти сорбуючі властивості. Шрот світло-шоколадного 

відтінку, з приємним горіховим присмаком. До складу шроту з льону входять 

вітаміни, органічні солі цинку, калію, заліза, брому, марганцю, кальцію, селену. 

Він має антитоксичну, протиалергійну, імуномоделюючу, антисклеротичну 

дію, нормалізує функції кишечнику, активізує процеси травлення.[5] 

Все більшої актуальності набувають апіпродукти (мед, пилок, прополіс, 

ліск тощо). До складу меду входить фруктоза (плодовий цукор, глюкоза 

(виноградний цукор), сахароза (тростинний цукор). Мед на 99,99% засвоюється 

організмом, оскільки складається в основному з простих цукрів. До його складу 



входять найважливіші ферменти: діастаза, амілаза, каталаза, фосфатаза. За 

рахунок вмісту фітонцидів натуральний мед має бактерицидну дію. У ньому 

містяться вітаміни B3, B5, B6, B7, B9, C (аскорбінова кислота). Крім того, в меді 

присутні протеїни, амінокислоти, зольні елементи, органічні й неорганічні 

кислоти, фітогормони, ароматичні речовини.[4] Більш того, важливу роль мед 

відіграє в органолептичній оцінці пирога гарбузового «Берлінське чудо». 

Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка новітніх технологій 

кондитерських виробів підвищеної харчової цінності. 

Об’єкт дослідження: технологія кондитерських виробів підвищеної 

харчової цінності. 

Предмет дослідження: шрот з насіння льону (ТУ У 15.8-32062796-003- 

2008), мед, пиріг гарбузовий «Берлінське чудо», модельні композиції, модельні 

системи, дієтичні добавки тощо. 

З метою визначення раціональної концентрації  шроту з насіння льону 

та меду у пирозі гарбузовому «Берлінське чудо» було проведено 

дослідження органолептичних показників (табл.1). В дослідні зразки додали 

шрот з насіння льону у кількості 35%, 55% та 75% від маси манної крупи у 

виробі, а також вводили мед у кількості 30%, 50% та 90% від маси цукру у 

виробі для визначення найкращого зразка. 

Таблиця 1 

Органолептична оцінка пирога гарбузового «Берлінське чудо» з 

додаванням шроту з насіння льону та меду (бали) 

Показники Контроль Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 

Зовнішній 

вигляд 

4,9 3,9 4,2 4,7 

Колір 4,9 4,2 4,4 4,6 

Смак 5,0 3,9 4,0 4,7 

Запах 4,9 4,1 4,4 4,8 

Консистенція 4,8 3,4 3,5 4,7 



 

За результатами органолептичного дослідження трьох модельно-

функціональних композицій було встановлено, що раціональною кількістю 

добавки у дослідних зразках є 75% шроту з насіння льону від маси манної 

крупи та 90% меду від маси цукру. Найвищу оцінку - 4,7 бали отримав дослід 

№3, внаслідок значного покращення смакових властивостей та зовнішнього 

вигляду, в порівнянні із контролем та дослідними зразками №1 і №2.    

Розроблені модельні харчові композиції пирога гарбузового «Берлінське 

чудо» з додаванням шроту з насіння льону та меду наведені нижче у табл.2.  

Таблиця 2 

Модельно-харчові композиції  пирога гарбузового «Берлінське 

чудо» з додаванням шроту з насіння льону та меду 

Рецептурні 

інгредієнти 

Контроль, г Дослід 1, г Дослід  2, г Дослід 3, г 

Гарбуз 57 57 57 57 

Яйця 16 16 16 16 

Кокосова стружка 13 13 13 13 

Цукор 18 15 13 9 

Манна крупа 10 6,5 4,5 2,5 

Шрот із насіння 

льону 

- 3,5 5,5 7,5 

Мед  - 3 5 9 

Вихід готової страви 100 100 100 100 

 

У процесі технологічних проробок з урахуванням органолептичної оцінки, 

згідно якої було обрано дослід №3, розроблена технологія пирога гарбузового 

«Берлінське чудо» із додаванням шроту з насіння льону та меду (рис.1). 

Технологія приготування пирога гарбузового «Берлінське чудо» 

передбачає наступні технологічні операції: розтертий гарбуз  заливають водою, 

Загальна 

оцінка, балів 

4,9 3,9 4,1 4,7 



додають  мед та припускають протягом 20 хвилин на повільному вогні, потім 

відкидають на друшляк та охолоджують. В збиті до піноподібної маси білки з 

цукром додають жовтки і перемішують з припущеним гарбузом, манною 

крупою, кокосовою стружкою та шротом із насіння льону. Все ретельно 

перемішують та викладають у форму, змазану вершковим маслом і посипають 

манною крупою. Випікання відбувається при температурі 200-220⁰ С протягом  

40-45 хвилин. 

На наступному етапі визначено хімічний склад та проведено аналіз 

харчової цінності, вмісту вітамінів і мінеральних речовин, задоволення добової 

потреби харчовими речовинами  контрольного і дослідного  зразків (табл.3).[6] 

Аналіз харчової цінності контролю і досліду свідчить про значне 

збільшення харчових волокон майже у 2 рази. Аналіз вітамінного складу  

контролю і досліду свідчить про значне збільшення вітаміну B1 у 4 рази, 

вітаміну B2 у 2 рази відповідно. Аналіз мінерального складу  контролю і 

досліду свідчить про збільшення Mg на 116,2%, P на 89,8%, Fe на 145,7% .  

Якість розробленої кулінарної продукції характеризується 

органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками на 

рівні контрою. Для загальної оцінки розробленої страви використано 

комплексний показник якості. Розраховано та побудовано модель якості пирога 

«Берлінське чудо» з додаванням шроту з насіння льону та меду (рис.2). за 

основні критерії було обрано наступні показники: харчові волокна, вуглеводи, 

Mg, K, P. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологія приготування пирога гарбузового «Берлінське 

чудо» із додаванням шроту з насіння льону та меду  
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Рис.2.  Модель якості пирога гарбузового «Берлінське чудо» 
 

Висновок: 

Результати дослідження показників якості страв свідчать, що 

органолептичні показники пирога «Берлінське чудо» з додаванням шроту з 

насіння льону та меду не знаходяться на рівні контролю, але харчова цінність 

значно зростає. Завдяки фізико-хімічному складу шрот з насіння льону та мед 

впливають на збільшення харчової цінності розробленої страви. 

Пиріг гарбузовий «Берлінське чудо» може бути рекомендований людям, 

які проживають на забруднених територіях, працюють на шкідливих 

виробництвах, спортсменам з довготривалими фізичними навантаженнями 

та всім верствам населення.  

 

 



Таблиця 3 

Задоволення добової потреби поживними речовинами для дорослої людини  в контролі та досліді 

 Показники 

Добова 

потреба 

Контроль Дослід Різниця між 

контролем 

та дослідом, 

% 

Вміст 

речовин 

Забезпечення 

добової потреби, % 

Вміст 

речовин 

Забезпечення 

добової потреби, 

% 

Білки (г) 100 4,0 4 4,9 5 22,5 

Жири (г) 75 6,2 8,3 10,32 13,7 66,5 

Вуглеводи (г) 380 30,37 8,0 37,21 9,8 22,5 

Харчові волокна (г) 25 2,08 8,3 4,07 16,3 95,7 

Вітамін С (мг) 80 4,5 5,6 4,7 5,9 4,5 

Вітамін А (мкг) 900 40 4,4 64 7,1 60,0 

Вітамін B1 (тиамин) (мг) 1,5 0,04 2,7 0,16 10,7 300,0 

Вітамін B2 (рибофлавин)(мг) 1,8 0,1 5,5 0,2 11,1 100,0 

Вітамін E (мг) 15 0,69 4,6 0,84 5,6 22,3 

Вітамін РР (ніацин) (мг) 22 0,5 2,3 0,66 3 32,0 

Фолацин (мкг) 250 12,44 5 18,57 7,5 49,3 

Ca (мг) 1000 27,54 2,8 39,18 4,0 42,3 

Mg (мг) 350 18,18 5,2 39,3 11,3 116,2 

K (мг) 2000 196,03 9,8 223,76 11,2 15,0 

Р (мг) 900 67,38 7,5 127,86 14,2 89,8 

Fe (мг) 15 1,05 7 2,58 17,2 145,7 

Zn (мг) 15 0,59 4 0,92 6,2 56,0 

Se (мкг) 70 2,17 3,1 15,0 21,4 591,2 

Калорійність(кКал)  206,24  214,93  4,2 
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