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Анотація: В статті проаналізовані основні напрямки підвищення харчової 

цінності борошняних виробів. Було досліджено вплив гідролізату з молюсків на 

процес клейстеризації крохмалю з суміші пшеничного та житнього борошна. 
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Abstract: This paper analyzes the main directions of improving the nutritional 

value of bakery products. Investigated the effect of the hydrolyzate of shellfish on the 

gelatinization of starch from wheat and rye flour. 
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Хлібобулочні вироби є одними з найважливіших продуктів харчування. 

Велика засвоюваність хлібобулочних виробів пов’язана з особливістю їх 

хімічного складу та сприятливим станом речовин, які входять до їх складу. За 

рахунок споживання хлібобулочних виробів людина приблизно на 30 % 



задовольняє наші потреби в калоріях, більш ніж на половину – у вітамінах 

групи В, солях фосфору та заліза, наполовину – в вуглеводах, на треть – у 

білках [1].  

Хлібобулочні вироби відносяться до числа тих продуктів харчування, які 

напряму залежать від якості основного виду сировини – борошна. В сучасних 

економічних умовах в Україні значна доля виробів виготовляється з 

пшеничного борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями.  

Важливим компонентом борошна, що відіграє значну роль у 

структуроутворенні тіста і формуванні якості готової продукції, є крохмаль – 

основна за кількістю складова частина борошна.  

При нагріванні крохмалю в присутності води відбувається його 

клейстеризація. Цей процес має величезне значення при випіканні борошняного 

тіста, так як при цьому відбувається глибока зміна властивостей системи і 

швидкості ферментативних процесів.  

Наявні в літературі [2, 3] численні дані про вплив різних чинників на 

процес клейстеризації і на кінцеву в'язкість суспензії, що клейстеризується, в 

основному відносяться до чистого крохмалю. Однак, на практиці доводиться 

мати справу з більш складною, багатокомпонентною системою. Хоча в борошні 

кількісно переважає крохмаль, але в ньому присутні і інші полісахариди, 

зокрема пентозани і гексозани, розчинні у воді, які впливають на в'язкість 

суспензії, що клейстеризується. Присутність розчинних у воді білків також не 

може не вплинути на початкову та кінцеву в'язкість.  

Тим не менш, дослідження борошняної суспензії з різними добавками може 

дати досить повне уявлення про зміну крохмалю при клейстеризації.  

З точки зору технології, вивчення процесу клейстеризації крохмалю дає 

уявлення про формування структури виробів у процесі випікання. Зміна 

крохмалю при клейстеризації має вирішальне значення для утворення м'якушки 

виробів достатньої якості. Так, амілограма з дуже високою максимальною 

в'язкістю характеризує борошно, що дає суху, часто крихкувату м'якушку. 



Амілограма з дуже низькою максимальною в'язкістю свідчить про високу 

активність амілолітичних ферментів і розщепленні крохмалю з утворенням 

великої кількості проміжних продуктів розщеплення – декстринів, що 

призводять до утворення липкої м'якушки виробів. 

Метою досліджень було вивчення впливу гідролізату з молюсків на процес 

клейстеризації крохмалю з суміші пшеничного та житнього борошна. 

Дослідження процесу клейстеризації крохмалю проводили за допомогою 

амілографа Брабендера. Цей прилад відображає в графічній формі зміну 

в'язкості водно-борошняної суспензії при постійно зростаючій температурі. 

Збільшення в'язкості обумовлюється клейстерізацією крохмалю внаслідок дії 

високої температури [2]. 

При проведенні досліджень впливу гідролізату з молюсків на стан 

вуглеводно – амілазного комплексу суміші пшеничного та житнього борошна 

готували суспензію з 80 грамів суміші пшеничного першого ґатунку, житнього 

обдирного борошна, борошна з житнього ферментованого солоду та гідролізату 

з молюсків з розрахунку 1,5 %, 3,0 % і 4,5 % від загальної маси борошна. В 

якості рідини нами було використано у першому досліді воду, у другому – 

молочну сироватку. За контроль ми брали два зразки: контроль 1 – це суспензія, 

яка була замішена на воді з суміші пшеничного та житнього борошна, зразок 2 

– це таж суспензія, але з додаванням борошна з житнього ферментованого 

солоду. 

Результати досліджень, представлені на рис. 1 – 2, дозволяють оцінити 

вплив рецептурних компонентів на властивості крохмалю пшеничного та 

житнього борошна. 
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Рис. 1 Вплив гідролізату з молюсків на стан вуглеводно-амілазного 

комплексу суміші пшеничного та житнього борошна на воді 

Встановлено, що внесення борошна з житнього ферментованого солоду у 

кількості 5 % від загальної маси борошна (рис. 1) знижує температуру 

клейстеризації крохмалю суміші борошна (на 3,0 °С) та скорочує час до 

початку клейстеризації на 2 хвилини, але зменшує значення максимальної 

в’язкості суспензії на 5,1 %.  
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Рис. 2  Вплив гідролізату з молюсків на стан вуглеводно-амілазного 

комплексу суміші пшеничного та житнього борошна на молочній 

сироватці 



Тому у наступному дослідженні в якості контрольного зразку ми 

використовували суспензію замішену на молочній сироватці з суміші 

пшеничного та житнього борошна та з додаванням борошна з житнього 

ферментованого солоду. 

Як видно з рис. 1 – 2, гідролізат з молюсків значно впливає на в’язкість 

суспензії, що клейстеризується.  

У контрольному зразку 2 показник висоти амілограми становить 735 од. 

А при замісі на воді та 1100 од. А при замісі на сироватці. Додавання до суміші 

з пшеничного та житнього борошна гідролізату з молюсків позитивно впливає 

на в’язкість крохмального клейстеру. Так, при внесенні гідролізату з молюсків 

у кількості 1,5 % від загальної маси борошна в’язкість суспензії, замішаної на 

воді, підвищується на 2,7 %, при замішуванні на сироватці значних змін не 

спостерігається порівняно з контролем. Додавання 3,0 % гідролізату з молюсків 

сприяє збільшенню в’язкості крохмального клейстеру на 4,0 % і 13,6 % 

відповідно, а при додаванні 4,5 % гідролізату в’язкість збільшується на 2,0 % 

при замішуванні суспензії на воді і на 4,5 % при замішуванні на молочній 

сироватці.  

Підвищення в’язкості суспензії відбувається, ймовірно, за рахунок 

зниження активності амілолітичних ферментів борошна у присутності 

гідролізату з молюсків.  

Для перевірки впливу вмісту гідролізату з молюсків у розчині на 

активність амілолітичних ферментів житнього, пшеничного та суміші з 

житнього та пшеничного борошна нами були проведені дослідження зміни 

величини числа падіння при вмісті гідролізату з молюсків у розчині від 1,5 до 

12,0 % від загальної маси борошна на приладі ПЧП-3 (рис. 3). 

Було встановлено зростання величини числа падіння при збільшенні 

вмісту гідролізату з молюсків у розчині як в пшеничному, так і в житньому 

борошні та їх суміші, але в суміші з пшеничного та житнього борошна число 

падіння досягало більшої величини при однаковому вмісті гідролізату з 

молюсків у розчині. Так, при вмісті гідролізату з молюсків у кількості 1,5 % 



величина числа падіння у пшеничному борошні становила 366 с, у житньому – 

287 с, тоді як в суміші з пшеничного та житнього борошна – 379 с. 

При вмісті гідролізату з молюсків у кількості 12,0 % різниця у величинах 

числа падіння ще помітніша: число падіння житнього борошна на 22,4 % 

нижче, ніж у суміші з пшеничного та житнього борошна. Значення показника 

числа падіння пшеничного борошна на 2 % нижче цього показника у суміші з 

пшеничного та житнього борошна. Це зумовлено, ймовірно, як значно нижчою 

активністю амілолітичних ферментів у пшеничному борошні, так і більшою 

доступністю житнього крохмалю дії амілолітичних ферментів [4]. 
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Рис. 3 Криві залежності амілолітичної активності борошна від вмісту 

гідролізату з молюсків у розчині. 
 
За результатами цих досліджень можна зробити висновок, що гідролізат з 

молюсків значно знижує активність амілолітичних ферментів борошна при 

вмісті їх у розчинах понад 3,0 % від загальної маси борошна. У нашому 

випадку, заварку готували з додаванням 5 % борошна з житнього 

ферментованого солоду та 3,0 % гідролізату з молюсків від загальної маси 

борошна. На підставі отриманих даних можна передбачати, що процес 

ферментативного гідролізу крохмалю борошна під впливом ферментів, які 



містяться в самому борошні, буде відбуватись повільно. Для інтенсифікації 

процесів гідролізу крохмалю при приготуванні заварки з використанням 

гідролізату з молюсків ми пропонуємо додавати борошно з житнього 

ферментованого солоду. 
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