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В даній роботі розглянуто проблему проектування технології борошняної 

кулінарної продукції геродієтичного призначення. Розроблення вареників 

геродієтичного призначення проведено з урахуванням нутрієнтних вимог 

геродієтетики та з використанням методу математичного багаторівневого 

моделювання. Досліджено вплив добавок на кількість та якість клейковини 

тіста, обґрунтовано параметри технологічного процесу. 

Ключові слова: геродієтетика, вареничне тісто, клітковина зародків 

пшениці 



In this paper presents research on project technology of flour gero-dietetical 

culinary products. Development of dumplings made on the basis nutriyent 

requirements of gero-dietetical and using mathematical methods of the multilevel 

modeling. Model of dumplings dough technology was built in accordance with the 

obtained data. The effect of additives on the quantity and quality of gluten dough 

based technological process parameters. 

      Key words: gerodietetics, dumplings dough, wheat germ fiber 

Спосіб життя і харчування є найважливішими чинниками, що визначають 

здоров'я людини, його працездатність, уміння протистояти всім видам 

несприятливих зовнішніх дій і, зрештою, що визначає тривалість і якість життя. 

Харчові речовини, що поступають з їжею, забезпечують організм людини 

пластичним матеріалом і енергією, визначають його здоров'я, фізичну і творчу 

активність, здібність до відтворення, тривалість життя. Особливу групу 

продуктів, що забезпечують реалізацію вказаних завдань харчування, 

представляють продукти призначенні для харчування людей похилого та 

старечого віку, тобто геродієтичного призначення. 

Геродієтика - важливий фактор профілактики патологічних порушень 

фізіологічно закономірного старіння. Формула геродієтичного харчування 

базується на балансі білків, жирів та вуглеводів – 1:0,8-0,9:3,5-4,7 (відповідно). 

Крім того, необхідно обмежити деякі продукти (цукор, борошно інше) та 

підвищити вживання інших (плоди, ягоди, овочі). Наукова стратегія та 

практика створення продуктів геродієтичного призначення включає медико-

біологічні рекомендації, що обумовлюють вибір дієтичної добавки для корекції 

хімічного складу продуктів, технологічні аспекти, що розглядають питання 

якості продукції, збереженості та взаємодії між окремими компонентами 

харчової композиції [1,4].  

Сучасний рівень комп’ютерного моделювання дозволяє проектувати 

комбіновані харчові продукти із заданими властивостями. Комп'ютерне 

проектування базується на оптимізації вибору різних видів сировини та 

співвідношень інгредієнтів, із допомогою якої можна отримати композицію, яка 



за кількісним і якісним складом нутрієнтів найбільшою мірою відповідає 

медико-біологічним вимогам і показникам харчової та біологічної цінності, 

технологічним аспектам, включаючи питання якості продукції, збереження, 

сумісності мікронутрієнтів і взаємодії між окремими компонентами харчової 

композиції [2-3]. 

Жоден українець не обходиться в своєму раціоні без вживання 

традиційно української страви - вареників. Проте вживання борошна вимогами 

геродієтетики обмежено 20 г/добу, саме тому актуальною є розробка технології 

виробництва вареників геродієтичного призначення. 

Метою та завданням статті є проектування технології борошняної страви 

геродієтичного призначення, дослідження кількісних та якісних характеристик 

спроектованого вареничного тіста і побудови раціональних параметрів 

технологічного процесу на основі здобутих даних.  

 Виходячи з позицій геронтології та нутриціології, можна говорити про те, 

що при системних проявах хвороб необхідно у кожному конкретному випадку 

враховувати й зміни нутрієнтного статусу, особливо це стосується людей 

похилого та старечого віку. Чим своєчасніше буде врахований нутрієнтний 

гомеостаз для вирівнювання фізіологічних потреб людини, тим більш дієвими 

будуть зміни у нормалізації метаболічних порушень.  

З позиції системного підходу проектуємо технологію вареників 

геродієтичного призначення відповідно до рекомендацій медиків та 

нутриціологів (рис.1.). Вченими отримані доказові дані [5], що погіршення дії 

інсуліну відбувається під впливом збиткового споживання жиру, особливо 

насичених жирів та транс ізомерів жирних кислот. Показано, що ПНЖК ω-3 

мають профілактичну дію щодо розвитку інсулінорезистентності, яка 

обумовлена високожирною дієтою, а ПНЖК ω-6 інгібірують вбудову 

ейкозопентоєнової кислоти в мембрани клітин (тромбоцитів, еритроцитів, 

нейрофілів, моноцитів і гепатоцитів) чим й знижують чутливість до інсуліну. 

Таким чином, підвищений рівень ПНЖК ω-3 призводить до покращення 

чутливості до інсуліну, а високе співвідношення ПНЖК ω-6/ ω-3 асоціюють з 



підвищенням інсуліну натощак. Ізокалорійна заміна НЖК на ПНЖК 

призводить до покращення чутливості до інсуліну, зниженню вмісту 

абдомінального жиру без зміни співвідношення округлості талії до округлості 

стегна, а також відсоткового вмісту жирових мас. Споживання лактози 

позитивно для інсулінорезистентності, тоді як споживання глюкози, фруктози 

та інших вуглеводів негативно впливають на інсулінорезистентность. Різновиди 

харчових волокон і резистентний крохмаль також позитивно впливають на 

чутливість до інсуліну. Цей вплив обумовлено утворенням під дією вказаних 

нутрієнтів коротко ланкових жирних кислот, які затримують глюконеогенез у 

печінці, секрецією гастроінтестинальних гармонів, позитивний вплив на 

моторно - евакуаторну функцію товстої кишки та активізацію ферментів 

підшлункової залози.  

Дослідження дієтологів показали [6], що вживання гіпокалорійних дієт з 

включенням низько жирних молочних продуктів, овочів, фруктів, зернових і 

бобових продуктів супроводжується суттєвим покращенням стану хворих, а 

саме, значно знижується систолічний і діастолічний артеріальний тиск, 

зменшується глікемія натощак. Джерелом ПНЖК ω-3 можуть слугувати олія з 

насіння гарбуза, які також багаті на жиророзчинні вітаміни А та Е. Так, олія з 

насіння гарбуза вміщує 0,5 мг% ретинолу і 132 мг% токоферолу. Джерелом 

білку та лактози, споживання якої позитивно для інсулінорезистентності, 

обираємо сметану дієтичну 10%-жирності, а джерелом харчових волокон, які 

позитивно впливають на чутливість до інсуліну, можуть бути клітковина 

зародків пшениці чи з насіння гарбуза та пектин-зостерин. Схема забезпечення 

геродієтичного призначення спроектованої борошняної кулінарної продукції 

для людей похилого віку шляхом взаємодії нутрієнтів подано на рис. 2. 

Функціонально-технологічні властивості тіста були вивчені на модельних 

системах з додаванням зародків пшениці та клітковини зародків пшениці.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПНЖК ω-3 1,7·10-3 ≤ С1 ≤3,3·10-3 Обмеження за 

вмістом, де С1-

С8 – вміст 

ПНЖК  ω-3, 

вітамінів А, Е, 

С, В9, селену, 

йоду і 

харчових 

волокон у 

продукті 

відповідно 

Ретинол 1,5·10-4 ≤ С2 ≤5,0·10-4 

Токоферол 1,5 ·10-3≤ С3 ≤3,0·10-3 

Аскорбінова 

кислота 

12,0·10-3≤ С4≤40,0·10-3 

Фолієва 

кислота 

30,0·10-6 ≤ С5 ≤ 60,0·10-6 

Селен 7,5·10-6≤ С6≤21,0·10-6 

Йод 22,5·10-6≤ С7≤50,0·10-6 

Харчові 

волокна 

3,75 ≤ С8 ≤20,0 

Сi→max Критерій оптимізації за 

вмістом нутрієнтів 
Борошно Y 1≤15,0 Обмеження за 

фізико-хімічними 

показниками, де  

Y1, Y2, Y 3… Y 10- 

масові частки (%) 

відповідних 

інгредієнтів у 
готовій страві 

(виробу) 

Сметана дієтична 10%-жирн. Y 2≤10,0 

Зародки пшениці знежирені Y 3≤2,0 

Сир кислий 4%-жирн. Y 4≤30,0 

Меланж Y5≤1,5 

Крохмаль Y6≤1,5 

Олія насіння вівса Y7≤5,0 

Курага Y8≤10,0 

Ківі Y9≤30,0 

Пектин-зостерин Y10≤1,0 

Білки В1≤15 Обмеження за фізико-

хімічними 

показниками, де  В1, В2, 

В3, В4 - вміст (%) білків, 

жирів, вуглеводів, 

харчових волокон у 

готовій страві (виробу) 

Жири В2≤13 

Вуглеводи В3≤53 

Харчові 

волокна 

В4≤5 

Органолептична 

оцінка 
3<Поц≤5 

де Поц – показник 

органолептичної 

оцінки 

Комплексний 

показник якості 
70 ≤ Кпя≤ 100 

де Кпя, Кпк –

комплексні 

показники якості та 

конкуренто-

придатності 

Конкуренто-

придатність 
70 ≤ Кпк≤ 100 
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Рис.1. Моделювання борошняних страв геродієтичного призначення 

Комп'ютерне моделювання 

Якість та 

безпечність виробів  

Вміст і 

засвоюваність 

речовин 

Органолептичні 

властивості 

Термін 

зберігання 

Безпечність 

виробів 

Токоферол 

ß-каротин 

Аскорбінова кислота 

Харчові волокна 

 Фолієва кислота 

 

Органічні джерела 

йоду, селену 

Амінокислота тирозин 

Токоферол 

Забезпечення збереження нутрієнтів 

Запобігання 

окислення  

ПНЖК 

Підвищення стій-

кості організму, 

забезпечення 

максимального 

засвоєння селену 

Зменшення втрат 

йоду та селену 

Засвоюваність, взаємодія, синергізм 

Мінеральні 

речовини 

Вітаміни Харчові 

волокна 

Збагачення борошняних страв ессенціальними речовинами 

Дефіцитні речовини, що складають 15-50% 

добової потреби 



Кількісна та якісна характеристика (розтяжність) клейковини тіста 

вареничного від концентрації введення добавок подані на рис. 3. Кількість 

клейковини при заміні борошна на клітковину в модельній системі до 12% від 

маси тіста перевищує контроль, розтяжність клейковини у цих межах 

концентрації має також достатньо високі показники порівняно з контролем. 
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Рис. 2. Забезпечення геродієтичного призначення 

продукції для людей похилого віку шляхом взаємодії 

нутрієнтів  
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Рис.3. Кількісна та якісна характеристика (розтяжність) клейковини тіста 

вареничного від концентрації введення зародків пшениці та клітковини 

зародків пшениці 

Технологію вареників геродієтичного призначення спроектовано як 

цілісну систему, в межах якої виділено принципові підсистеми, функціонування 

яких спрямовано на отримання вихідного результату функціонування системи - 

отримання вареників геродієтичного призначення. З рисунку 4 видно, що при 

приготуванні борошняних страв геродієтичного призначення підсистеми С1, С2, 

С3 передбачають отримання необхідної рецептурної базової суміші 

інгредієнтів, які потрібні для подальшого формування та отримання 

напівфабрикатів для виробів. Підсистема С «Підготовка сировини та матеріалів 

до виробництва» вміщує три складових: С3 «Підготовка харчової композиції на 

основі рослинної та водоростевої сировини до виробництва, заміс тіста», С2 

«Підготовка борошняної , яєчної та молочної сировини до виробництва, 

підготовка начинки», і С1 «Тістоутворення». Підсистема В «Приготування 

борошняної страви» закінчується отриманням напівпродукту і нараховує дві 



складових: В2 «Формування напівпродукту» і В1 «Теплова обробка». Готовий 

продукт отримуємо у підсистемі А «Товарне оформлення та реалізація».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Технологічна схема виготовлення вареників «Сирних з курагою» 

геродієтичного призначення 

Якість вареників геродієтичного призначення досліджували на 

відповідність стандартним показникам продукції, а також досліджували 
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Оформлення страви 

Напівпродукт  

Вареники «Сирні з курагою» 

Вареники «Сирні з 

курагою» 

геродієтичного 

призначення 

 

Меланж 
 

Борошно 
 

Зародки 

пшениці  
знежирені 

С3 

Теплова обробка 

(пароконвектомат) 

t = 102… 105 ºС,  

τ =(7…8)х 60 с 

 

Начинка «Сирна з курагою» 
 

МКО 

Нп/ф «Тісто вареничне» 
 

Формування  

m=23..24 г 
(вага тіста 10-11 г, вага фаршу 12-13 г) 

В2 

Заміс тіста 

 t = 28… 30ºС, 

n1 =0,3…0,5 об/с 

Ʈ=(7 - 10) х60 с 

. 
 

Варка фруктового соусу  

t = 92… 95ºС,Ʈ2=(3-5) 

х60 с 

Тістоутворення t=2…6° С,  

Ʈ=(60-90) х60 с 
 

Олія 

насіння 

гарбуза 
 

Ківі 
 

Сметана 
10%-жирн. 

 

Нарізання на шматки  

Ø = 5…7 мм 

 

 

МКО 

Крохмаль 
 

Соус 
фрукто- 

вий 

В1 



додаткову якість нової продукції за показниками органолептичної оцінки, 

фізико-хімічними, мікробіологічними тощо. Акти дегустацій вареників 

геродієтичного призначення у їдальні КУ «Богодухівський геріатричний 

пансіонат» та презентаційно-виставкового заходу «Наукові розробки вчених 

Харківщини», який був присвячений 95-річчю від заснування НАН України, 

свідчать про те, що вареники геродієтичного призначення мають прекрасний 

зовнішній вигляд та відповідну консистенцію, смак та аромат, що відповідають 

вимогам високоякісної продукції, що було встановлено на основі узагальнення 

експертних оцінок.  
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