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Анотація. В роботі проаналізовано перспективи використання у 

рецептурі хлібців для вегетаріанців нетрадиційної рослинної сировини, а саме 

насіння чіа. Визначено хімічний склад та амінокислотний СКОР компонентів 

хлібців, що дозволяє використовувати їх, як джерело білка. Проведено 

органолептичну оцінку якості контрольного зразка та нового виробу, за 

врахуванням комплексного показника якості. 
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Abstract.  The article deals with the problem of prospects of technology in 

unconventional loaves vegetarian vegetable raw materials, such as chia seeds. 

Chemical composition and amino acid components of SCOR leaves are defined and it 

is proved, that they can be used as an additional source of protein. The process of 

drying is analyzed, the optimal mode of selected temperature processing to ensure 

high organoleptic properties of finished products is defined. 
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Вступ. 

Аналізуючи ресторанне господарство в Україні слід відмітити існування 

різноманітних концепцій харчування. Зокрема, відповідно до даних Головного 

управління статистики у Черкаській області, на сьогодні в м. Черкаси 

працюють 189 закладів ресторанного господарства, серед яких 49 закладів є 

концептуальними: «Faro del Porto Trattoria» (середземноморська кухня), «MAO» 

(японська кухня), «Стумарін» (грузинська кухня), «FOREST» (гриль-бар), 

«Ferma» (заклад швидкого харчування), «Прованс» (середземноморська кухня), 

«Чумацький шлях» (українська кухня), «Рушничок» (українська кухня), 

«Одеса-мама» (гриль-хауз), «Оскар» (заклад із власною пивоварнею), 

«Адмірал» (рибний ресторан), «LA cosa Nostra» (дизайн закладу створений в 

стилі злочинної організації Італії ХІХ ст), «Yoshi» (азіатська кухня), «Вітряк» 

(заклад розміщений у будівлі реконструйованого вітряка), «Хінкалі» 

(грузинська кухня) та інші. 

На сьогодні у Європі набуває поширення пропаганда здорового способу 

життя, яка включає такий вид харчування, як вегетаріанство. Як свідчать 

результати тривалих досліджень великих груп людей, проведених у різних 

країнах світу, рослинна дієта (фрукти, овочі, горіхи, зерна, бобові) асоціюється 

з істотно нижчим рівнем серцево-судинних захворювань. Важливо зазначити, 

що така дієта не мусить бути низькокалорійною, навпаки, вона вирізняється 

великою кількістю ненасичених рослинних жирів (рослинних олій та горіхів), 

овочів та фруктів, вживанням цільного зерна як основного джерела вуглеводів 

та достатньою кількістю омега-3 жирних кислот [1]. 

Основний текст 

Дослідженнями, у яких взяли участь близько 76 тисяч учасників у 

Сполучених Штатах та Канаді, було доведено, що у вегетаріанців ризик 

померти від ішемічної хвороби серця зменшується на 31 % (чоловіки) і на 20 % 

(жінки) порівняно з невегетаріанцями. Зменшення захворюваності на серцево-



судинні хвороби серед вегетаріанців пояснюється нижчим, ніж у неве- 

гетаріанців, рівнем холестерину у їхній крові: на 14 % у лактоововегетаріанців 

(тих, хто споживає молочні продукти, яйця та овочі) та на 35 % у веганів (тих, 

хто споживає лише овочі) [2].  

Подібні результати отримали й британські вчені, вивчаючи 6000 

вегетаріанців та 5000 невегетаріанців у 1980-1984 рр. У вегетаріанців істотно 

нижчий рівень холестерину порівняно з людьми, що вживають м'ясо [3]. 

Маючи в середньому нижчий кров'яний тиск порівняно з 

невегетаріанцями, вегетаріанці мають також менший ризик розвитку гіпертонії, 

яка є передумовою безлічі хвороб та передчасної смерті. Перехід на 

вегетаріанську дієту сприяє зниженню кров'яного тиску до норми [2].  

Відмова від вживання м'яса зменшує ризик захворювання коронарних 

артерій. Відомо, зокрема, що вживання яловичини більше, ніж тричі на 

тиждень, збільшує у два рази  ризик смертельного захворювання коронарних 

артерій [4].  

За результатами оксфордського тривалого дослідження, смертність від 

ішемічної хвороби серця прямо залежить від вживання насиченого тваринного 

жиру та рівня холестерину у крові [5]. Оптимальною дієтою для запобігання 

серцевого нападу є фрукти, овочі, цільне зерно, бобові культури та рослинні 

олії [6]. 

Відповідно до даних Європейського Вегетаріанського Союзу, можна 

зробити висновок про те, що кількість вегетаріанців у світі зростає (рис.1). Що 

стосується України, то станом на 3 червня 2014 року ніяких наукових 

досліджень на цю тему не проводилось, а позиція Міністерства охорони 

здоров’я України щодо розвитку вегетаріанства, ґрунтується на результатах 

світових досліджень [7]. 

 



Рис.1. Розвиток вегетаріанства в країнах Європи 

 

На сьогодні, в Україні лише 8 міст пропонують заклади вегетаріанської 

кухні серед яких: м. Львів – Green Café, м. Дніпропетровськ – кафе «Домодарі», 

м. Ужгород – кафе – «Ясне сонечко», м. Київ –  ресторан «Імбир» та інші, м. 

Одеса – «Кафе, що дихає», м. Харків – «Vitamin», м. Чернівці – «Urban room», 

м. Івано-Франківськ – «Monday Café and Store». Кулінарні страви і вироби 

Страви в цих закладах готуються виключно із сировини рослинного 

походження [8]. 

Останнім часом у вегетаріанській кулінарії широкого розповсюдження 

набула нетрадиційна рослинна сировина  така, як щавнат, хлорела, кероб, 

насіння чіа та інше. Для вегетаріанців важливим є вживання білковмісних 

продуктів та добавок, серед яких є насіння чіа,  має давню історію традиційного 

використання для виготовлення їжі, в тому числі, у складі  напоїв (компотів, 

смузі, чаїв) та борошняних кондитерських виробів (печиво, пряники, тістечка) 

[8]. 

Є згадування, що насіння чіа використовували в їжу ще в доколумбійський  

період [9]. Майя, інки і ацтеки шанували цю рослину, вважали її джерелом 

життєвої сили і використовували в релігійних обрядах. Але з приходом до 
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Мексики іспанських конкістадорів посіви були знищені, а насіння чіа впродовж 

наступних  майже 500 років не вирощували.  Відновили вирощування цієї 

культури на початку 90- х років ХХ століття [9]. 

 На сьогодні насіння чіа вирощують в Мексиці, Гватемалі, Еквадорі, 

Болівії, Австралії, Парагваї та імпортують в ряд країн, в тому числі в Україну. 

Ця сировина є доступною  в роздрібних магазинах таких як «Еко лавка». 

Харчова цінність насіння  і концентрація в ньому корисних речовин 

коливається залежно від місця вирощування, ґрунтово-кліматичних умов та 

інших факторів. Так, з  підвищенням температури довкілля в насінні 

знижується вміст білка, а висота над рівнем моря обернено пропорційно 

впливає на вміст поліненасичених жирних кислот. Тому необхідно обов’язково  

зважати на країну-виробника, використовуючи чіа в якості продукту для 

здорового харчування [9]. 

 На кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу НУХТ 

проведено дослідження щодо використання насіння чіа  походження Парагвай, 

яке відповідає вимогам за показниками якості Технічного регламенту 

відповідно до Митного Союзу 021/ 2011 «Про безпеку харчової продукції».  

Вирощування насіння чіа в Парагваї відбувається  в гірській місцевості на 

висоті 1 500 метрів над рівнем моря, при цьому використовуються традиційні 

методи виробництва, орієнтовані на збереження спадщини майя. Насіння чіа, 

вирощене в цій країні, відрізняється найвищим вмістом ω-3-жирних кислот і є  

ідеальним дієтичним продуктом для прихильників сироїдіння і вегетаріанства, 

оскільки за харчовою цінністю значно перевищує  навіть цінні сорти жирних 

морських риб [8]. 

 Насіння чіа містить рослинний білок, харчові волокна і велику кількість 

пектинових речовин, які  стимулюють роботу кишківника, сприяючи 

зв’язуванню і  виведенню шкідливих речовин з організму. Велика кількість 

поліненасичених жирних кислот групи ω-3 позитивно впливає на стан нервової 

системи, оскільки беруть участь у формуванні мієлінової оболонки, яка 

покриває нервові волокна та  ізолює їх один від одного, сприяє проведенню 



нервових імпульсів. Руйнування мієлінової оболонки нервових волокон 

призводить до погіршення роботи мозку.  

Окрім цього, насіння чіа характеризується високим вмістом вітамінів – 

групи РР, В6, В5, В2, В1, С,Е; мікроелементів – калію, кальцію, натрію, фосфору, 

мікроелементів – марганцю, міді, цинку [9]. Вище враховані переваги хімічного 

складу насіння чіа, дають можливість збагатити хлібці цінними макро- та 

мікронутрієнтами з повним збереженням їх вмісту та  природнього 

співвідношення. 

 Споживання насіння чіа знижує базові та похідні кардіоваскулярні 

фактори ризику при діабеті ІІ типу. Дане твердження обґрунтоване 

дослідженнями стану здоров’я групи діабетиків як чоловіків, так і жінок [10]. 

 Дослідженнями І.Я. Конь і І.Я. Алєксєєвої  та іншими науковцями [8] 

доведено високі споживчі властивості насіння чіа, їх добру засвоюваність. 

Енергетична цінність насіння чіа складає 486 кКалл в тому числі: білки 16,54 г, 

жири 30,74 г, вуглеводи 42,12 г. 

Метою досліджень було розробка технологій хлібців  для вегетаріанців 

збагачених насіння чіа в умовах закладів ресторанного господарства. Широкого 

розпосюдження у вегетаріанській кулінарії набули хлібці з різними смаковими 

властивостями на основі пророщеного зерна злакових культур, а саме: «Хлібці 

пшеничні», «Хлібці рисові», «Хлібці пшенично-гречані», «Хлібці житні» та 

інші. За основу було взято  рецептуру «Хлібців пшеничних», суть якої полягає в 

попередньому пророщенні зерен пшениці при встановлених умовах. Недоліком 

даного способу є тривалий технологічний процес пророщування зерна пшениці 

(8-24 год). Як альтернативу даній технології запропоновано використання 

екструдованого борошна злакових культур, що дасть можливість суттєво 

скоротити тривалість приготування хлібців, а також підвищити їх харчову 

цінність за рахунок використання насіння чіа. Рецептура хлібців містить 

наступіні компоненти: борошно рисове екструдоване - 50 г., шрот зародків 

пшениці - 10 г., курага – 20г., насіння чіа – 20 г. 



Основним рецептурним інгредієнтом є екструдоване рисове борошно, яке 

цілеспрямовано піддавали температурній та механічній обробці з метою зміни 

вихідних властивостей. Суть процесу екструзії полягає в тому, що при втраті 

вільної і частково зв’язаної вологи, оброблений продукт  набуває вторинної 

структури, стає крихким при взаємодії з водою і частково розчиняється у воді. 

Під час екструзії нативний крохмаль піддається гідролізу, в результаті 

покращується його розчинність, засвоюваність. Молекули білків 

екструдованого борошна розгортаються, м’яко денатурують, відбувається 

збільшення кількості пептидів і вільних кислот. Ліпіди при  екструзії 

зберігають свої властивості, оскільки відбувається інактивація окисних 

ферментів [11]. Енергетична цінність борошна рисового екструдованого 

складає 330 кКал в тому числі, білків 7,5 г. жирів 1,0 г., вуглеводів 70, 7 г. 

З метою підвищення біологічної цінності, а також покращення структури 

виробів в рецептуру внесено  шрот зародків пшениці, які  містять переважно 

альбуміни і високий вміст глютатіону (0,5% від сухих речовин), який сприяє 

розрідженню клейковини і тіста, тим самим надає виробу м’якої, пористої 

консистенції [12]. Завдяки додаванню шроту до рецептури, готові вироби 

набувають приємного смаку та аромату, збагачуються мінеральними 

речовинами, харчовими волокна та білком. Енергетична цінність складає 228 

кКал в тому числі, білків 25  г,  жирів 12, вуглеводів 5 г. 

Курага, яку додавали в  якості смако-ароматичної речовини, також корисно 

впливає на організм людини. Курага підвищує харчову цінність виробів за 

рахунок високого вмісту харчових волокон, органічних кислот, вітамінів Е, РР, 

β-каротину, мінеральних елементів калію, магнію, фосфору, кальцію, заліза. Її 

вживають з метою  попередження та лікування анемії, гіпертонії, захворювань 

щитовидної залози, порушень в роботі шлунково-кишкового тракту. [13] 

Енергетична цінність складає 215 кКал в тому числі, білків 5.2 г.,  жирів 0,3., 

вуглеводів 51,0 г. 



Оскільки рецептуру хлібців розробляли для окремої групи населення – 

вегетаріанців, в тому числі сироїдів, важливим є процес теплової обробки 

виробів. Для даної технології використовували сушіння.  

Відпрацювання режимів сушіння хлібців здійснювали методом 

експерименту: 5 зразків хлібців, приготовлених за однаковою рецептурою та 

змінними параметрами теплового режиму, проводили  за  температури  95°С 

±3°С впродовж 20, 30, 40, 50, 60 хвилин. За органолептичними 

показниками найбільш вдалим виявили хлібці, що були приготовані за 40 

хвилин (табл.1) 

На основі таблиці 1 було проведено дегустацію виробів, за участі 10 

експертів, та розраховано комплексний показник якості (рис. 2). 

 
Рис.2. Профілограма комплексного показника якості 

  

Відповідно до даних профілограми можна сказати, що за 

органолептичними показниками «Хлібці рисові із насінням чіа» наближені до 

контрольного зразка, а за деякими значеннями навіть переважають. 
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Таблиця 1 

Органолептичні показники якості хлібців 
Показник якості  

Зовнішній 
вигляд 

 
Консистенція 

 
Колір 

 
Смак 

 
Запах 

 
Крихкість 

 
Форма 

 
М’якість 

Номер зразка 
Контроль Форма 

правильна, без 
деформації 

Хрустка, 
пориста 

Кремово-
жовтий 

Гармонійний, 
злегка 

солонуватий 

Притаманний 
сировині 

Крихкий, 
легко 

ламається 

Прямокутна 
форма, з 

розмірами 
150х40х5 мм 

Нем’який, 
крихкий 

І і ІІ Форма 
правильна, без 

деформації, 
надривів, 

правильних 
розмірів 

М’яка, в’язка, не 
пориста 

Колір білий з 
жовтим 

відтінком, з 
чорними 

краплинами 
Насіння чіа 

Притаманний 
сирому тісту, 

неприємний, із 
солодким 

присмаком 
кураги 

Притаманний 
рисовому 

борошну та 
куразі 

Не крихкий, 
не ламається,  

Прямокутна 
форма, без 
деформації 

М’який, 
в’язкий 

ІІІ Форма 
правильна, без 

деформації, 
надривів, 

правильних 
розмірів, 
поверхня 
пориста 

М’яка, 
рівномірно 
пориста, з 

рівномірними 
порожнинами, 

не груба 

Рівномірний, 
від світло 

жовтого до 
оранжевого, з 

чорними 
краплинами 
насіння чіа 

Приємний, 
характерний 
для свіжого 
продукту, з 
вираженим 
смаком та 
запахом 
кураги,  

Притаманний 
рисовому 

борошну та 
куразі 

Крихкий, 
легко 

ламається 

Прямокутна 
форма, 
злегка 

запечена по 
краях 

М’який 

ІV, V Форма не 
правильна, краї 

засушені, 
підгорілі, 

поверхня з 
тріщинами 

Тверда по краях, 
мяка по 

середині, не 
рівномірно 

пориста 

Не 
рівномірний, 

світло 
коричневий, по 

краях темно 
коричневий з 

чорними 
краплинами 

Неприємний, з 
присмаком 

підгорілості, 
гіркуватий. 

Притаманний 
рисовому 

борошну та 
куразі 

Не крихкий, 
не ламається 

Форма 
втрачена, з 
надривами 

та 
деформацією 

Твердий 



Також було розраховано енергетичну та енергетичну та біологічну цінність 

нового продукту: калорійність – 294 ккал (1230 кДж) в тому числі, білки  - 9,7г; 

жири – 6,4 г; вуглеводи – 49,2 г. 

Розрахунок біологічної цінності було необхідним для визначення ступеня 

засвоюваності білка. Показник біологічної цінності застосовується для 

характеристики білка, оскільки організм людини не може запасти 

амінокислоти, як це відбувається з іншими важливими нутрієнтами – жирами і 

вуглеводами. Таким чином, для задоволення потреби організму щоденний 

раціон повинен містити достатню кількість білка, що має збалансований 

амінокислотний склад (табл.2).  

Відповідно до даних  таблиці 2 можна зробити висновок про те, що 

компоненти хлібців мають збалансований амінокислотний склад, а лімітуючи 

амінокислоти одного компоненту доповнюються амінокислотами інших 

компонентів. Наприклад, вміст лізину в борошні рисовому екструдованому 

складає 68, 22 %, а в шроті зародків пшениці і насіння чіа – 132,7 % і 115,11 % 

відповідно. 

Показник біологічної цінності має велике значення для вегетаріанців, що 

не вживають білків тваринного походження. У цілому, тваринні білки мають 

вищу біологічну цінність, ніж рослинні. Таким чином, вегетаріанці повинні 

більш зважено ставитись до вибору джерел білка, щоб отримати комбінований 

білок з достатньо високою біологічною цінністю. 

Висновок 

Таким чином, розроблені нові хлібці для вегетаріанців на основі 

екструдованого борошна з додаваня насіння чіа, що  має не тільки високі 

смакові та споживні властивості, а й високу біологічну цінність. Для закладів 

ресторанного господарства такі хлібці можуть використовуватись, як 

напівфабрикати, так і окремий кулінарний виріб. 

 

 

 



Таблиця 2 

Хімічний склад та амінокислотний СКОР незамінних амінокислот компонентів хлібців 

 

Назва        

сировини 

 

Вміст білка , мг/г Вміст 
амінокислоти в 

«ідеальному 
білку» мг/г 

Амінокислотний скор., % 

Борошно 
рисове 

Насіння 
чіа 

Шрот 
зародків 
пшениці 

Борошно 
рисове 

Насіння чіа Шрот 
зародків 
пшениці Назва 

амінокислоти 

Ізолейцин 65 71 35 40 162,5 178,23 82,5 

Лейцин 68 95 70 70 98,25 136,23 100 

Лізин 37 63 73 55 68,22 115,11 132,7 

Метіонін 59 40 33 35 168,74 115,49 92.4 

Фенілаланін 75 95 74 60 125,64 160,54 110,0 

Треонін 52 63 52 40 130,72 157,68 130,0 

Трептофан 17 18 12 10 172,87 180,00 120,0 

Валін 91 72 51 50 182,77 145,27 102,0 
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