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Вступ. Однією з найважливіших проблем суспільства є мінімізація 

негативного впливу довкілля на людину. Медико-демографічна ситуація, яка 

склалась останнім часом в Україні, свідчить про незадовільний стан здоров’я 

населення, що виявляється у низький народжуваності, порівняно високим 

рівнем смертності, насамперед чоловіків працездатного віку, від’ємному 

природному прирості населення, скороченні середньої очікуваної тривалості 

життя, а також високому рівні поширеності хронічних неінфекційних 

захворювань (ХНІЗ). На останні страждає до 60% дорослого та майже 20% 

дитячого населення, вони значно впливають на тривалість життя, визначають 

інвалідизацію та передчасну смертність населення. Це відбувається при 

значному порушенні харчового статусу населення, недостатній якості питної 

води, посиленні техногенного геохімічного пресу, особливо у мегаполісах, 

обумовлює необхідність вирішення питань щодо оптимізації харчування 

населення України, розроблення технологій харчової продукції і раціонів 

оздоровчого і детоксикаційного харчування, що знижують негативний вплив 

техногенного середовища на організм людини.  

Авторами проведено аналіз наукових джерел щодо впливу негативних 

екологічних факторів найбільшого мегаполісу України - м. Києва на організм 

людини і розвиток екологічно обумовлених захворювань. Розглянуто наукові 

основи сумісного впливу екологічних факторів і незбалансованого харчування 

на організм людини. Систематизовано результати сучасних наукових 

досліджень щодо ефективності використання харчових і біологічно активних 

речовин для зниження негативного впливу на організм ксенобіотиків і 

ендотоксикантів. За результатами системного аналізу визначено методологічні 

підходи до вирішення проблеми розроблення кулінарної продукції і раціонів 
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детоксикаційного харчування працездатного населення м. Києва з 

використанням фізіологічно функціональних інгредієнтів, іонізованих водних 

розчинів, спеціальних методів технологічної обробки сировини і 

напівфабрикатів. Науково обґрунтовано і розроблено низку технологій 

кулінарної продукції, напоїв і борошняних кондитерських виробів для 

оздоровчого і детоксикаційного харчування населення мегаполісів. 

 

Розділ 1. Наукові основи оздоровчого та детоксикаційного харчування 

населення мегаполісів 

Сучасні мегаполіси по всьому світу є зоною підвищеного екологічного 

ризику. Протягом усього життя людина в мегаполісі стикається з негативними 

факторами навколишнього середовища (забруднення повітря, води, ґрунтів, 

продуктів харчування), використання побутових токсикантів, постійного 

впливу неіонізуючих електромагнітних полів і випромінювань, шуму та 

вібрацій, підвищених психоемоційних навантажень, можливої наявності 

шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголь, наркотичні  засоби), споживання 

значної кількості ліків.  

Урбанізація спричинила значні міграційні процеси та перерозподіл у 

соціальній структурі населення України – збільшення до 70% чисельності 

міської популяції. Одним з найбільших мегаполісів України є м. Київ, в якому 

постійно проживає 2,8 млн осіб. За даними міжнародної екологічної експертизи 

з 219 міст світу Київ посідає 29 місце за ступенем екологічної небезпеки, а 

рівень забрудненості повітря в ньому оцінюється як високий. За станом 

здоров’я населення м. Київ віднесено до проблемних адміністративних 

територій України [1].  

За даними ВООЗ захворюваність населення великих міст злоякісними 

новоутвореннями за останні п'ять років збільшилася в Україні на 13,5%, 

смертність зросла на 15%. В структурі загальної захворюваності одне з перших 

місць посідають хвороби системи кровообігу, захворюваність на які за останні 

5 років зросла на 53,9%, (у т.ч. на гіпертонічну хворобу – 58,7 %, ішемічну 

 2 



хворобу серця – 50,3 %) [2]. За даними Міністерства охорони здоров’я України 

встановлено, що темпи приросту різних форм онкологічної захворюваності 

мешканців міст значно вищі порівняно з такими у мешканців села (у 2–5 разів) 

[1]. Залежно від інтенсивності та часу впливу несприятливих факторів довкілля 

на організм змінюється стан здоров’я людини від динамічного гомеостазу до 

небезпечного, при цьому формуються різні порушення здоров’я [3].  

Наведені вище негативні фактори неминуче виснажують резерви 

підтримки внутрішньої рівноваги організму людини - гомеостазу. Відбувається 

порушення енергетичної, адаптаційної, метаболічної, кислотно-лужної 

рівноваги і, як наслідок, перенапруження цих систем з розвитком захворювань і 

передчасним старінням організму. Вплив ксенобіотиків на живу клітину 

зводиться у кінцевому випадку до мутагенного або генотоксичного ефекту, в 

результаті якого в організмі людини виникають мутації як статевих, так і 

соматичних клітин, що призводить до розвитку соматичних або спадкових 

захворювань нового класу - екогенетичних хвороб, про особливу небезпеку 

яких для здоров’я сучасного і наступних поколінь неодноразово зазначали 

вітчизняні і зарубіжні вчені: Бочков Н.П., Дубинин Н.П., Дурнев А.Д., Журков 

B.C., Засухина Г.Д., Смоляр В.І., Hollaender К, Kirkland P., Zaiger F.И та ін. 

Неспецифічною реакцією організму на вплив факторів навколишнього 

середовища є патологічний процес надлишкового внутрішньоклітинного 

накопичення вільних радикалів, активація процесів і накопичення продуктів 

перекисного окиснення ліпідів, що перевантажує систему оксидантної 

рівноваги у життєдіяльності організму [3, 4, 5, 6]. Ланку патологічних змін, що 

виникають в організмі внаслідок зростання активності процесів 

вільнорадикального окиснення, об’єднують під назвою оксидантний стрес (рис. 

1). 
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Рис. 1. Негативні фактори зовнішнього середовища, що викликають 

оксидантний стрес в організмі, та його наслідки 
 

Ці зміни пов'язані, перш за все, з пошкодженням клітинних мембран, 

внаслідок якого клітини втрачають цілісність, порушується процес клітинного 

дихання  і розвивається гіпоксія – стан організму, який виникає при 

недостатньому забезпеченні організму киснем або порушенні його утилізації в 

процесі біологічного окиснення [7]. Киснева недостатність здійснює 

дезорієнтуєтуючу дію на всі види обміну, що призводить до порушення 

функціонального стану життєво важливих органів і систем [3]. 
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Порушення оксидантного статусу організму розглядається в даний час як 

одна із загальних ланок в етіології екологічно обумовлених захворювань 

дихальної, серцево-судинної та інших систем, а також як один з механізмів 

канцерогенезу (Владимиров Ю.А., 1998; Величковский Б.Т., 2000; Halliwell В. 

and Cross С.Е., 1994; Delfino R.J., 2005). В основі всього цього - забруднення 

організму токсичними речовинами і порушення ендоекологічної рівноваги на 

фоні дефіциту в раціонах мікронутрієнтів і мінорних біологічно активних 

речовин (Красовский Г.Н., 1989; Зайцева Н.В., 2000; Гончарук Е.И., 2002; 

Хрипач JI.B., 2003; Журков B.C., Хрипач Л.В., 2003; Ракитский В.Н., Юдина 

Т.В., 2006; Kamal А.А., 1992; Misiewicz A., 1999; Lee D.-H., 2006). 

Харчування більшості населення Україні не відповідає принципам 

здорового харчування через споживання харчових продуктів, що містять велику 

кількість жирів тваринного походження і простих вуглеводів, недостатності в 

раціонах свіжих овочів і фруктів, риби і морепродуктів. Проблеми оптимізації 

харчування населення мегаполісів є актуальними для відновлення 

ендоекологічної рівноваги організму та профілактики наслідків оксидантного 

стресу. Порушення у кількісній та якісній адекватності харчування населення 

призвели до розвитку синдрому «маладаптаціі» - зниженої природної 

резистентності організму внаслідок недостатнього надходження в організм 

вітамінів і мікроелементів, фітохемопротекторів (мінорних харчових біологічно 

активних речовин) (Истомин А.В., 2006; Тутельян В.А., 2003). В урбанізованих 

промислових центрах, в екологічно «напружених» регіонах у населення 

розвивається синдром екологічно зниженої природної резистентності організму 

(Рахманин Ю.А, 2004; Zakharchenko М.Р., 2003). Можна вважати, що такі два 

явища можуть «накладатися» один на одного і призводити до підвищення 

напруги зазначених механізмів організму.  

Світові наукові дослідження та практика свідчать, що за допомогою  

синтетичних вітамінно-мінеральних комплексів не можна вирішити проблему 

компенсації зазначених станів, оскільки їх ізоформа відрізняється від 

натуральних, їх засвоєння значно нижче, ніж з натуральних продуктів, у них 
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відсутні мінорні компоненти їжі (фітохемопотектори) (Дадали В.А., 2007; 

Тутельян В.А., 2006; Bouic PJ.D., 2002; Breytenbach U., 2001). 

За допомогою традиційних харчових продуктів також неможливо у повній 

мірі досягти певних результатів щодо вирішення проблеми покращення 

харчування населення у напрямі оптимізації метаболічних і детоксикаційних 

процесів в організмі і посилення його захисно-адаптаційних можливостей. У 

зв’язку з цим розроблення новітніх технологій продуктів для детоксикаційного 

харчування і способів аліментарної регуляції раціонів харчування людини з 

метою достатнього формування пристосувальних, компенсаторних і 

адаптаційних реакцій організму людини адекватно його нормальній внутрішній 

екології є актуальною задачею позитивного розвитку і практичного 

становлення концепції оптимального харчування. Основними передумовами 

практичного втілення цієї ідеї є наукові роботи, присвячені теоретичним і 

практичним питанням розробки функціональних харчових продуктів: 

Гаппарова М.М., Капрел’янца Л.В., Корзуна В.Н., Кочеткової А.А., Ліпатова 

Н.Н., Смоляра В.І., Тутельяна В.А., Шендерова Б.А., Marriott B.M., Mizota Т., 

Potter D. та ін. Разом з тим, зазначимо, що проблематику методологічної бази 

розроблення продуктів і раціонів для детоксикаційного харчування 

працездатного населення м. Києва з використанням біологічно активних 

фітохімічних сполук і фізіологічно функціональних інгредієнтів, іонізованих 

водних розчинів, що дозволяє спрямовано змінювати метаболізм, підсилювати 

та прискорювати виведення ксенобіотиків, підвищувати неспецифічну 

резистентність організму людини, зокрема антиоксидантний захист, 

немедикаментозним безпечним шляхом поки ще недостатньо вивчено. 

У зв’язку з цим, виникла потреба у систематизації характерних для 

населення м. Києва негативних факторів харчування і довкілля, що прямо або 

опосередковано провокують оксидантний стрес в організмі людини, сприяють 

зниженню неспецифічної резистентності, виснажують функції 

антиоксидантного захисту, розвитку поширених хронічних неінфекційних 

захворювань. На основі виявлених факторів і їх негативного впливу, за 
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результатами аналізу сировинної бази інгредієнтів зі спрямованою 

антигіпоксичною та антиоксидантною дією передбачається визначити 

пріоритетні напрями детоксикаційного харчування населення м. Києва і 

обґрунтувати перспективи розроблення визначеного асортименту харчової 

продукції для детоксикаційного харчування, призначеної для профілактики 

впливу негативних факторів навколишнього середовища на здоров’я людини, її 

оксидантний статус.  

До найбільш небезпечних еколого-гігієнічних факторів навколишнього 

середовища, що мають певний негативний вплив на здоров’я населення м. 

Києва, сприячи розвитку оксидаційних процесів та забрудненню 

ендоекологічного середовища організму людини, можна віднести забруднення 

атмосферного повітря, наявність ксенобіотиків у харчових продуктах і питній 

воді. За даними комплексних наукових досліджень, забруднення атмосфери у 

великих містах обумовлює 20-39% усієї захворюваності [3]. Причому 

найбільший вплив на показники оксидантного статусу і здоров’я людини має 

рівень забруднення повітря формальдегідом [9].  За даними наукових джерел, 

хімічні сполуки, вміст яких реєструється в атмосферному повітрі м.Києва, 

потенційно здатні до порушення оксидантної рівноваги в дослідах на тваринах і 

культурах клітин (Величковский Б.Т., 1990; 2002; Пылев Л.Н., 2006; Thorn S.R., 

2000; Bauer A.K., 2003; Li N., 2003; Hochscheid R., 2005; Saito Y., 2005). 

Водночас невідомо, які з цих потенційних ефектів реалізуються в організмі 

людини при тих концентраціях хімічних сполук, які містяться в атмосферному 

повітрі Києва. Департаментом екологічного контролю Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України автомобільний транспорт у 

Києві дає 83,4% усіх шкідливих викидів в атмосферу, серед яких найбільшу 

небезпеку становить канцероген – тетраетилсвинець, що надходить у природні 

води з поверхневими стоками з міських територій. Дана речовина 

характеризується високою токсичністю, має кумулятивні властивості. За 

даними Центральної геофізичної обсерваторії Міністерства України з 

надзвичайних ситуацій, концентрація діоксиду азоту у атмосферному басейні м. 
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Києва перевищує норму більше, ніж у 2 рази, а у літній період – до 5 разів, що 

імовірно є одним з факторів збільшення рівня захворюваності населення за 

класами хвороб органів дихання. За даними МОЗ України у 2012 р. у структурі 

захворюваності населення працездатного віку м. Києва домінували хвороби 

органів дихання (36,8%), кількість яких за останні 5 років збільшилась на 8,96% 

[1].    

Найбільшу небезпеку для здоров'я людини представляють забруднювачі 

хімічної та біологічної природи - природні токсичні компоненти і контамінанти 

харчових продуктів, що надходять з навколишнього середовища: токсичні 

метали, радіоізотопи, пестициди, їх метаболіти і продукти деградації, нітрати, 

нітрити і N-нітрозосполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні, сполуки, що 

вивільняються з упаковки та ін. Залежно від умов, від 30 до 80% потенційно 

шкідливих речовин у побуті надходить до організму людини з продуктами 

харчування і питною водою. Наприклад, 95% пестицидів надходить з 

продуктами харчування, 4,7% - з водою і лише 0,3% - з атмосферним повітрям. 

Основна маса радіонуклідів (до 80—95%) також надходить з добовим харчовим 

раціоном, до 5% - з питною водою і тільки 1% - з повітрям. Зокрема, з м'ясними 

і молочними продуктами надходить 70-80% радіоцезію та 60-70% радіонуклідів 

стронцію, а регулярне споживання грибів та ягід може збільшити вміст 

радіоцезію в організмі майже на 40% [10]. Нітрати та нітрити надходять 

переважно з овочами (біля 70% добового надходження), а решта 30% — з 

водою та м'ясними продуктами. Ці обставини пояснюються не лише наявністю 

ксенобіотиків у об'єктах навколишнього середовища, але й їх властивостями 

кумулюватися в окремих ланцюгах екосистеми, зокрема в організмі людини як 

завершального трофічного ланцюга міграції. За результатами моніторингу 

хімічного забруднення різних об’єктів навколишнього середовища найбільша 

невизначеність виявилася характерною для оцінки експозиції токсичних 

важких металів (ТМ), що забруднюють продукти харчування і визначають 

найбільший внесок у сумарні дози. Частка продукції, що містить ТМ, 

залишається суттєвою – за деякими групами продуктів до 50 – 70%. Показано, 
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що до 98,6 – 99,9% свинцю та кадмію надходить до організму людини через 

шлунково-кишковий тракт з харчовими продуктами у дозах, вищих за 

припустимі добові, рекомендовані ФАО/ВООЗ [11]. На наш погляд, з одного 

боку, необхідно вивчати, як змінюється вміст ТМ у харчових продуктах в 

процесі кулінарної обробки, з іншого боку, створювати технології продуктів, 

що знижують засвоєння даних елементів, мають детоксикаційні та 

антиоксидантні властивості, тощо. 

Експериментальними дослідженнями ряду науковців підтверджено, що 

мікроелементний статус організму мешканців мегаполісів характеризується не 

тільки підвищенням концентрацій ряду токсичних елементів (свинцю, ртуті, 

кадмію, миш’яку), але і зниженням вмісту деяких біоелементів. 

Експериментально підтверджено, що при підвищеному накопиченні у волоссі 

людей свинцю достовірно знижуються біоконцентрації такого життєво 

необхідного мікроелемента як цинк, інших ессенціальних мікроелементів, що 

пояснюється підвищеними потребами організму для нейтралізації метаболічних 

наслідків екологічних стресів [12, 13]. 

Дослідженнями науковців Інституту педіатрії, акушерства та гінекології 

АМН України чітко визначено, що у жінок, які мешкають у мегаполісах, значно 

знизилася харчова цінність грудного молока за всіма нутрієнтами. Зокрема, у 

жінок, що мешкають у м. Києві, у грудному молоці визначається низький вміст 

кальцію, фосфору, заліза, цинку, міді (у 2 рази менше за норму ВООЗ), високий 

рівень свинцю, алюмінію, кадмію та інших ксенобіотиків. Це призводить до 

пригнічення захисних функцій організму, розвитку анемій у дітей і закладає 

фундамент для розвитку екологічно обумовлених захворювань з перших днів 

життя людини [14]. 

Високий рівень техногенного навантаження на водойми, використання 

недосконалих технологій водопідготовки та вторинне забруднення води у 

розподільчих мережах м Києва призводить до надходження у питну воду 

значної кількості неорганічних і органічних забруднюючих речовин, сумарна 

дія яких на організм людини може викликати небезпечні для здоров’я 
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синергетичні ефекти. Питна вода з мережі центрального водопостачання м. 

Києва характеризується наявністю канцеро- і мутагенних хлорорганічних 

сполук (хлоровані пестициди типу DDT та DDE, тощо), вміст яких часто 

перевищує встановлені нормативи ДСанПіН 2.2.4-171-10. При тривалому 

надходженні навіть у малих дозах хлорорганічні сполуки здатні 

накопичуватися в організмі і викликати отруєння, онкологічні захворювання, 

віддалені наслідки ушкодження генетичного апарату людини. Виявлено 

наявність у водопровідній воді мікроміцетів різних класів, зокрема і 

високотоксичних, які не знезаражуються відомими на даний час 

технологічними прийомами на централізованих станціях водопідготовки навіть 

при хлоруванні високими дозами. Виявлено гостру токсичність водопровідної 

води на рівні організмів. Зразки води з мережі змішаного водопостачання 

м. Києва за показником мутагенної активності мали достовірне перевищення 

граничного рівня у три та більше разів. Споживання бутильованих вод не 

завжди є гарантовано безпечним. За результатами експериментальних 

досліджень поширених на ринку м. Києва 30 торговельних марок фасованої 

питної води встановлено, що 75% дослідних зразків зумовлювали генотоксичні 

ефекти [15, 16].  

За результатами власних експериментальних досліджень встановлено, що 

окислювально-відновний потенціал води централізованого водопостачання у 

м.Києві – (+350) – (+450) мВ, а більшості бутильованих вод – (+200) – (+400) 

мВ [16]. Така вода викликає ефект додаткового оксидантного навантаження на 

організм людини, фізіологічні рідини якого мають негативні значення ОВП: від 

-7 до -100 мВ. Харчові раціони на основі води і продуктів такої якості сприяють 

встановленню стану компенсованого ацидозу в організмі (синдрому 

гіперпероксидації), для нейтралізації якого організм витрачає велику кількість 

магнію та кальцію, зокрема з кісткового скелету, антиоксидантів. При цьому 

недостатність забезпечення організму негативними іонами водню призводить 

до пригнічення внутрішньоклітинних процесів обміну речовин, нагромадження 

токсичних речовин, погіршення стану здоров'я, передчасного старіння 
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організму. У зв’язку з цим виникає необхідність обґрунтування доцільності і 

перспектив використання питної води високої якості зі зниженим до 

фізіологічного рівня значенням окислювально-відновлювального потенціалу та 

структурною впорядкованістю молекул у харчуванні людини. 

Небезпечним є також збільшення використання у сучасних виробництвах 

харчової продукції різноманітних харчових добавок, що спеціально додають на 

різних стадіях виробництва, зберігання, транспортування: ароматизатори, 

консерванти, стабілізатори, антиоксиданти, гідрогенізовані жири, які містять 

трансізомери жирних кислот, тощо, дія яких при тривалому надходженні до 

організму і сумарному споживанні (з різними харчовими продуктами) мало 

вивчена, а добові прийнятні навантаження не встановлені. Під час 

технологічного обробляння, у кулінарній продукції може накопичуватись 

широкий спектр токсичних речовин (бенз(а)пірен та інші продукти піролізу 

жирів), які мають мутагенні, генотоксичні властивості. Особливу небезпеку для 

здоров’я людини становлять транс-ізомери жирних кислот (ТЖК), які 

утворюються під час гідрогенізації рослинних олій. Експериментальними 

дослідженнями ряду науковців встановлені негативні впливи на здоров’я 

людини транс-жирів: порушення обміну ліпідів, підвищення рівня холестерину 

і розвиток  атеросклерозу, зниження імунітету, розвиток безпліддя, виникнення 

злоякісних новоутворень. За рекомендаціями ФАО/ВООЗ рівень споживання 

ТЖК має бути знижений до 1% від добової енергетичної цінності раціону (не 

більше 1,5 г /добу). Споживання транс-ізомерів жирних кислот одним 

мешканцем України становить від 2,7 до 12,8 г/добу, що значно перевищує 

рекомендовані норми. Станом на 2013 рік в Україні відсутні державні 

стандарти на жири з нормування вмісту бенз(а)пірену, масової частки транс-

ізомерів жирних кислот в продуктах харчування. У зв’язку з наявністю 

небезпеки споживання ТЖК і високими рівнями їх вмісту у харчових продуктах 

актуальним є визначення напрямів розроблення заходів аліментарної 

профілактики негативних наслідків ТЖК для здоров’я людини, зокрема 

розробка і впровадження заходів з елімінації транс-жирів внаслідок їх заміни на 
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рослинні олії з поліненасиченими жирними кислотами, використання у 

виробництві кулінарної продукції ощадних технологій, які запобігають 

утворенню ТЖК, а також розроблення харчової продукції з детоксикаційними 

властивостями. 

Сучасні епідеміологічні дослідження свідчать про зміну структури 

добових продуктових наборів українців, зменшення споживання м'ясних, 

молочних продуктів, і, особливо, овочів та фруктів (до 50-70% від фізіологічної 

норми) серед працездатного населення та збільшення споживання 

висококалорійних (вуглеводно-жирових) продуктів харчування з невисокою 

біологічною цінністю. За даними експертів ВООЗ в Україні недостатнє 

вживання фруктів і овочів формують від 7,6% у чоловіків до 8,6% у жінок 

глобального тягара хвороб (на основі показника DALY) [17]. Наслідками такого 

харчування є порушення харчового статусу населення, виникнення 

гіповітамінозів і гіпомікроелементозів, зниження імунітету, погіршення 

показників фізичного розвитку, зростання серцево-судинної та ендокринної 

патології, захворювань шлунково-кишкового тракту та інших неінфекційних 

захворювань аліментарнообумовленого характеру (Смоляр В.І.,1997; 

Давиденко Н.В., 2005; Гуліч М.П., 2006; Ципріян В.І., 2007; Швець О.В., 2008).  

Розбалансоване, полідефіцитне харчування на фоні техногенного 

екологічного пресу стає однією з причин порушення внутрішньої екології 

людини та розвитку «оксидантного стресу» в організмі  -  патологічного 

процесу, що призводить до гіперпродукції вільних радикалів і деструкції 

мембран клітин внаслідок активації фосфоліпазного гідролізу, процесів 

перекисного окиснення ліпідів і зниження активності антиоксидантних систем 

захисту, які мають винятково важливе значення для запобігання пошкоджень на 

клітинному і субклітинному рівнях. Для нейтралізації «оксидантного стресу» - 

токсичних впливів ксенобіотиків з навколишнього середовища і 

ендотоксикантів організм людини використовує механізми детоксикації, 

пов’язані з харчуванням. У захисті організму від впливу токсичних факторів 

навколишнього середовища одне з центральних місць на всіх етапах 
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еволюційного розвитку займає універсальна антиоксидантна система, що існує 

у всіх типах клітин і представлена ферментативним і неферментативним 

ланками. Порушення роботи цієї системи супроводжується накопиченням 

екзогенних і ендогенних прооксидантів, що призводить до окислювального 

пошкодження клітинних структур і розвитку окисного процесу [3, 5, 6, 7, 8]. 

Особливості функціонування антиоксидантної системи в різних органах і 

тканинах визначаються генотипом, а також залежать від надходження в 

організм індукторів вільнорадикального окиснення, забезпеченості 

біоантиоксидантами і, в першу чергу, α - токоферолом, аскорбіновою кислотою, 

β - каротином, селеном. Тривала, а також часто повторювана активація процесів 

вільнорадикального окиснення призводить до виснаження антиоксидантної 

системи (дефіциту вітамінів Е, С, β - каротину, глутатіону, селену, зниження 

активності ферментів та ін.) [5, 6, 7].  

Дія таких харчових антиоксидантів як токофероли, аскорбінова кислота, β-

каротин і селен на сьогодні вивчена науковцями достатньо широко, а 

антиоксидантна ефективність багатьох інших мінорних компонентів – 

хемопротекторів з рослинної сировини, до яких належать індоли, ізотіоціанати, 

флавоноїди і каротиноїди, вимагає спеціальних досліджень [6]. Основним 

джерелом речовин з антиоксидантними і антигіпоксичними властивостями є 

рослинна сировина — культивовані та дикі рослини. Продукти рослинного 

походження є багатим джерелом таких речовин: алкалоїдів, глікозидів, 

фенольних сполук, флавоноїдів, фенілпропаноїдів та ін. Поліфенольні сполуки - 

флавоноїди (лікопін, проантоціанідіни, дигідрокверцетин, силімарин та ін.) і 

каротиноїди є ефективними пастками вільнорадикальних сполук [3, 6]. 

Флавоноїди можуть виступати і як хелатори іонів металів змінної валентності, 

що дозволяє їм інгібувати процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) на 

різних стадіях [18, 19, 20, 21]. При цьому найбільш виражена інгібуюча дія на 

вільнорадикальне окиснення виявлена у олігомірного проантоціанідіну, і 

значно менша - у інших антиоксидантів (катехін> дигідрокверцетин> 

силімарин> лікопін> силібінін) [18].  
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Дослідження рівня флавоноїдів у їстівній частині найбільш поширених для 

вирощування в нашій країні сирих овочів і фруктів показали, що найбільший 

вміст суми флавоноїдів у перерахунку на рутин виявляється в листі петрушки 

(647,1 мг/100 г), цибулі ріпчастій, цибулі зеленій, капусті листовій, яблуках (20-

100 мг/100 г), чайному листі (катехіни), ягодах і фруктах, зокрема цитрусових, 

що обумовлює доцільність їх використання у технологіях оздоровчої продукції 

з детоксикаційними та антиоксидантними властивостями [21]. Високий 

антиоксидантний потенціал і доступність джерел даних антиоксидантів 

дозволяють розробляти продукти харчування на їх основі, що сприятиме 

посилювати захисні функції організму людини в мегаполісі, підвищувати його 

опірність до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища. Для цього у 

щоденному харчуванні населення має бути достатня кількість якісної питної 

води і так звані незамінні фактори харчування, які не синтезуються в організмі: 

незамінні амінокислоти, деякі жири, складні вуглеводи, вітаміни, мінеральні 

речовини, різноманітні групи антиоксидантів та мікроелементів, зокрема 

фітохімічні речовини або хемопревентори. Звідси актуальним є пошук 

біологічно активних сполук, здатних стимулювати утворення метаболомів 

антиоксидантної системи або брати участь у їх відновленні. Найбільш 

перспективними в цьому напрямі виявилися екстракти зеленого чаю, шкоринки 

ягід винограду, кори дуба, родіоли рожевої, куркумін. 

Необхідність багатьох мінорних біологічно активних компонентів їжі для 

збереження здоров’я та зниження ризику ряду хронічних захворювань знайшла 

підтвердження у наукових дослідженнях останніх років. Ці дані дозволили 

обґрунтувати необхідність значного розширення переліку бажаних факторів 

їжі  - біофлавоноїдів (кверцетину, рутину, гесперидину, катехінів, тощо), 

індолів (однією з найважливіших функцій яких є регуляція активності 

ферментів першої і другої фаз метаболізму ксенобіотиків і протекторна роль 

відносно онкологічної патології), фітостеролів, ізотіоціанатів, органічних 

кислот тощо.   
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Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення антиоксидантного 

захисту рівноваги внутрішнього середовища організму людини перспективним 

є використання у раціонах харчування не тільки нутрицевтиків-

біоантиоксидантів, але й іонізованої води, яка характеризується значенням 

окислювально-відновлювального потенціалу, що відповідає фізіологічному (від 

– 7 до – 100 мВт). Наукові праці вітчизняних і закордонних вчених: Ашбах 

Д.С., Бахіра В.М., Курика М.В., Прилуцького В.В., Рахманіна Ю.А., Hidemitsu 

Hayashi, Keyichi Morishita та ін. показали, що забезпечення організму 

негативними іонами водню при споживання іонізованої води сприяє активізації 

внутрішньоклітинних процесів обміну речовин, нейтралізації токсичних 

речовин, вільних радикалів і, в результаті, до підвищення резистентності 

організму людини [22]. 

У зв’язку із вищенаведеним особливого значення набуває проблема 

оптимізації харчування населення мегаполісів, зокрема м. Києва, у напрямі 

зниження вмісту ксенобіотиків у харчовій сировини і використання ощадних 

режимів її технологічної обробки, використання біологічно активних речовин, 

які сприяють нейтралізації шкідливого впливу та прискоренню елімінації 

токсичних метаболітів, посиленню захисних функцій організму. В основі 

сучасних уявлень про здорове харчування населення мегаполісів має бути 

концепція оптимального харчування з урахуванням основних принципів 

детоксикаційного харчування, які передбачають необхідність 

диференційованого забезпечення потреб людини не тільки в енергії та 

збалансованому наборі основних факторів харчування, але й у достатній 

кількості біологічно активних речовин, що перешкоджають всмоктуванню 

токсичних речовин, загальмовують надходження токсинів в організм, 

забезпечують нейтралізацію токсичних метаболітів, виведення токсинів, захист 

контактуючих органів і підтримання їх функцій, мають антиоксидантні, 

мембранопротекторні, імуномоделюючі та антимутагенні властивості, що у 

комплексі є потужним засобом нейтралізації ксенобіотиків і ендотоксикантів, 

профілактики захворювань, посилення захисних функцій і формування 
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пристосувальних, компенсаторних і адаптаційних реакцій організму людини 

адекватно її нормальній внутрішній екології.  

У зв’язку із вищенаведеним, проблеми харчування населення м. Києва слід 

розглядати з точки зору оптимізації якості та забезпечення безпечності, 

спираючись на такі принципи детоксикаційного харчування:  

• Механічний захист, адсорбція: підвищення захисних функцій 

фізіологічних бар’єрів організму (слизових оболонок шлунково-кишкового 

тракту та ін.) від несприятливого впливу на нього ксенобіотиків з харчових 

продуктів і питної води (харчові волокна, полісахариди, зокрема целюлоза, 

пектини та хітин, макро- і мікроелементи, слизи, фітонциди); 

• Інгібування вільнорадикального окиснення: регулювання процесів 

біотрансформації різних ксенобіотиків, зокрема ендотоксинів, шляхом 

окиснення, метилювання, дезамінування та інших біохімічних реакцій, 

спрямованих на їх знешкодження: індукція та інгібування ферментів І фази 

детоксикації – глюкозинолати (ізотіоцианати) (переважно інгібування), 

поліфеноли (активація), селенопротеїни, глутатіонвмісні сполуки; індукція 

ферментів ІІ фази детоксикації: глутатіонвмісні сполуки; антиоксидантна 

дія – поліфеноли (переважно непряма дія), глутатіонвмісні сполуки (пряма 

і непряма дія), каротиноїди, селенопротеїни (непряма дія), вітаміни-

антиоксиданти, групи В; вплив на клітинний цикл, диференціювання і 

апоптоз: каротиноїди (лікопін – вплив на клітинний цикл), глюкозинолати 

(модуляція клітинного сигналу та індукція апоптозу), селенопротеїни 

(передусім апоптоз), поліфеноли (гормональна регуляція, регуляція 

апоптоза), селеновмісні полуки (опосередкований імунотропний ефект); 

• Захист контактуючих органів (печінка, нирки, кров, легені, 

кишечник): сприяння підвищенню антитоксичної функції окремих органів і 

систем організму з використанням принципів дієтичної корекції (вітаміни, 

мікроелементи, білки, гепатопротектори, поліфеноли, муколітики, 

фітонциди, антианемічні засоби, полісахариди); 
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• Покращення функціонального стану пошкоджених органів і систем 

організму, на які переважно можуть впливати регіональні еколого-

гігієнічні фактори харчування природного або антропогенного походження 

(макро- і мікроелементи, білки, фосфоліпіди, глюкозинолати, 

поліненасичені жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни); 

• Виведення ксенобіотиків: активізування процесів зв’язування і 

виведення з організму токсичних сполук та їх несприятливих метаболітів; 

• Компенсація дефіциту незамінних нутрієнтів і мінорних біологічно 

активних сполук, що виникає під впливом несприятливих факторів 

навколишнього середовища, регіональних еколого-гігієнічних факторів 

харчування; 

• Нормалізація мікробіоценозу кишечнику і стимулювання розвитку 

корисної мікрофлори: детоксикація екзогенних і ендогенних субстратів і 

метаболітів і зниження ендогенної інтоксикації продуктами синтезу 

гнильної мікрофлори, сприятлива дія на ендоекологію мікроорганізмів 

товстої кишки, поліпшення засвоєння харчових речовин (харчові волокна, 

про-та пребіотики); 

• Корекція раціонів харчування: кількісна і якісна повноцінність раціону, 

оптимальна збалансованість нутрієнтів, режим харчування, зниження 

вмісту тваринних жирів, гідрогензованих рослинних олій, обмеження і 

виключення з раціону продуктів харчування, за рахунок яких формується 

добове надходження або рівень опромінення, посилення ролі білково-

вітамінної складової в раціоні харчування, збільшення до рекомендованої 

частки овочів та фруктів, широке використання і удосконалення 

технологічних прийомів переробки харчової сировини з метою зменшення 

вмісту сторонніх нехарчових компонентів. 

• Психоемоційна корекція і підвищення адаптивних можливостей 

організму: сприятлива дія на ауторегуляторні реакції організму, особливо 

на нервову систему (при підвищених психоемоційних навантаженнях), 

ендокринну регуляцію імунної системи, обмін речовин, тощо. 

 17 



Оздоровче та детоксикаційне харчування населення м. Києва передбачає 

передусім використання раціональних, збалансованих за нутрієнтним складом 

харчових раціонів, що включають різноманітні традиційні, спеціальні дієтичні 

та функціональні харчові продукти, нутріцевтики і фармаконутрієнти. Дієвим 

напрямом оптимізації раціонів харчування населення м. Києва без збільшення 

обсягів споживання харчової продукції, що може ініціювати патологічний 

процес, є регулярне включення в раціони харчування всіх категорій населення 

спеціалізованих харчових продуктів, збагачених макро- і мікронутрієнтами, 

метаболічно орієнтованими харчовими композиціями, збалансованими за 

вмістом біологічно активних речовин з детоксикаційними властивостями 

(полікомпонентних антиоксидантних біокомплексів, ПНЖК класу омега-3 і 6, 

харчовими волокнами та ін.), нутрицевтиків і фармаконутрієнтів (препаратів на 

основі лікарських рослин, гідробіонтів, продуктів бджільництва та ін.).  

До найважливіших речовин з детоксикаційними властивостями 

(натуральні сорбенти, адаптогени, мембранопротектори, антиоксиданти і 

антигіпоксанти), якими доцільно збагачувати харчову продукцію і раціони 

харчування населення мегаполісів та м.Києва з метою профілактики стану 

оксидантного стресу та нейтралізації його наслідків належать: 

низькомолекулярні азотовмісні сполуки, зокрема трипептид глутатіон; 

ненасичені жирні кислоти, зокрема омега-3, омега-6, фосфоліпіди; розчинні 

полісахариди – блокатори ксенобіотиків (пектин, камеді, слизи, целюлоза, 

хітозан, ацеманан та ін.), клітковина (фрукти, овочі, висівки); вітаміни-

антиоксиданти, особливо токофероли і аскорбінова кислота; антиоксиданти - 

фітохімічні речовини: різні групи флавоноїдів (флавоноли і їх глікозиди - 

кверцетин, кемпферол, рутин та ін; флавони - лютеолін, апігенін та ін; 

флавонони - нарингенін, гесперидин та ін; дігідрофлаваноли, проатоціанідіни, 

катехіни та ін), мінеральні речовини (Se, Zn, Mg); коензим Q-10 (убіхінон); 

органічні кислоти – (бурштинова, яблучна, ліпоєва, гідроксилимонна); індоли; 

фенольні сполуки (гідрохінон, арбутин, гідроксикоричні кислоти тощо), що 
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мають специфічний біологічний вплив на різноманітні функції окремих 

метаболічних систем і організму в цілому, тощо. 

Джерелами захисних речовин є такі поширені у вітчизняній сировинній 

базі продукти: сир, молочнокислі продукти, нежирні сорти м'яса і риби у 

відварному вигляді, яєчний білок, субпродукти (серце та печінка), нерафіновані 

рослинні олії холодного віджиму, вівсяна і гречана крупи, горіхи та насіння, 

зокрема насіння льону, висівки та шроти, буряк, морква, гарбуз, яблука, 

капустяні та листові овочі, чорна смородина, аґрус, обліпиха, шипшина, 

журавлина, кизил, цитрусові, а також пряноароматична, дикоросла та лікарська 

рослинна сировина, яку можна використовувати у харчових раціонах як у 

натуральному вигляді, так і у складі полікомпонентних концентрованих 

харчових композицій (сухих, рідких екстактів, гелів, емульсій тощо). 

Одними з головних критеріїв для пріоритетного використання тих чи 

інших натуральних продуктів у харчових раціонах для профілактики наслідків 

оксидантного стресу населення м. Києва повинні бути наступні: по-перше, такі 

продукти повинні мати системну фізіологічну дію, тобто сприяти 

комплексному забезпеченню зазначених вище принципів детоксикаційного 

харчування; по-друге, такі продукти мають надавати оптимальні метаболічні 

ефекти, тобто володіти детоксикаційними, редукційними і аддитивними 

властивостями; по-третє, повинні бути безпечними, тобто відповідати 

епідеміологічним і гігієнічним вимогам до даної категорії продуктів. 

Сучасні раціони харчування населення м. Києва мають бути різноманітні і 

забезпечувати баланс всіх необхідних складових: білків, жирів, вуглеводів, 

клітковини, мінералів, вітамінів, мінорних біологічно активних речовин, 

лужно-кислих основ і води. Зниження частки споживання солі, цукру та 

насичених жирних кислот у харчових раціонах, збагачення харчових продуктів 

антиоксидантними нутрієнтами, є актуальною темою для розробки новітніх 

харчових продуктів з детоксикаційними властивостями для оздоровчого 

харчування населення м. Києва. 
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Розділ 2. Новітні технології кулінарної продукції, напоїв і борошняних 

кондитерських виробів для оздоровчого та детоксикаційного харчування 

населення мегаполісів 

Ефективним способом оптимізації структури та індивідуалізації 

харчування населення мегаполісів є розвиток виробництва продуктів 

оздоровчого та детоксикаційного призначення шляхом використання у їх складі  

фізіологічно функціональних інгредієнтів і біологічно активних речовин – 

концентратів природних компонентів їжі – вітамінів, макро- та мікроелементів, 

харчових волокон, що дозволяє знизити дефіцит ессенціальних речовин, 

спрямовано змінювати метаболізм, підсилювати і прискорювати виведення 

ксенобіотиків, підвищувати неспецифічну резистентність організму людини 

немедикаментозним безпечним шляхом.  

Досліджено вітчизняний ринок харчових продуктів, продовольчої 

сировини і дієтичних добавок з високим вмістом біологічно активних речовин, 

що позитивно впливають на підвищення стійкості організму людини до 

захворювань при психоемоційних навантаженнях та несприятливій дії довкілля. 

З урахуванням даних щодо фактичного стану харчування населення та 

недостатності на продовольчому ринку України продуктів оздоровчої 

направленості, розроблено методологічні аспекти конструювання кулінарної 

продукції для оздоровчого та детоксикаційного харчування. Науково 

обґрунтовано і розроблено новітні технології кулінарної і кондитерської 

продукції оздоровчого та детоксикаційного призначення на основі модельних 

композицій із сировини рослинного походження і дієтичних добавок, здійснено 

оцінку їх якості. На розроблену кулінарну продукцію отримано деклараційні 

патенти, розроблено і затверджено технічні умови і технологічні інструкції. 

Розроблено методологічні засади конструювання харчових продуктів 

(страв) і раціонів харчування оздоровчого та детоксикаційного призначення з 

науковим обґрунтуванням критеріїв оптимізації їх нутрієнтного складу. 

Проведено моніторинг дієтичних добавок та природної харчової сировини 

підвищеної поживної та біологічної цінності, передусім вітчизняного 
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виробництва, з метою визначення перспективи їх використання в технології 

харчових продуктів оздоровчого детоксикаційного призначення. В подальшому 

з урахуванням вікових фізіологічних особливостей та даних літератури 

стосовно структури захворювань серед різних верств населення проводили 

моделювання нутрієнтного складу окремих продуктів і страв, які сприяють 

нормалізації фізіологічного стану та профілактиці захворювань, надають 

оздоровчий, антиоксидантний та імуномоделюючий ефекти. 

З урахуванням вищенаведених етапів розроблено кулінарну продукцію  

продукція, напої і борошняні кондитерські вироби – холодні страви і закуски, 

супи, кулінарні вироби з м'яса, соуси, борошняні кулінарні (млинчики, 

вареники) і кондитерські вироби (бісквітні напівфабрикати, рулети, вироби з 

дріжджового, бісквітного і пісочного тіста), десертні страви, соуси та напої, 

смузі оздоровчого призначення із використанням сировини рослинного 

походження і дієтичних добавок: пектинів, каротиновмісної сировини, 

водоростей та продуктів їх переробки, зернових та їх сумішей, зернобобових 

продуктів, борошняних сумішей з борошна вівсяного, пшеничного, житнього, 

нутового, соєвого, пророщених у розчині морської солі, порошків з 

гідробіонтів, порошків з листя волоського горіху, жолудів, грибного міцелію, 

коріння горця зміїного, шротів з кедрових горіхів, насіння льону, кунжуту, 

соняшнику, пряноароматичної та лікарської сировини, топінамбуру та інуліну 

низько- і високомолекулярного, рослинних екстрактів на іонізованій воді, олій 

рослинних, бджолиного обніжжя, порошку з коріння лопуха, коріння 

женьшеню, солодки голої, шипшини, порошків з листової зелені та ягідної 

сировини, які рекомендовані для оздоровчого та детоксикаційного харчування 

населення мегаполісів. 

Авторами розроблено ряд патентів України на виробництво інноваційної 

кулінарної продукції, напоїв і борошняних кондитерських виробів для 

оздоровчого та детоксикаційного харчування. На відміну від існуючих 

прототипів, розроблені страви та вироби характеризуються більш 

збалансованим нутрієнтним складом відповідно до фізіологічно обґрунтованих 
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норм для різних верств населення згідно вимог і рекомендацій сучасної 

нутриціології, містять біологічно активні речовини, які характеризуються 

високими антиоксидантними, антигіпоксантними, детоксикаційними 

властивостями. 

Розроблені новітні технології сприятимуть розширенню асортименту 

продукції оздоровчого та детоксикаційного харчування різних верств населення 

м.Києва, залученні нових видів природної сировини, розширенні напрямів 

використання вітчизняної сировинної бази, позитивному впливі на стан 

здоров’я людини шляхом нормалізації фізіологічного стану організму та 

профілактиці захворювань, сприяння підвищенню резистентності організму до 

впливу негативних чинників довкілля і незбалансованого харчування. 

Завдяки позитивному фізіологічному впливі на стан здоров’я людини 

регулярне споживання розроблених виробів сприятиме профілактиці 

захворювань, обумовленим проявами оксидантного стресу, і зниження витрат 

держави на медичне забезпечення населення. 

2.1. Кулінарні страви і вироби для оздоровчого детоксикаційного 

харчування 

Авторами розроблено ряд патентів України на виробництво інноваційної 

кулінарної продукції для оздоровчого та детоксикаційного харчування: 

1. Патент №90299 від 25.05.14 р. Спосіб виробництва рулету 

картопляного з овочами «Фарби літа» функціонального призначення. 

2. Пат. №91396 Україна, МПК (2014.01) А22C 11/00. опубл. 10.07.2014, 

Бюл.№13. Ковбаски «Карпатські» з використанням рослинної сировини та 

електроактивованої води. 

3. Пат. №89383 Україна, МПК (2014.01) А23G 9/00 (2006.01). опубл. 

25.04.2014, Бюл.№8. Сорбет «Каротиновий» з використанням рослинної 

сировини та електроактивованої води.  

4. Пат. №91010 Україна, МПК (2006.01) А23G 3/48. опубл. 25.06.2014, 

Бюл.№12. Крем «Нуар» з використанням рослинної сировини та 

електроактивованої води. 
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Науково обґрунтовано методологічні принципи і розроблено технологію 

закусочних паст з використанням насіннєво-горіхової сировини (насіння 

соняшника, гарбуза, волоські горіхи, насіння розторопші), соєвого сиру тофу 

або сиру кисломолочного нежирного, насіння олійних культур, зелених 

листових овочів (кріп, петрушка, селера, шпинат), лляної олії, інактивованих 

дріжджів з високим вмістом вітамінів групи В. Пасти характеризуються 

покращеним амінокислотним, мікро- та макронутрієнтним складом і містять 

харчові волокна і біологічно активні речовини, які мають високі 

антиоксидантні і детоксикаційні властивості - вітаміни-антиоксиданти 

(токофероли і аскорбінову кислоту), різні групи флавоноїдів (кверцетин, 

кемпферол, рутин, проатоціанідіни), цінні з точки зору детоксикації мінеральні 

речовини - Se, Zn, Mg, органічні кислоти. Експертна органолептична оцінка 

розроблених паст закусочних показала їх високі смакові властивості. 

Розроблені закусочні пасти рекомендовані у щоденному харчуванні населення 

мегаполісів у кількості 50-100 г/добу як джерело повноцінних білків, а також 

біологічно активних речовин з антиоксидантними властивостями.  

2.2. Напої 

Авторами розроблено ряд патентів України на виробництво інноваційних 

напоїв для оздоровчого та детоксикаційного харчування: 

1. Патент на корисну модель № 76254 Україна, «Спосіб виробництва 

смузі морквяно-яблучного «Оранжевий промінь» оздоровчого призначення». 

2. Патент на корисну модель № 76253 Україна «Спосіб виробництва смузі 

ягідного «Оксамит» оздоровчого призначення». 

3. Пат. №90298 Україна, МПК (2014) А23С 9/152 (2006.01). опубл. 

26.05.2014, Бюл.№10. Молочно-рослинний напій оздоровчого призначення 

«Східний» на основі електроактивованої води.  

4. Пат. №89016 Україна, МПК (2014) А23С 9/152 (2006.01). опубл. 

26.05.2014, Бюл.№10. Молочно-рослинний напій оздоровчого призначення 

«Квітковий» на основі електроактивованої води.  
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5. Пат. №89017 Україна, МПК (2014) А23С 9/13 (2006.01). опубл. 

10.04.2014, Бюл.№7. Молочно-рослинний напій оздоровчого призначення 

«Ніжний» на основі електроактивованої води.  

6. Пат. №89015 Україна, МПК (2014) А23С 9/152 (2006.01). опубл. 

10.04.2014, Бюл.№7. Молочно-рослинний напій оздоровчого призначення 

«Пікантний» на основі електроактивованої води.  

7. Пат. №89140 Україна, МПК (2014.01) А23L 1/00. опубл. 10.04.2014, 

Бюл.№7. Смузі «Енергія» на основі електроактивованої води.  

8. Пат. №89139 Україна, МПК (2014.01) А23L 1/00.; опубл. 10.04.2014, 

Бюл.№7. Смузі «Свіжість» на основі електроактивованої води. 

9. Пат. №89141 Україна, МПК (2014.01) А23L 1/00. опубл. 10.04.2014, 

Бюл.№7. Смузі «Вітамінний» на основі електроактивованої води.  

Перспективним напрямом розроблення продукції з антиоксидантною дією 

є напої, що пояснюється їх високим рівнем засвоюваності, достатньо широким 

поширенням у раціонах харчування населення мегаполісів, відносною 

простотою внесення біологічно активних компонентів.  

За результатами проведених досліджень обґрунтована доцільність 

використання рослинної сировини, яка є джерелом природних антиоксидантних 

речовин, передусім флавоноїдів і каротиноїдів, та іонізованої води у 

виробництві напоїв для харчування населення мегаполісів. Встановлено, що 

використання рослинних екстрактів з шипшини, глоду, зеленого чаю на основі 

іонізованої води та рослинної сировини (петрушки, шпинату, полуниці, 

чорниці, журавлини, смородини, ківі, м'яти) в технології смузі для оздоровчого 

харчування дозволило значно підвищити у них вміст ессенціальних нутрієнтів: 

харчових волокон, мінеральних речовин (калію, магнію, феруму, купруму та 

йоду), вітамінів (β-каротину, вітаміну С), біофлаваноїдів і поліфенольних 

сполук. Розроблені напої доцільно використовувати як продукти оздоровчого 

призначення для широких верств населення, зокрема з метою підвищення 

адаптаційно-захисних властивостей організму, покращення оксидантного 
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статусу мешканців мегаполісів в умовах несприятливого екологічного і 

підвищеного психоемоційного навантажень. 

Авторами розроблено ряд патентів України на виробництво інноваційних 

напоїв для оздоровчого та детоксикаційного харчування, які наведені вище у 

переліку розроблених патентів. Серед них: широкий асортимент смузі і 

молочно-рослинних напоїв, зокрема на основі іонізованих водних розчинів, 

приготованих за допомогою методу електрохімічної активації. 

Для виготовлення напоїв на основі іонізованої води складено модельні 

композиції з рослинної сировини, яка є джерелом біологічно активних 

мінорних компонентів, зокрема флавоноїдів: проантоціанідін, катехін, 

дигідрокверцетин, силімарин, лікопін, силібінін. За результатами дослідження 

хімічного складу та з урахуванням принципів харчової комбінаторики  

предметами дослідження обрано таку рослинну сировину: петрушка, 

журавлина, чорниця, чорна смородина, полуниця, ківі, шпинат, м'ята. Рідким 

компонентом напоїв обрано рослинні екстракти з плодів глоду, шипшини та 

листя зеленого чаю на основі іонізованої води.  

З метою розроблення технологій смузі для оздоровчого та 

детоксикаційного харчування, встановлено доцільність використання 

рослинних екстрактів на основі іонізованої води. Для визначення раціональної 

концентрації рослинної сировини та оптимальних параметрів екстракції при 

виготовленні рослинних екстрактів на основі іонізованої води визначали 

органолептичні показники (насиченість кольору та вираженість смаку), фізико-

хімічні показники (окислювально-відновлювальний потенціал) за різних 

технологічних параметрів: часу активування та екстрагування питної води. 

Активування питної води з системи централізованого водопостачання 

здійснювали у електролізері «Ашбах-3» протягом (5-7)·60 с. Органолептичну 

оцінку рослинних екстрактів проведено за розробленою 5-ти баловою шкалою. 

Визначено оптимальну кількість рослинної сировини (глоду, шипшини, 

зеленого чаю) для екстрактів на основі іонізованої води, яка складає відповідно 

15, 10 та 5 %. Саме за такої концентрації (5-15%) відповідної рослинної 
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сировини відмічено найкращі органолептичні показники: екстракти не 

втрачають прозорості, не мають сторонніх запахів та присмаків, мають 

однорідне достатньо насичене забарвлення. Для екстрагування 

використовували лужну фракцію іонізованої води з різними значеннями 

окислювально-відновного потенціалу (ОВП): від - 100 до - 250 мВт.  

На основі проведених досліджень розроблено технології смузі з 

використанням рослинних екстрактів на основі іонізованої води: «Бадьорість», 

"Ягідний", "Вітамінний", Енергія", "Свіжість". Технологія смузі для 

оздоровчого та детоксикаційного харчування включає етап приготування 

екстракту на основі іонізованої води, подрібнення у блендері рослинної 

сировини, з'єднання отриманої маси з рослинним екстрактом, додавання меду, 

ретельне перемішування.  

За результатами дослідження якості розроблених напоїв виявлено, що 

вони мають достатньо високу органолептичну оцінку і є джерелом макро-, 

мікроелементів та вітамінів, мінорних речовин, зокрема речовин з 

антиоксидантними властивостями. Вміст флавоноїдів (у перерахунку на рутин) 

у розроблених смузі становить в середньому від 66,2 до 82,37 мг/100 г смузі, β- 

каротину – від 88,47 до 218,25 мкг/100 г, а вітаміну С - від 10,99 до 52,32 мг/100 

г смузі відповідно, що забезпечує антиоксидантну спрямованість смузі. 

2.3. Борошняні кондитерські і булочні вироби 

Авторами розроблено ряд патентів України на виробництво інноваційних 

борошняних кондитерських виробів для оздоровчого та детоксикаційного 

харчування: 

1. Патент на корисну модель № 74486 (2013.01) «Спосіб отримання 

борошна з нута, пророщеного у розчині морської харчової солі» 

2. Патент на корисну модель № 74482 (2013.01) «Спосіб отримання 

борошна з сої, пророщеної у розчині морської харчової солі».  

3. Патент на КС № 92654 Україна, А23J 1/00. Спосіб виготовлення 

випеченого бісквітного напівфабрикату «Чернівецький» із використанням 

борошна «Здоров’я». 
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4. Патент на КС № 92655 Україна,А23J 1/00, Опубл. 26.08.2014. Бюл. № 

16. Спосіб виготовлення випеченого бісквітного напівфабрикату «Зоряний» із 

борошном «Здоров’я» і керобом. 

5. Патент № 86247 Україна, МПК (2013/01),  А213D 2/00, А213D 6/00, 

Опубл. 5.12.2013. Бюл. № 24. Прісні хлібці «Колос».   

6. Патент № 86322 Україна, МПК (2013/01), А213D 8/00, Опубл. 

25.12.2013.Бюл. № 24. Композиція заготовки для піци «Колосок». 

7. Патент на корисну модель  № 87415 від 10.02.14 «Спосіб виготовлення 

пісочного напівфабрикату із борошном «Здоров’я». 

8. Патент № 87416 від 10.02.2014 р. Спосіб виготовлення тістечка 

пісочного «Шарм». 

9. Патент № 87417 від 10.02.2014 Спосіб виготовлення пісочного 

кондитерського виробу «Буковинка». 

 

Висновки. У XXI столітті актуальною проблемою світового рівня є значна 

поширеність хронічних неінфекційних захворювань та чинників їх ризику, що 

обумовлює збільшення глобального тягаря хвороб і призводить до значних 

медико-соціальних втрат та економічних збитків. У сучасних умовах 

життєдіяльності (підвищеного несприятливого екологічного, психоемоційного 

навантаження і нераціонального харчування) необхідні якісно нові підходи до 

розроблення харчової продукції і раціонів детоксикаційного харчування 

працездатного населення мегаполісів, зокрема і м. Києва, на основі харчових 

продуктів з рослинної сировини і дієтичних добавок, пре- та пробіотичних 

речовин, фітохемопревенторів, іонізованої питної води з антиоксидантними 

властивостями, що є основними напрямами нейтралізації ксенобіотиків, 

профілактики маладаптації, забезпечує профілактику аліментарно-залежних 

станів і захворювань, сприяє усуненню дефіциту вітамінів, мікро- і 

макроелементів, інших ессенціальних нутрієнтів, посилює кишкову мікрофлору 

та антиоксидантний захист організму людини, забезпечує сталість 

внутрішнього середовища організму завдяки підтриманню всіх функцій їжі на 
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адекватному екзо- і ендоекології людини рівні. Вирішення проблеми 

харчування населення мегаполісів потребує консолідації зусиль влади, 

виробників, науковців та практиків, оскільки для збереження та зміцнення 

здоров’я народу, профілактики захворювань, пов’язаних із посиленням 

техногеохімічного пресу та порушенням харчового статусу людини, необхідно 

створити медичні, правові, економічні та соціальні передумови.  

Найбільш ефективним засобом оптимізації якості харчування є 

розроблення і впровадження комплексної державної програми забезпечення 

якості харчування населення мегаполісів та м. Києва, яка має бути включена у 

Концепцію державної політики в галузі харчування і передбачатиме комплекс 

заходів, спрямованих на створення умов, що повністю забезпечують потреби 

різних верств населення мегаполісів в раціональному харчуванні, захисному 

відносно виявлених найбільш небезпечних регіональних еколого-гігієнічних 

факторів, підвищених психоемоційних навантажень, адекватному національним 

традиціям і звичаям, віку, професії, стану здоров'я, у відповідності до вимог 

сучасної нутриціології. 

За результатами проведених досліджень обґрунтована доцільність 

використання рослинної сировини, яка є джерелом природних антиоксидантних 

речовин, передусім вітамінів і біофлавоноїдів, а також іонізованої води у 

виробництві напоїв і кулінарної продукції. Розроблено асортимент кулінарної 

продукції на основі рослинної сировини, збагаченої біологічно активними 

речовинами, зокрема флавоноїдів. Розроблену продукцію доцільно 

використовувати як продукцію оздоровчого призначення антиоксидантної дії 

для підвищення адаптаційно-захисних властивостей організму людини, 

покращення його оксидантного статусу в умовах несприятливого екологічного 

навантаження в умовах мегаполісів. 
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