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ВСТУП 
 

У монографії наведені отримані авторами сенсаційні факти і від-
криті унікальні методи глибокої переробки харчової рослинної сиро-
вини, що дозволяють не тільки зберегти всі цінні біологічно активні 
речовини (БАР), які закладені природою в рослинній сировині, а та-
кож переконливо продемонструвати на різних видах сировини, що в 
ній містяться в значній кількості зв'язані, приховані форми БАР, про 
кількість яких людство навіть не підозрювало. Авторами встановле-
но, що в звязаній формі міститься в 2...5 раз більше БАР, ніж до тепе-
рішнього часу вдавалось вилучити з рослинної сировини с застосу-
ванням традиційних методів переробки. За допомогою розроблених 
унікальних методів глибокої переробки харчової сировини авторам 
вдалося 50…70% речовин, що знаходяться в прихованій формі, тран-
сформувати в легкозасвоювану наноформу. У цьому полягає новизна, 
унікальність і незвичність представлених в монографії результатів. 
Новітні дослідження в галузі молекулярної кулінарії та розробки хар-
чових нанотехнологій дозволили авторам роботи зробити приголом-
шливий висновок: причина голодування населення в усьому світі по-
лягає в неповному використанні біологічного потенціалу харчової ро-
слинної сировини. Під час переробки в готовий продукт та під час за-
своєння організмом людини біологічний потенціал сировини викори-
стовується не більше як на 30...50%. На основі власних багаторічних 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень вперше в світо-
вій практиці авторами монографії запропонований новий напрямок 
глибокої переробки харчової сировини і розроблені нанотехнології 
рослинних харчових продуктів з унікальними характеристиками, які 
не можливо отримати використовуючи відомі методи та технології 
переробки. Нові технології засновані на комплексній дії на сировину 
паротермічної обробки (або заморожування) та неферментативного 
каталізу - механолізу при дрібнодисперсному подрібненні.  

Актуальність та своєчасність представлених в монографії відомо-
стей пов'язана з необхідністю вирішення на планеті таких глобальних 
проблем, як: голод, 50% дефіцит в раціонах харчування БАР (вітамі-
нів, каротину, мінеральних речовин, білка та ін.), які посилюються в 
звязку з погіршенням екологічної ситуації та зниженням імунітету  
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населення України та багатьох інших країн. 
В монографії представлені унікальні результати фундаментальних 

та прикладних досліджень, отримані протягом останніх п’яти років в 
межах наукової школи доктора технічних наук, професора, заслужено-
го діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в 
галузі науки і техніки Павлюк Раїси Юріївни в напрямку глибокої пе-
реробки різних видів харчової рослинної сировини та розробки нано-
технологій отримання натуральних рослинних добавок в нанорозмір-
ній формі та функціональних оздоровчих продуктів з принципово но-
вими споживчими властивостями, яких неможливо досягти викорис-
товуючи традиційні методи переробки. Напрямок заснований на ком-
плексній дії на сировину заморожування (або паротермічної обробки) 
та дрібнодисперсного подрібнення (з використанням рідкого азоту або 
без нього), що супроводжуються процесами неферментативного біока-
талізу (кріо-, механодеструкції, механоактивації, механохімії), засто-
сування яких дозволяє процес обробки харчових продуктів зробити 
більш ефективним та глибоким, отримати продукти в наноструктуро-
ваній формі. Вони мають якісно нові характеристики, які неможливо 
досягти з використанням традиційних способів і технологій перероб-
ки, дозволяють максимально використати та зберегти закладений в 
свіжій сировині біологічний потенціал за вмістом біологічно активних 
речовин при розробці інноваційних технологій отримання функціона-
льних оздоровчих продуктів та добавок в формі дрібнодисперсних по-
рошків, пюре, паст, екстрактів, заморожених продуктів із різних видів 
плодоовочевої сировини, натуральних прянощів, нетрадиційної лікар-
ської та пряно-ароматичної сировини, грибів, продуктів бджільництва, 
сичугових сирів, сколотини, сироватки та ін.  

Унікальність результатів досліджень полягає в тому, що вперше в 
світовій практиці для різних видів харчової сировини встановлено, 
що в свіжій сировині існують в значній кількості «приховані» форми 
речовин, які неможливо вилучити і визначити. Традиційні методи до-
сліджень дозволяють контролювати вплив технологій переробки на 
вміст низькомолекулярних речовин, що знаходяться у вільному, не 
зв’язаному з біополімерами стані. При цьому, відповідно до загаль-
ноприйнятих класичних даних літератури, при традиційних методах 
переробки рослинної сировини в продукти харчування відбуваються 
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значні втрати (від 20 до 80 %) вітамінів, фенольних сполук, аромати-
чних речовин, хлорофілів та інших БАР, спостерігаються значні від-
ходи та загально прийнято, що в зв’язаному з біополімерами стані 
знаходиться від 5 до 10 % низькомолекулярних БАР. Застосування 
запропонованих авторами методів глибокої переробки при отриманні 
наноструктурованих добавок в формі замороженого або термооброб-
леного пюре, нанопорошків з різних видів рослинної сировини, пред-
ставлених в монографії, дають змогу не тільки зберегти якість вихід-
ної сировини, а отримати добавки, якість яких за вмістом БАР в декі-
лька раз перевищує якість вихідної сировини. 

Встановлено, що застосування дрібнодисперсного подрібнення 
під час глибокої переробки замороженої або термообробленої рос-
линної сировини, супроводжується процесами неферментативного 
каталізу (кріо-, механодеструкції, механохімії) і призводить до руй-
нування зв’язків в нанокомплексах або наноасоціатах між біополіме-
рами і низькомолекулярними БАР, які трансформуються із зв’язаної 
(прихованої) форми у вільну. В залежності від виду БАР та сировини 
збільшення масової частки низькомолекулярних БАР в пюре у порів-
нянні з вихідною сировиною складає 2…5 раз. Крім того, встановле-
но, що одночасно відбувається часткова (на 40…70%) механодестру-
кція самих біополімерів (білка, целюлози, пектину та ін.) до їх моно-
мерів (α-амінокислот, глюкози, галактуронової кислоти та ін.). Слід 
зазначити, що отримані результати досліджень не співпадають з кла-
сичними загально прийнятими даними літератури, що в рослинній 
сировині в зв’язаному стані знаходиться незначна кількість (5…10 %) 
низькомолекулярних БАР і свідчать про те, що закладений в сировині 
біологічний потенціал за вмістом БАР значно вищий, ніж традиційно 
прийнято вважати.  

Розроблені технології добавок та продуктів засновані на застосу-
ванні методів глибокої переробки різних видів харчової сировини та 
дають можливість не тільки зберегти цінні речовини вихідної (свіжої) 
сировини, а також максимально розкрити її біологічний потенціал за 
рахунок більш повного вилучення (екстрагування) прихованих зв'я-
заних форм низькомолекулярних БАР і біополімерів в нанокомплек-
сах і наноассоціатах з іншими біополімерами та низькомолекулярни-
ми біологічно активними речовинами у вільний стан, що фіксується  
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сучасними хімічними методами досліджень.  
Отримані в межах зазначеного напрямку глибокої переробки до-

бавки знаходяться в наноструктуровані нанорозмірній формі, їх влас-
тивості значно відрізняються від аналогів рекордним вмістом біологі-
чно активних речовин (L-аскорбінової кислоти, каротиноїдів, аміно-
кислот та ін.), розмір молекул яких, як відомо, становить 0,3...1,5 нм. 
У порівнянні з традиційними пюре та порошками розмір частинок та-
ких добавок в десятки і сотні раз менший, а засвоюваність живими 
організмами в кілька разів більша та швидша.  

Розроблені нанопюре та нанопорошки за вмістом БАР переви-
щують відомі аналоги, є більш технологічними, здатні утворювати 
гелі. В межах наукової школи встановлено, що нові добавки доцільно 
використовувати як натуральні збагачувачі БАР, загусники, структу-
роутворювачі, гелеутворювачі при виготовленні широкого спектру 
оздоровчих продуктів (натуральних легкозасвоюваних десертів, на-
нонапоїв, морсів, наносорбетів та ін.), продуктів для дитячого та діє-
тичного харчування для підвищення імунітету, а також в косметич-
них засобах (для VIP-ліній) з метою надання продуктам оздоровчої 
дії. Застосування нових добавок при виробництві зазначених продук-
тів дає можливість виключити необхідність використання при їх ви-
робництві синтетичних компонентів (харчових добавок).  

Слід зазначити, що напрямок глибокої переробки сировини, що 
супроводжується процесами механохімії, які виникають при будь-
якій механічній дії на речовини, сировину, матеріали, крім харчової 
галузі, широко використовується в різних галузях промисловості в 
багатьох країнах світу, серед яких: Японія, США, Німеччина, Казах-
стан і інші. На даний час встановлені перспективні способи механіч-
ного подрібнення, застосування яких призводить до збільшення сту-
пеня дисперсності подрібнювальних матеріалів, механодеструкції і 
механоактивації речовин і матеріалів, що дозволяють отримати якіс-
но новий продукт. Методи глибокої переробки сировини, засновані 
на застосуванні перспективних способів дрібнодисперсного подріб-
нення, на сьогоднішній день знайшли широке застосування в металу-
ргійній, текстильній, хімічній, авіаційній, будівельній промисловості і 
ін. Так, наприклад, вдалося отримати нанопорошки тугоплавких ме-
талів, включення яких до складу сплавів призводить до збільшення їх 
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міцності і зносостійкості в 2-3 рази. Використання перспективних 
способів подрібнення дозволило розробити технології порошкової 
металургії, технології пластмас з поверхнею, яка не дряпається, тех-
нологію текстильної продукції з водо- та брудовідштовхуючими вла-
стивостями та ін. Пояснення механізмів механохімічних процесів, що 
відбуваються з неорганічними полімерними матеріалами при їх гли-
бокій переробці під впливом процесів механодеструкції, механічної 
активації, механохімії наведено в класичній монографії Барамбойма 
Н. К. «Механохімія високомолекулярних сполук».  

Що стосується харчової галузі, то методи глибокої переробки си-
ровини з застосуванням перспективних способів дрібнодисперсного 
подрібнення, що призводять до процесів механодеструкції (в тому 
числі кріодеструкції), механоактивації і механохімії, в результаті 
яких продукт знаходиться в нанорозмірній формі і набуває нових 
властивостей, які неможливо отримати з застосуванням традиційних 
способів і технологій переробки, то такі методи мало вивчені. Не по-
яснені також механізми механохімічних перетворень, що відбувають-
ся під впливом методів глибокої переробки сировини з БАР і з біопо-
лімерами рослинної сировини. 

Виняток становлять наукові дослідження, що виконуються в нау-
ково-дослідній лабораторії інноваційних кріо- і нанотехнологій рос-
линних добавок і оздоровчих продуктів кафедри технологій перероб-
ки плодів, овочів і молока ХДУХТ в рамках наукової школи проф. 
Павлюк Р.Ю., в межах якої протягом останніх 30 років проводяться 
широкомаштабні дослідження в напрямку глибокої переробки сиро-
вини присвячені розробці нанотехнологій дрібнодисперсних добавок 
в формі порошків, паст, заморожених пюре, екстрактів з різних видів 
традиційного і нетрадиційного лікарської і пряно - ароматичної рос-
линної сировини, грибів, продуктів бджільництва з використанням 
процесів механодеструкції, механоактивації, кріо - і механохімії, які 
дають можливість отримати продукти, що відрізняються від аналогів 
рекордним вмістом біологічно активних речовин, що мають антиок-
сидантну, імуномодулюючу дію, та були вперше в харчовій галузі ви-
явлені, вивчені та пояснені процеси кріо- і механохімії, механодест-
рукції, механоактивації, механокрекінга.  

Слід зазначити, що в харчовій галузі СРСР і України ініціювали  
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проведення перших системних фундаментальних і прикладних дослі-
джень, спрямованих на вивчення впливу процесів кріо- і механохімії 
при кріогенному подрібненні і заморожуванні харчової рослинної си-
ровини понад 30 років назад фахівці 2-х організацій: Фізико-
технічного інституту низьких температур (ФТІНТ) АН УРСР та Все-
союзного науково - дослідного інституту напоїв і мінеральних вод 
(ВНДІ НМВ). Апаратурним забезпеченням досліджень займались фа-
хівці ФТІНТ на чолі з директором, академіком АН УРСР Вєркіним 
Б.І. та заступником директора професором Павлюком В.А., науковим 
обгрунтуванням та розробкою технологій нового покоління добавок 
та продуктів – фахівці ВНДІ НМВ на чолі з начальником відділу не-
традиційних технологій Павлюк Р.Ю. 

В результаті проведених фундаментальних і прикладних дослі-
джень були розроблені кріогенні технології нового покоління харчо-
вих дрібнодисперсних добавок в формі порошків з різних видів рос-
линної сировини і продуктів бджільництва (прополісу, квіткового пи-
лку), розроблено кріогенне устаткування (кріогенні заморожувачі, 
подрібнювачі, сублімаційні сушки), а також кріогенні лінії і цехи по 
виробництву дрібнодисперсних порошків з плодів, ягід, продуктів 
бджільництва, натуральних прянощів, «Instant» напоїв і соків, а також 
на їх основі розроблений широкий асортимент продуктів для здоро-
вого харчування. Розроблені технології, обладнання, лінії і цехи 
впроваджені на ряді підприємств України (НВП «КРІАС», НВФ «ФІ-
ПАР»), Росії (НВО «Буревісник», НВО «БІОФІТ» /м Нижній Новго-
род/), Латвії (МКП «ПІЛТЕНЕ», /м Венспілс/) та інші. Отримані ре-
зультати широкомасштабних досліджень увійшли в роботу «Ство-
рення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обла-
днання для отримання нових функціональних оздоровчих харчових 
продуктів», яка в 2006 році була удостоєна Державної премії України 
в галузі науки і техніки. Викладені в монографії результати наукових 
досліджень є продовженням фундаментальних та прикладних дослі-
джень зазначених робіт. 

У монографії представлені результати НДР, отримані фахівцями 
зазначеної наукової школи протягом останніх 5 років в напрямку 
глибокої переробки харчової сировини при розробці нанотехнологій 
оздоровчих добавок в формі нанопюре, нанопорошків і заморожених 
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паст з різних видів рослинної сировини, зокрема, каротинвмісних 
овочів і ягід, хлорофіллвмісних овочів, грибів печериці, зернобобових 
(гороху), інулінвмісних овочів (топінамбуру) і натуральних прянощів, 
а також при розробці широкого асортименту оздоровчих продуктів з 
їх використанням. Як інновації при розробці нанотехнологій автори 
використовували методи глибокої переробки засновані на комплекс-
ному застосуванні дрібнодисперсного подрібнення, паротермічної 
обробки або заморожування рослинної сировини, які супроводжу-
ються процесами неферментативного каталізу.  

Слід зазначити, що при переробці рослинної сировини проблема 
створення нанотехнологій натуральних рослинних добавок з задани-
ми властивостями значно ускладнюється, оскільки розглядаються 
складні гетерогенні рослинні біосистеми, до складу яких крім різних 
видів низькомолекулярних БАР входять високомолекулярні сполуки 
(білки, крохмаль, целюлоза, пектинові речовини), інші хімічні сполу-
ки (від 200 до 1000), а також їх нанокомплекси, наноасоціати. Крім 
того, слід враховувати вплив міжмолекулярних взаємодій. При роз-
робці нанотехнологій харчових продуктів важливо, щоб при подріб-
ненні не утворювались вільні окислювальні радикали, не відбувалося 
руйнування молекул розміром в декілька нанометрів, не відбувалися 
процеси механохімії з утворенням нових речовин невідомої природи. 
Слід зазначити, що в кожній конкретній розробленій авторами нано-
технології є своє «ноу-хау», яке залежить від архітектоніки та хімск-
ладу сировини, температури обробки, ступеня подрібнення, а також 
особливостей проходження мікробіологічних, біохімічних, механохі-
мічних, фізико-хімічних процесів і т.п. 

Наведені в монографії нанотехнології натуральних добавок і оздо-
ровчих продуктів не мають аналогів в світі і призначені для впрова-
дження на великих і малих підприємствах харчової галузі, зокрема, за-
кладах ресторанного бізнесу і торгівлі (кулінарних, кондитерських це-
хах та ін.). Розроблені інноваційні нанотехнології дали можливість 
отримати нове покоління оздоровчих натуральних нанодобавок та на-
нопродуктів для різних галузей харчової індустрії, а також розробити 
наноїжу для здорового харчування для підприємств ресторанного біз-
несу і торгівлі. Нанопродукти та наноїжа в порівнянні з вихідною си-
ровиною, яка використовується для їх виготовлення, мають принципо-
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во нові споживчі властивості, які неможливо було отримати викорис-
товуючи існуючі традиційні методи переробки сировини. Отримані 
нанопродукти та наноїжа на 60…70% знаходяться в нанорозмірній 
формі, яка легко засвоюється організмом людини. За хімскладом, зок-
рема за вмістом БАР, нові продукти в 2…5 раз перевищують відомі 
світові аналоги. Значна частина розроблених авторами технологій і 
обладнання пройшли апробацію у виробничих умовах та визнані фахі-
вцями галузі новим напрямком в харчових технологіях. 

Роботи виконувались фахівцями Харківського державного уні-
верситету харчування та торгівлі в співдружності з фахівцями Хар-
ківського торгівельно-економічного коледжу Київського національ-
ного торгівельно-економічного університету (КНЕУ), Харківського 
торгівельно-економічного інституту КНЕУ, Академії готельного біз-
несу і громадського харчування в Познані (Польша), Національного 
університету харчових технологій, Харківського коледжу переробної 
та харчової промисловості Харківського національного технічного 
університету сільського господарства ім. П. Василенка, Липковатів-
ського аграрного коледжу. 

Дослідження проведені на кафедрі технологій переробки плодів, 
овочів і молока ХДУХТ в науково-дослідній лабораторії «Іновацій-
них кріо- та нанотехнологій рослинних добавок і оздоровчих продук-
тів», яка оснащена сучасним обладнанням таким як кріогенний про-
грамний заморожувач з комп’ютерним забезпеченням, низькотемпе-
ратурні та кріогенні подрібнювачі (низькотемпературний подрібню-
вач-активатор (Франція), гомогенізатор R301 Ultra (Франція)), сублі-
маційна вакуумна сушарка, протиральна машина. Також використано 
сучасне обладнання, яке є в елітних ресторанах і є в лабораторії, зок-
рема пароконвекційна піч UNOX SPA серії XVC (Італія), що включає 
70 програм, які відрізняються між собою режимами технологічної об-
робки (температурою, інтенсивністю і кількістю подачі пари, наявні-
стю циркуляції або обдування повітрям). Крім того, використовували 
сучасні подрібнювачі та гомогенізатори. При проведенні наукових 
досліджень використовували експериментальну базу біофізичної ла-
бораторії та кафедр мікології та фітоімунології, а також органічної 
хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, від-
ділів кріоімунології та кріомікробіології, а також біофізики Інституту 
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проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, випробувально-
го центру оцінки якості кормів і продуктів тваринного походження 
Інституту тваринництва УААН, а також у виробничих умовах. 

Монографія є колективною і виконана в новому форматі за мате-
ріалами статей (на англійській та українській мовах), значна частина з 
яких надруковані у 2016 році у виданні, що входить до міжнародних 
науковометричних баз Scopus та ін., а також в виданні євросоюзу. 

Автори сподіваються, що наведені в монографії результати бу-
дуть мати значну практичну цінність, як для України, так і для між-
народної спільноти, оскільки в світі спостерігається дефіцит натура-
льних продуктів та 50 % населення Земної кулі голодує. Відомо, що 
рослинна сировина, зокрема, фрукти, ягоди та овочі, є джерелом для 
організму людини цілющих речовин, таких як: вітаміни, каротиноїди, 
хлорофіли, антоціани, мінеральні речовини, харчові волокна: пекти-
нові речовини, інулін, целюлоза) та неперетравлювальних компонен-
тів їжі – пребіотики. В організмі людини вони, перш за все, зміцню-
ють захисні сили організму, зміцнюють судини серця та мозку, спри-
яють профілактиці онкозахворювань, а також детоксикації та очи-
щенню організму від шкідливих та токсичних речовин. Незважаючи 
на корисні властивості плодоовочевої сировини, на сьогоднішній 
день біологічний потенціал (за вмістом вітамінів, інших БАР, біопо-
лімерів), що закладений в рослинній сировині, в світі використову-
ється тільки частково. Спостерігаються значні втрати БАР (від 20 до 
80 %) при традиційних методах переробки рослинної сировини, а та-
кож при споживанні свіжої та готової продукції. Значна частина ці-
лющих рослинних речовин важко засвоюється організмом людини 
(на 30…50%). Тобто, відбуваються значні втрати біологічного потен-
ціалу цінної харчової рослинної сировини, як при її переробці, так і 
при споживанні, які в межах планети Земля становлять сотні мілліар-
дів тон. Одним із основних способів збереження всього цінного, що є 
в плодоовочевій сировині, що використовується в світі, є впрова-
дження ресурсозберігаючих та безвідходних технологій виробництва. 
Проте ніхто із світової наукової спільноти, крім авторів даної роботи, 
ніколи не підіймав питання про те, що в рослинній сировині існують 
в значній кількості приховані (зв’язані) форми низькомолекулярних 
БАР та біополімерів, масова частка яких в 2…5 раз більше, ніж зага-
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льновідомо і фіксується традиційними хімічними методами дослі-
джень. Автори монографії вперше в світі встановили, що в свіжій ро-
слинній сировині закладені значні приховані резерви, як низькомоле-
кулярних харчових, біологічно активних речовин, так і біополімерів. 
Запропановані методи глибокої переробки сировини, технологічні 
прийоми, розроблені технології, що дозволяють масимально вилучи-
ти закледений в сировині біологічний потенціал, використання якого 
можна порівняти зі збільшенням врожайності плодоовочевої сирови-
ни в декілька разів. В результаті фундаментальних та прикладних до-
сліджень в межах зазначеної наукової школи вперше в міжнародній 
практиці для різних видів сировини було встановлено, що в рослин-
ній сировині в неактивній формі міститься більше: вітаміну С - в 2…4 
рази, пектинових речовин – в 4…5 раз, каротиноїдів – в 2,5…4 рази, 
низькомолекулярних фенольних сполук – в 1,8…2,5 раз, ніж у вільній 
формі, що фіксується загальноприйнятими хімічними методами.  

Використання отриманих в роботі результатів досліджень дозво-
лить забезпечити теоретичні та практичні основи щодо можливості 
цілеспрямованого отримання в харчовій промисловості рослинних 
гетерогенних дисперсних систем в нанодіапазоні з застосуванням 
процесів механодеструкції, кріомеханодеструкції та неферментатив-
ного каталізу, що дають можливість більш повно використовувати 
закладений в рослинної сировини біологічний, в тому числі, прихова-
ний потенціал і отримувати продукти та добавки з принципово нови-
ми споживчими властивостями, яких неможливо досягти використо-
вуючи традиційні технології переробки, для яких характерні значні 
втрати БАР ї сировини. 

Монографія призначена для фахівців харчової промисловості, за-
кладів ресторанного господарства¸ торгівлі, для наукових співробіт-
ників, які займаються розробкою інноваційних технологій нового по-
коління функціональних оздоровчих продуктів. Крім того, моногра-
фія призначена для використання як навчального посібника для сту-
дентів та аспірантів вищих навчальних закладів харчового профілю. 
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We proposed and designed a new method of deep processing of carotene-
containing vegetables – alternative to cryogenic treatment, based on the 
comprehensive action of steam thermal treatment and finely dispersed 
grinding on raw materials using a new generation of equipment that is applied 
in restaurant business, which makes it possible to more fully utilize biological 
potential (2...3 times higher) and to obtain food products in the nanoform. 

Keywords: deep processing, carotenecontaining vegetables, steam 
thermal treatment, finely dispersed grinding, steam-convection oven, 
products in the nanoform 
 

Запропоновано та розроблено метод глибокої переробки 
каротинвмісних овочів – альтернативний кріогенній обробці. Метод 
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заснований на комплексній дії на сировину паротермічної обробки 
та дрібнодисперсного подрібнення з використанням нового 
покоління обладнання, яке застосовується на підприємствах 
ресторанного бізнесу. Новий метод дозволяє більш повно 
використати біологічний потенціал сировини (у 2…3 рази більше) і 
отримати харчові продукти в наноформі  

Ключові слова: глибока переробка, каротиновмісні овочі, 
паротермічна обробка, дрібнодисперсне подрібнення, пароконвекцій-
на піч, продукти у наноформі 
 

 Предложен и разработан метод глубокой переработки 
каротинсодержащих овощей – альтернативный криогенной 
обработке. Метод основан на комплексном воздействии на сырье 
паротермической обработки и мелкодисперсного измельчения с 
использованием нового поколения оборудования, применяемого на 
предприятиях ресторанного бизнеса. Новый метод позволяет более 
полно использовать биологический потенциал (в 2...3 раза больше) и 
получить пищевые продукты в наноформе  

Ключевые слова: глубокая переработка, каротинсодержащие 
овощи, паротермическая обработка, мелкодисперсное измельчение, 
пароконвекционная печь, продукты в наноформе 
 

1. Introduction 
 

Today a global problem in international practice in a large number of 
countries is the shortage of vitamins, carotene, mineral substances, 
proteins and other biologically active substances (BAS) in the food diet. 
The need of the Ukrainian population in them is satisfied by 50 % [1–3]. 
There is also imbalance of the food diet: shortage of milk, fish, meat, fruits 
and berries, i.e., those products that provide for health improvement of the 
population of Ukraine. It is also known that 50 % of the Earth’s population 
is starving. In this regard, there are many programs in many countries of 
the world, according to which industrial manufacturing of many synthetic 
foodstuffs (in particular, milk, meat, vegetables, flour, cereals, etc.) are 
created and implemented already [4]. They are almost indistinguishable 
from natural products in the physical appearance and taste but they are  
harmful to the human body that practically does not assimilate them. This 
is because humans do not have enzymes that could facilitate their 
absorption, and they are difficult to dispose of while being deposited in the 
form of allergens, which leads to various pathological shifts in the human 
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body and different diseases [4]. In addition, deterioration of ecological 
situation and the reduction of immunity in the population of the entire 
Earth are observed [5–7].  

With regard to it, functional health improving foods (especially from 
fruits and vegetables), which are aimed at strengthening health, enjoy 
growing popularity in many countries of the world. Today this problem is 
given a lot of attention in the works of scientists. This is one of the most 
important and relevant scientific areas that is rapidly developing in 
international practice. Particularly relevant and promising direction of 
obtaining health improving food products is the use of carotene-containing 
vegetables (particularly, carrots, pumpkin, tomatoes, sweet Bulgarian 
pepper, etc.) for their manufacturing. They are largely different from other 
vegetable raw materials in high content of biologically active substances, 
in particular, carotenoids, L-ascorbic acid, phenolic compounds with P-
vitamin and antioxidant activity (rutin, catechins, coumaric acids, etc.), 
polyphenolic tannins that have immunomodulating antioxidant detoxic and 
antitumor effect [5, 8–10]. These vegetables are very popular among the 
population of different countries of the world (especially in Japan, USA, 
Germany and others). It is known that unsaturated conjugated carotenoid 
compounds possess antitumor, antiradiation effect and significantly 
increase protective forces of the human body, especially in combination 
with ascorbic acid and phenolic compounds, which are contained in large 
amounts in carrots and pumpkin, and is the source of carotene, traditional 
for Ukraine [8, 9, 11]. According to the latest scientific research data, 
which were obtained in international practice in the field of molecular 
biology by outstanding scientists-vitaminologists Klaus Oberbeil 
(Germany), Martin Prince, John Frizoli (USA) and others, it was found 
that consumption of natural carotenoids in foods with their high content is 
reliable protection of the human body from cancer and other diseases [12]. 
Carotenes also protect cells of the human body from pathogens and quench 
free oxidative radicals, which try to oxidize, i. e., to burn unprotected parts 
of the cells. It is also shown that, along with vitamin A, carotenes in our 
immune system fight viruses, bacteria and other pathogens, support youth 
and health of our bodies, prevent aging, improve visual acuity, make skin 
smooth and elastic. The Nobel Award winner George Whipple (USA) 
discovered rejuvenating detoxic effect on the human body from regular 
consumption by people of plant foods, high in carotene. The author 
compares the impact of such carotenoid products on the human body to the 
functioning of the liver that is a filtering organ of the body [12]. According 
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to the author, there is only one possibility in order to be healthy – regular 
consumption of the food, enriched with carotene. It is known that carrot 
and pumpkin are very popular among the population of Ukraine. They use 
them both in the individual and mass catering of the population, as well as 
in restaurants, supermarkets and at large enterprises in the manufacturing 
of various canned foods (juices, purees, sauces, side dishes, toppings, 
frozen mixtures, etc.). Traditional ways of their processing lead to 
significant losses of carotenoids and other BAS (from 20 to 80 %) [5, 6, 
11]. The difficulties in processing and consumption of carotenecontaining 
vegetables, according to the authors, are linked to the fact that 
considerable part of the carotene molecules (for example, in carrot) are 
tightly packed in plant fibers-nanocomplexes or nanoassociates of 
heteropolysaccharides and protein and are difficult to extract to the soluble 
phase while processing the raw materials, as well as in human stomach. 
Data analysis of periodic scientific and technical literature on processing 
carotene-containing vegetables and production of food products made of 
them is mainly devoted to organoleptic, physical-chemical and rheological 
characteristics of the obtained products. As for carotenoids of raw 
materials and their transformation, the information on this subject is very 
limited and it is contradictory in nature [8, 9, 11]. It is known that the most 
efficient equipment in the technology of food manufacturing from 
carotene-containing raw materials is the use of modern equipment – steam 
convection furnaces and various crushers. But we have not found deep 
fundamental studies in this direction [3, 4, 6].  

 

2. Literature review and problem statement 
It is known that the thermal treatment of vegetables is one of the main 

technological methods used in the production of culinary products when 
processing fruits and vegetables to different types of foods and semi-
finished foods, including in steam convection furnaces. Thermal treatment 
is conducted with the purpose of inactivation of oxidative enzymes, 
reduction in the amount of vegetative and spore forms of microorganisms, 
increasing cell permeability, improving the texture of the product, 
softening the tissue of vegetable raw materials, reducing its volume, 
providing product with specific organoleptic properties and taste. In the 
process of thermal treatment, changes in structural and mechanical, 
physical-chemical, biochemical, chemical, microbiological and 
organoleptic properties of raw materials occur, as well as changes in 
nutritional and biological value [1, 2]. Traditional ways of thermal 
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treatment of vegetable raw materials are blanching, cooking, roasting, 
warming up and sautéing. At the processing and canning enterprises, as 
well as in restaurant business, different types of devices are used for this 
purpose: blanchers, cooking boilers, vacuum units, etc. It is also known 
that when using traditional equipment during thermal treatment of fruits 
and vegetables, a significant amount of vitamins and other biologically 
active substances is lost (from 20 to 80 %) [3, 4]. Traditional thermal 
culinary treatment is accompanied by a significant loss in the mass of 
semi-finished and finished products [13]. One of the advanced ways of 
solving this problem is thermal treatment of vegetables in a combi steamer, 
in the same working chamber of which, when using steam and circulating 
air, there is a capacity to apply different methods of thermal treatment to 
raw materials [13]. Analysis of periodical literature over the past 10 years 
has shown that it is relevant to search for technological methods and to 
design a new generation of equipment that makes it possible to preserve 
biological potential of food raw materials [6, 7]. At present, at public 
catering enterprises, particularly, in restaurant business, a new generation 
of modern thermal equipment is gaining traction and is widely used – 
steam convection ovens that provide for the possibility of combining three 
processes in a single device – cooking, frying and steam cooking. The 
known benefits of thermal treatment in steam convection furnaces are that 
due to the design features of the unit, adjusting the intensity of steam 
supply and the steam flow temperature, as well as pressure in the middle of 
the chamber, the product is evenly heated and the process of boiling occurs 
at temperature of 70 ºС. This provides high quality of the product and 
significant reduction in the time of making the product [14–16]. It was 
found by analyzing the data of scientific literature over the last 10 years 
that the works of the majority of scientists are devoted to the study of 
influence of the modes of steam and thermal treatment in steam convection 
furnaces on the quality of various foods (baked goods, culinary products 
made of fish, meat, fruits and vegetables, etc.), which are made at the 
enterprises of restaurant business [14–16]. The quality is understood by the 
authors as the texture of products, their organoleptic indicators, thermal-
physical characteristics and heat transfer characteristics [13, 15–17]. The 
authors point out that combi steamers are the universal thermal equipment 
with high degree of automation and capacities to program technological 
processes [18]. This enables to stabilize quality and provide for its 
harmlessness. It was found that in the course of thermal treatment of food 
(of vegetable and animal origin) in a convection vaporizer, unlike 
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traditional methods, the products do not lose their weight, products’ 
volume is not reduced and the fibers do not become denser. Thermal 
treatment of products in a convection vaporizer allows obtaining juicy 
products, with delicate texture, such products in the human body are better 
exposed to the action of enzymes and digested [18, 19].  

Thus, the conducted analysis of literature data concerning the effect of 
steam thermal treatment in steam convection furnaces on the products 
quality revealed that in the scientific literature there is no data about 
comprehensive influence of thermal treatment in combi steamer, as well as 
finely dispersed grinding of carotene-containing vegetables (carrot and 
pumpkin) on preservation and extraction of carotene and other biologically 
active substances from hidden (bound) form to free state and the fuller use 
of biological potential of raw materials.  

It is known that one of the promising methods of deep processing of 
vegetable raw materials is cryogenic grinding and finely dispersed 
grinding without using cold. In the food industry, these processes have 
hardly been studied [20].  

In this regard, the task of this work included the search for and 
development of the method of deep processing of raw materials without 
using low temperatures, alternative to cryogenic treatment, which allows 
maximal preservation and using biological potential, inherent to raw 
materials [3, 5–7]. As an alternative to cryogenic, it was proposed to use 
comprehensive action of steam thermal treatment and finely dispersed 
grinding on the raw materials in the method of deep processing, using a new 
generation of highly efficient modern equipment – a steam convection 
furnace (Italy) and an activator-homogenizer-crusher-cutter (France). This 
equipment is widely used in international practice and is already applied in 
Ukraine in elite restaurants, culinary shops in supermarkets, canteens of 
sanatoria-profilaktoria, meal making shops for schoolchildren and others. 
According to manufacturers and technologists, the indicated types of 
equipment is a new word in technology and techniques for obtaining high 
quality food [7, 8]. However, we did not find in the scientific literature any 
data on the impact of technological treatment using the specified types of 
modern equipment on the quality of raw materials by the content of BAS at 
their processing and obtaining products of high quality. No mechanisms of 
the processes that occur in food raw materials were revealed [16, 18, 19].  

In this regard, it is promising to study the impact of processes of deep 
processing of carotene-containing vegetables on the preservation and 
transformation of carotenoids and other biologically active substances 
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during steam thermal treatment and finely dispersed grinding. In 
particular, it is of interest to study the influence of steam thermal and 
finely dispersed treatment of carotene-containing raw materials (CCR) on 
preservation and transformation of carotenoids and other BAS on the 
enzyme, biochemical, physical and chemical processes that occur in the 
course of treatment of raw materials in modern devices in restaurant 
business. The obtained semi-finished products made of CCR may be used 
in making various types of culinary products, soups and other meals, 
desserts, nanodrinks, nanoicecream, sorbets, muffins, sponge cakes, cakes, 
creams, etc. for health improving diet.  

 

3. The purpose and objectives of the study  
The aim of the work is to study the influence of deep processing of 

carotene-containing vegetables using steam thermal treatment and finely 
dispersed grinding on the preservation and extraction of carotenoids and 
other biologically active substances using a new generation of equipment 
and obtaining products in the nanodimensional form.  

To achieve the set goal, the following tasks are to be solved:  
– to study the effect of steam thermal treatment in a steam convection 

furnace on the activity of oxidative enzymes (peroxidase, polyphenol 
oxidase) in the carotene-containing raw material;  

– to explore the effect of steam thermal treatment in a steam 
convection furnace on biologically active substances (in particular, β-
carotene, L-ascorbic acid) of carotene-containing vegetables compared to 
traditional blanching;  

– to examine the impact of steam thermal treatment and finely 
dispersed grinding on the quality of carotene-containing vegetables in the 
content of BAS in the course of obtaining finely dispersed puree in 
nanodimensional form from them;  

– to compare the quality of nanostructured puree from carotene-
containing vegetables (carrot, pumpkin) by the content of BAS obtained 
by using steam thermal treatment and mechanodestruction to the quality of 
puree obtained by cryogenic technology and the analogues.  

 

4. Materials and methods of research  
4. 1. The studied materials and equipment used in the experiments  
The research was conducted at the Department of Technology of 

Processing Fruits, Vegetables and Milk HDUHT (Kharkiv, Ukraine), in 
the laboratory “Innovative cryo- and nanotechnologies of plant 
supplements and health products”, using the steam convection furnace 
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UNOX SPA series XVC (Italy), which has 70 programs that differ in the 
modes of technological treatment (temperature, intensity and amount of 
steam supply, availability of circulation or airflow (Fig. 1).  

 

  
Fig. 1. Steam convection furnace UNOX SPA series XVC (Italy) 

 

We used carotene-containing raw materials – pumpkin and carrot – as 
the objects of study. Comparison of the effect of different kinds of steam 
thermal treatment in the steam convection furnace UNOX SPA series 
XVC (Italy) and traditional way of thermal treatment of raw materials – 
blanching – on the carotene-containing raw materials (carrot, pumpkin) 
were conducted by fermentative activity of oxidative enzymes, by mass 
fraction of L-ascorbic acid and by the β-carotene content. The experiment 
was carried out by the method described in [21].  

 
4. 2. Methods for determining indicators of the studied samples  
To perform the set tasks, we used generally accepted standard research 

methods, in particular, the colorimetric Muri method for determining β-
carotene [22, 23], the method of visual and potentiometric titration for 
determining L-ascorbic acid [24], the colorimetric Folin-Denis method for 
determining the total amount of low molecular phenolic compounds [25], 
colorimetric method for determining the sum of flavonol glycosides [25], 
as well as the method of D. M. Mikhlin and Z. S. Bronovitska for 
determining fermentative activity [26]. All the techniques of determining 
the indicators of the studied samples can be found in [21]. 

 
5. Results of research into the influence of deep processing of 

carotene-containing vegetable raw materials using steam thermal 
treatment and finely dispersed grinding and discussion of them 

Kharkiv State University of Food and Trade (Kharkiv, Ukraine) in 
collaboration with Kharkiv Trade and Economy College of Kiev National 
Trade and Economy University, municipal enterprise «Dytyachy 
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kombinat» (Kharkiv, Ukraine) and the Academy of Hotel Management 
and Restaurant Business in Poznan (Poland) proposed and designed the 
method of deep processing of vegetable raw materials without using low 
temperatures, alternative to cryogenic treatment, which makes it possible to 
maximally preserve and use biological potential, inherent to the raw 
materials. In this paper, we propose to apply the comprehensive action of 
steam thermal treatment and finely dispersed grinding on the raw materials 
using highly efficient modern equipment of new generation – a steam 
convection furnace (Italy) and an activator-homogenizer-crusher (France) 
[12]. It was found that the steam thermal treatment of carotene-containing 
vegetables with the use of steam convection furnace and traditional thermal 
treatment using the blanching method by immersion in hot boiling water 
proceed differently. It was revealed that, compared to the traditional method 
of heat treatment in the processing of carotene-containing vegetables in a 
combi steamer, the fermentative processes occur with less intensity. The 
quantitative values of maximum activity of polyphenol oxidase are 2…4,5 
times lower, peroxidase – by 1,5...1,6 times (Fig. 2). Heating the product 
contributes to activation of oxidative enzymes, much more at blanching. It 
was found that during blanching, in 10 minutes of steam thermal treatment, 
the polyphenol oxidase enzyme activity is significantly increased. The 
increase amounts to: in carrot – by 9 times, in pumpkin – by 5,5 times. In 
this case, the activity of the peroxidase enzyme increases less: in carrot – by 
5,8 times, in pumpkin – by 2 times (Fig. 2). The activity of oxidative 
enzymes at steam thermal treat-ment in a combi steamer grows less: 
polyphenol oxidase – by 2,7 times (carrot) and by 2,0 times (pumpkin), 
peroxidase – by 1,5 times (carrot) and by 1.6 times (pumpkin). We 
determined the enzymatic activity optimum for both types of oxidative 
enzymes at thermal treatment of carrot and pumpkin depending on the 
duration and type of thermal treatment that was used. It was demonstrated 
that the maximum activity of oxidative enzymes occurs after thermal 
treatment of carotene-containing vegetables for 10 minutes (Fig. 2) and 
does not depend on the type of thermal treatment (blanching or treatment in 
a combi steamer). During thermal treatment of pumpkin, the difference in 
the activity of enzymes during different types of thermal treatment is 
significantly less than in carrot. It was demonstrated that the complete 
inactivation of oxidative enzymes in the treatment of CCV in a combi 
steamer happens by 30 % faster than at blanching. Thus, in comparison with 
blanching, during thermal treatment of carotene-containing vegetables in a 
combi steamer, activation of oxidative enzymes occurs much less. In this 



22 
 

regard, it was assumed that the destruction of BAS during thermal treatment 
of carrot and pumpkin in a combi steamer compared to blanching would be 
considerably less as well. 

 

  
 

   
 
 

Fig. 2. Effect of steam thermal treatment of carrot (I) and pumpkin (II) on 
the activity of oxidative enzymes: 1 – polyphenol oxidase (dark blue 

marker); 2 – peroxydase (red marker), where a, b are the steam thermal 
treatment using blanching; c, d are the steam thermal treatment in a combi 

steamer  
 

The main objective of the work when applying steam thermal 
treatment during obtaining the finished products and semi-finished 
products from carotene-containing vegetables was to reduce the losses and 
to maximally preserve carotenoids (by the content of β-carotene), L-
ascorbic acid and other labile BAS, as well as maximally remove or 
extract their hidden, bound to biopolymers (proteins, polysaccharides), 
forms, with the purpose of the fuller use and revealing biopotential of 

a       b 

c       d 
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vegetable raw materials and plant cell, compared to traditional types of 
thermal treatment. It should be noted that traditional methods of thermal 
treatment and other methods of technological processing of vegetable raw 
materials that are used in international practice lead to significant losses of 
the listed BAS. Depending on the type of technological treatment, kind of 
raw material and BAS, the loss amounts to 15 to 100 %. According to the 
literature data, at present there are no reliable methods of technological 
treatment of raw materials that allow preserving BAS or eliminating or 
minimizing the loss. The exceptions are freezing and freeze-drying, which 
are characterized by minimal loss of BAS. During thermal treatment of 
carotene-containing vegetables (carrot, pumpkin) in a combi steamer (under 
the above mentioned modes), not only the preservation of β-carotene occurs 
in 10 minutes’ time, but also increase in its mass fraction by 2... 2.3 times 
compared to fresh raw material that occurs due to the release from the 
hidden state (forms bound with biopolymers) to free form, which is 
registered by the chemical methods of the research (Fig. 3). The same 
patterns apply to blanching. It was also found that the loss of vitamin C 
during thermal treatment of carotene-containing vegetables in a combi 
steamer is much smaller than at blanching. Thus, after 20 minutes of thermal 
treatment in the combi steamer, the mass fraction of L-ascorbic acid 
remained by 65…80 % while after blanching by 40…50 % (Fig. 2). Thus, it 
was found that during thermal treatment of CCV in a combi steamer, the 
oxidation and destruction of L-ascorbic acid occurs less intensively than 
during blanching. It was also revealed that after steam thermal treatment and 
finely dispersed grinding of carotene-containing vegetables when making 
puree, a significant increase in the extraction of L-ascorbic acid and β-
carotene occurs, which for pumpkin is 2 and 3 times larger, respectively, for 
carrot – 1,7 and 2,5 times larger, respectively, compared to the original raw 
material (Fig. 3). Such data were obtained after a rather long thermal 
treatment of raw materials, which is 60 minutes for carrot that has dense, 
solid structure, and 35–40 minutes for pumpkin. The mechanism of the 
specified process was discovered that is associated with mechanodestruction 
and mechanocracking of the nanocomplexes of biopolymer-carotenoid and 
release of the hidden bound forms of carotene and L-ascorbic acid from 
nano associates and nanocomplexes with proteins, polysaccharides, tannic 
substances, etc. It was found that the comprehensive application of steam 
thermal treatment to vegetable raw materials in a combi steamer with finely 
dispersed grinding makes it possible to obtain puree, the quality of which is 
close to that of the puree obtained with the use of cryogenic treatment of the 
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Fig. 3. Effect of duration of steam thermal treatment of carrot (a, c) and 
pumpkin (b, d) in a combi steamer – 1 (red marker) and blanching under 

normal conditions at t=105 ˚C – 2 (red marker) on the content of β-
carotene (I) and L-ascorbic acid (II) 

 

product (Fig. 4, 5 and Table 1). For example, the mass fraction of β-
carotene per 100 g of fresh pumpkin is 8,H5 mg, in the finely dispersed 
puree – 26,5 mg, in the cryopuree – 32,2 mg per 100 g. The mass fraction of 
β-carotene per 100 g of fresh carrot and the finely dispersed puree made of 
it is 9,2 mg and 24,6 mg, respectively, in the cryopuree – 28,8 mg per 100 
g. As for L-ascorbic acid, it is 8,5 mg per 100 g of fresh carrot and in the 
finely dispersed puree made of it – 15,0 mg per 100 g; in the cryopuree – 
29,7 mg per 100 g; in fresh pumpkin – 9,8 mg per 100 g, in the finely 
dispersed puree – 16,5 mg per 100 g, in the cryopuree – 19,6 mg per 100 g. 
Thus, it was found that after the steam thermal treat-ment and finely 
dispersed grinding of carotene-containing vegetables when making puree, a  

a       b 

c       d 
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Fig. 4. Effect of steam thermal treatment of carrot (I) and finely dispersed 
grinding of carrot on the content of L-ascorbic acid (a) and β-carotene (b) 

compared with fresh raw materials: 1 – fresh carrot (dark blue marker); 2 – 
carrot after steam thermal treatment (red marker); 3 – finely dispersed 

puree of carrot (green marker) 
 

significant increase in the extraction of L-ascorbic acid and β-carotene 
occurs, which is 2 and 3 times larger for pumpkin, respectively, and for 
carrot – 1,7 and 2,5 times larger, respectively. 

The described results of the research enabled comprehensive treatment 
of vegetable raw materials using a new generation of equipment for steam 
thermal treatment and finely dispersed grinding, which is used in 
restaurant business, as well as to consider the method of deep processing 
of vegetable raw materials, which makes it possible to achieve a high 
degree of preservation and extraction of BAS of the fresh (original) raw 
materials in the production of finely dispersed supplements in the form of 
puree from carotene-containing vegetables. The quality of the obtained 
puree from carotene-containing vegetables by the content of BAS is 
1,7…3 times higher than the quality of the original raw materials and is 
close to the quality of the puree, obtained using the cryogenic treatment of 
the product and significantly exceeds the quality of the purees – analogues, 
obtained using traditional methods of thermal treatment of raw materials 
and grinding, accompanied by the loss of BAS compared to the fresh raw 
material by 20...80 %. All this allows us to stress high efficiency of 
applying the new generation of equipment for steam thermal treatment and 

a     b 
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Fig. 5. Effect of steam thermal treatment of pumpkin (I) and finely 

dispersed grinding on the content of L-ascorbic acid (a) and β-carotene (b) 
compared with fresh raw materials: 1 – fresh pumpkin (dark blue marker); 

2 – pumpkin after steam thermal treatment (red marker); 3 – finely 
dispersed puree of pumpkin (green marker) 

 

finely dispersed grinding of carotene-containing vegetables. Verification 
under manufacturing conditions of KP “KDH”, NVF “HPK”, “KRIAS 
PLUS” (Kharkiv, Ukraine) of the conducted research and production of 
experimental samples of nanoproducts from carotene-containing vegetables 
confirm the practicability of applying deep processing of CCV at obtaining 
nanoproducts using the new generation of equipment in restaurant business 
and trade enterprises. Thus, the above-described method of deep processing 
of vegetable raw materials makes it possible to more fully uncover 
biological potential of CCR, which may be useful not only in food industry, 
but also when obtaining natural carotenoid pharmaceutical preparations (for 
immunization of the population) and others. Development and continuation 
of research into this direction is to study the influence of deep processing of 
vegetable raw materials on the indigestable components of food – 
prebiotics, in particular cellulose, protein, pectic substances, exploring their 
assimilation by living organisms – by the method of biotesting and others. 
 

7. Conclusions 
1. It was found that in the process of deep (steam convection) processing 

of carotene-containing vegetables (carrot and pumpkin) with the use of 
modern steam convection equipment, the fermentative processes proceed with  

a                  b 
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Table 1 
Comparative characteristic of the content of carotene and other BAS 

in fresh, steam thermally treated, frozen carotene-containing vegetables 
and in the nanostructured puree made of them (≥3) 

 

Mass fraction (mg per 100 g) Product 
β-carotene L-ascorbic acid Phenolic 

compounds (by 
chlorogenic 

acid) 

Flavonol 
glycosides (by 

rutine) 

Fresh carrot 9,5±0,3 8,2±0,2 146±1,5 50,2±1,8 
Carrot frozen in 

pieces 18,6±1,0 17,2±0,8 240,2±2,0 117,2±2,4 
Nanostructured 
cryopuree made 

of carrot 28,8±2,5 29,7±1,5 262,6±2,8 105,8±2,8 
Carrot, steam 

thermally 
treated in a 

combi steamer 19,4±1,8 7,0±0,3 120,4±1,4 40,2±0,9 
Finely dispersed 

puree from 
carrot, thermally 

treated 24,6±2,0 15,2±0,9 200,6±3,2 85,4±2,4 
Fresh pumpkin 8,5±0,3 9,8±0,2 128,4±1,8 45,4±1,2 
Pumpkin frozen 

in pieces 17,2±1,2 14,6±0,7 178,5±2,1 75,4±2,6 
Nanostructured 
cryopuree made 

of pumpkin 32,2±2,6 19,7±1,0 210,6±2,8 98,6±1,8 
Pumpkin, steam 

thermally 
treated in a 

combi steamer 20,0±3,4 8,2±0,2 95,8±2,0 39,2±0,5 
Finely dispersed 

puree from 
pump-kin, 
thermally 

treated 26,5±4,2 16,5±1,8 210,6±3,5 78,8±1,6 
 

less intensity than at traditional method of thermal treatment – blanching by 
immersion in boiling water. The quantitative indicator of the maximum 
fermentative activity during treating the carotene-containing vegetables in a 
combi steamer, compared with blanching, is 2–4,5 times less for polyphenol 
oxidase, by 3 times for peroxidase. It was demonstrated that the complete 
inactivation of oxidative enzymes during thermal treatment of carotene-
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containing vegetables in a combi steamer occurs earlier than during blanching 
and takes place in 20 minutes, which is 10–15 minutes faster than at 
blanching. The complete inactivation of oxidative enzymes at blanching of 
carotene-containing vegetables occurs in 30–35 minutes. 2. It was 
demonstrated that, compared with fresh raw materials, during thermal 
treatment of carotene-containing vegetables (carrot, pumpkin) in a combi 
steamer (in the above mentioned modes), not only the preservation of β-
carotene is achieved in 10 minutes, but also the increase in its mass fraction by 
2...2,3 times that occurs due to the release from the hidden state (forms, 
associated with biopolymers) to free form, which is registered by the chemical 
methods of research. It was found that the loss of vitamin C during thermal 
treatment of carotene-containing vegetables in a combi steamer is much lower 
than during blanching. Thus, after 20 minutes of thermal treatment in the 
combi steamer, the mass fraction of L-ascorbic acid remained by 65…80 %, 
while after blanching – by 40…50 %. 

3. It was demonstrated that after the steam thermal treatment and finely 
dispersed grinding of carotene-containing vegetables when making puree, a 
significant increase in the extraction of L-ascorbic acid and β-carotene occurs 
in comparison to the original raw materials, which is 2 and 3 times larger for 
pumpkin, respectively, and for carrot – 1,7 and 2,5 times, respectively.  

4. It was found that the comprehensive application of steam thermal 
treatment of vegetable raw materials in a combi steamer with finely 
dispersed grinding makes it possible to obtain puree, the quality of which 
is close to the quality of the puree, obtained using the cryogenic product 
treatment (in particular, the content of β-carotene is 2,5…3 times during 
steam thermal treatment and is 2,8...3,5 times during cryogenic treatment). 
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A new method of deep processing, alternative to cryogenic one, is 
developed. It is based on the complex effect of steam-thermal processing 
and fine-dispersed grinding using the modern equipment (combi-steamer 
and fine-dispersed comminutor) that is used at enterprises of restaurant 
business. This method allows use biological potential of the raw material 
more fully (2…3 times more) and get the foodstuff in nanoform  

Keywords: carotene-containing vegetables, steam-thermal processing, 
fine-dispersed grinding, products in nanoform 

 



32 
 

Розроблено новий метод глибокої переробки, альтернативний 
кріогенному, який заснований на комплексній дії паратермічної 
обробки та дрібнодисперсного подрібнення з використанням 
сучасного обладнання (пароконвектомат і дрібнодисперсний 
подрібнювач), яке використовується на підприємствах ресторанного 
бізнесу. Цей метод дозволяє більш повно використовувати біологічний 
потенціал сировини (в 2...3 рази більше) і отримати харчові продукти 
у наноформі. 

Ключові слова: каротинвмісні овочі, паротермічна обробка, 
дрібнодисперсне подрібнення, продукти у наноформі. 

 

Разработан новый метод глубокой переработки, альтерна- 
тивный криогенному, который основан на комплексном воздействии 
паротермической обработки и мелкодисперсного измельчения с 
использованием современного оборудования (пароконвектомат и 
мелкодисперсный измельчитель), которое используется на 
предприятиях ресторанного бизнеса. Этот метод позволяет более 
полно использовать биологический потенциал сырья (в 2...3 раза 
больше) и получить продукты питания в наноформе. 

Ключевые слова: каротинсодержащие овощи, паротермическая 
обработка, мелкодисперсное измельчение, продукты в наноформе. 

 

1. Introduction  
The aim of the work is elaboration of the principally new method of 

deep processing of carotene-containing vegetables (CCV). For attaining 
this aim was used the complex effect of steam-thermal processing and fine-
dispersed comminution for preservation and extraction of biologically 
active substances from the raw material and getting products of nanosized 
form.The was also used the new generation of equipment: combi-steamer 
and dine-dispersed comminutor.  

Kharkov state university of food technology and trade (KSUFTT, 
Kharkov, Ukraine) together with Kharkov Trade-Economic Colledge of 
Kyiv National University of Trade and Economics, Municipal enterprise 
“Combine of child food” (Kharkov, Ukraine) and Academy of hospitality 
and catering in Poznan city (Poland) elaborated principally new method of 
the deep processing of vegetable raw material without using cold. The new 
method, alternative to cryogenic processing, allows not only maximally 
preserve, but also more fully use biological potential of vegetable raw 
material and transform BAS and polymers from the associated state in  
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nanoform. This method is based on the process of non-enzymatic catalysis- 
mechanolysis (destruction of nanocomplexes 
that contain biologically active substances in 
hidden form) in steam-thermally processed 
vegetable raw material that leads to getting 
product in nanosized form.  

As innovation in the work it was offered to 
use the complex effect on carotene-containing 
vegetables at steam-thermal processing and fine-
dispersed comminution using the new generation 
of highly effective modern equipment – combi-
steamer and activator – homogenizer-
comminutor [1–4].  

 

2. Materials and methods of research  
2. 1. Studied materials and equipment 

used in experiments  
The study was carried out at the department 

of technology processing of fruits, vegetables 
and milk of KSUFTT (Kharkov, Ukraine) in 
laboratory of “Innovative cryo- and nanotech- 
nologies of vegetable additives and wellness 
products”. The steam-thermal processing was 
carried out in combi-steamer UNOX SPA of 
XVC series (Italy) that has 70 programs that 
differ by temperature regimes, intensity of steam 
supply, circulation or blowing by air (Fig. 1).  

As objects of research there was used 
carotene-containing raw material – carrot (Fig. 2) 
and pumpkin (Fig. 3) and fine-dispersed puree of 
carrot and pumpkin in nanosized form (Fig. 4). 

At elaboration of principally new method of 
vegetables processing there was carried out 
comparison of effect of the different types of 
steam-thermal processing in combi-steamer and 
blanching on traditional equipment (blancher) on 
carotene-containing raw material (carrot and 
pumpkin) on the basic enzymatic, biochemical 
and mechanochemical processes. The steamther- 

Fig. 1. Combi-steamer 
UNOX SPA of XVC  

series (Italy) 

Fig. 2. Initial raw 
material (carrot) 

Fig. 3. Initial raw 
material (pumpkin) 

Fig. 4. Nanoproduct 
of carrot after steam-
thermal processing 
and fine-dispersed 

comminution 
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mal processing of CCV samples (carrot, pumpkin) was carried out at such 
regimes: temperature in combi-steamer – 105 ºС, in product – 70…75 ºС, 
regime of steam creation – 100 % (that corresponds to the maximal amount 
of steam). In parallel there was carried out the thermal processing of raw 
material by blanching on traditional equipment (blancher – double boiler 
Kaiserhoff KH-8000, Germany). Blanching was carried out by immersion in 
boiling water at t=100 oC during 10 min, 20 min and 30 min. The steam-
thermal processing was carried out during 30 minutes with samples 
collection each 5 minutes. The fine-dispersed comminution was carried out 
in activator – homogenizer-comminutor.  

 

2. 2. Methodologies of determination of parameters of studied samples  
The comparison of quality of initial vegetable raw material and products 

of it was carried out by enzymatic activity of oxidant enzymes (peroxidase, 
polyphenol oxidase), content of β-carotene mass fraction, low molecular 
phenol compounds and L-ascorbic acid. The content of aforesaid substances 
is the one of assessment criteria of the raw material quality, accepted in 
international practice [1, 2, 5, 6]. 

For assessment of samples quality there were used standard methods 
(especially, the methods of determination of mass fraction of β-carotene, L-
ascorbic acid, phenol compounds, flavonol glycoside) excluding the method 
of enzymatic activity determination. The methods of determination of 
aforesaid substances are given below. 

Determination of carotene-content (especially β-carotene) was 
controlled by colorimetric Muri method after exclusion of carotene from 
product by organic solvent and purification of carotene from concomitant 
color substances using column chromatograpy.  

Determination of L-ascorbic acid was carried out by the method of 
visual and potentiometric titration by solution of 2,6-Na 
dichloroindorphenol.  

Determination of the general quality of low molecular phenol 
compounds was carried out by colorimetric method of Folin-Denis.  

Determination of the sum of flavonol glycosides was carried out by 
colorimetric method, based on the flavonols property to change the 
absorption spectrum at presence of aluminum salts and at рН change. 
Maximal flavonol absorption is within 350…390 nm. In alkaline medium 
or at presence of aluminum salts the light absorption displaces by 20 nm 
and more to the longer waves. This ability is used at determination of 
flavonol glycosides by Muri method by reaction of 2 % AlCl3. The  
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calculation of flavonol glycosides was carried out by rutin.  
Determination of enzymatic activity (peroxidase and polyphenol 

oxidase) was carried out by the conventional method of M. Mikhlin and Z. 
S. Bronovitska, based on the quinone ability to oxidize ascorbic acid.  

 

3. Results of research  
It was established, that at the steam-thermal processing of carotene-

containing vegetables in combi-steamer (at aforesaid regimes) in 10 
minutes takes place not only conservation of β-carotene but also increase of 
its mass fraction in 2…2,5 times comparing with initial raw material. It 
takes place at the expense of carotene release from the hidden state (forms 
associated with biopolymers) into free form that is fixed by chemical 
methods of research. The same regularities are established also at 
blanching. It is also established, that the losses of vitamin C at thermal 
processing of carotene-containing vegetables in combi-steamer are 2 times 
less that at blanching. Thus, after 20 minutes of thermal processing in 
combi-steamer the mass fraction of L-ascorbic acid was preserved in 
65…80 %, whereas after blanching – in 40…50 %.  

It was also revealed, that after steam-thermal processing and fine-
dispersed comminution of carotene-containing vegetables at preparation of 
puree takes place the significant increase of L-ascorbic acid and β-carotene 
extraction that is comparing with the raw material: for pumpkin – 2 and 3 
times more, for carrot – 1,7 and 2,5 times more. It was elucidated the 
mechanism of this process, connected with mechanical destruction and 
mechanical cracking (destruction) of nanocomplexes of biopolymer-
carotenoid, biopolymer ascorbic acid. At the same time there takes place the 
release of hidden associated forms of carotene and L-ascorbic acid of 
nanoassciates and nanocomplexes with proteins, polysaccharides, tanning 
substances and other in free form. These substances are controlled by the 
chemical methods of research [7, 8].  

It was established, that complex use of the new equipment at steam-
thermal processing of vegetable raw material in combi-steamer with fine-
dispersed comminution gives a possibility to get puree, which quality is 
approximated to the one of puree, received using cryogenic processing of 
product, by the biologically active substances (BAS) content (Table 1).  

Thus, for example, the mass fraction of β-carotene in 100 g of fresh 
pumpkin is 8,5 mg, in fine-dispersed puree – 26,5 mg in cyopuree – 32,2 mg. 
Mass fraction of β-carotene in 100 g of fresh carrot and fine-disperse puree 
of it is 9,2 mg and 24,6 mg, respectively, in cryopuree – 28,8 mg in 100g.  
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Table 1  
Comparative characteristic of carotene of other BAS content in fresh, steam-
thermally processed carotene-containing vegetables, fine-dispersed steam-

thermally processed puree and nanostructured cryopuree of them (≥3) 
 

Mass fraction (mg per 100 g) Product 
β-carotene L-ascorbic 

acid 
Phenolic 

compounds (by 
chlorogenic acid) 

Flavonol 
glycosides 
(by rutine) 

Fresh carrot 9,5±0,3 8,2±0,2 146±1,5 50,2±1,8 
Carrot steam-

thermally processed in 
combi-steamer 19,4±1,8 7,0±0,3 120,4±1,4 40,2±0,9 

Fine-dispersed steam-
thermally processed 

carrot puree  24,6±2,0 15,2±0,9 200,6±3,2 85,4±2,4 
Nanostructured carrot 

cryopuree 28,8±2,5 29,7±1,5 262,6±2,8 105,8±2,8 
Fresh pumpkin 8,5±0,3 9,8±0,2 128,4±1,8 45,4±1,2 
Pumpkin, steam 

thermally processed in 
combi-steamer 20,0±3,4 8,2±0,2 95,8±2,0 39,2±0,5 

Fine-dispersed steam-
thermally processed 

pumpkin puree 26,5±4,2 16,5±1,8 210,6±3,5 78,8±1,6 
Nanostructured 

pumpkin cryopuree 32,2±2,6 19,7±1,0 210,6±2,8 98,6±1,8 
 

Thus, it was established, that after steam-thermal processing and fine-
dispersed comminution of carotene-containing vegetables at preparation of 
puree takes place the significant increase of extraction of L-ascorbic acid 
and β-carotene that is for pumpkin 2 and 3 times more and for carrot 1,7 
and 2,5 times more, respectively. The results of researches demonstrated 
the high effectiveness of the use of new generation of equipment for steam-
thermal processing and fine-disperse comminution of carotene-containing 
vegetables that allowed get the half-finished products and ready products in 
nanosized form with unique BAS content characteristics that were earlier 
impossible to be gotten using traditional methods of the vegetable raw 
material processing and existing equipment [9, 10]. 

 

4. Conclusions  
It was established, that complex use of the new equipment at steam-

thermal processing of vegetable raw material in combi-steamer with fine-
dispersed comminution gives a possibility to get puree, which quality is 
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approximated to the one of puree, received using cryogenic processing of 
product (especially, by the content of β-carotene and other BAS).  

The probation in production conditions of ME “CCF”, SPF “KPC”, 
“CRYOS PLUS” (Kharkov, Ukraine) and production of experimental 
samples of nanoproducts of carotene-containing vegetables prove the 
expediency of using the new method of deep processing at getting 
nanoproducts using the new generation of equipment at enterprises of 
restaurant business and trade. Thus, the aforesaid method of the deep 
processing of vegetable raw material allows reveal more fully the biological 
potential of carotene-containing vegetables that can be useful not only in 
food production but also at getting the natural carotenoid pharmpreparations 
and additives for immunoprophylaxis of population and so on.  

Among the aforesaid methods the most laborious and expensive are 
traditional methods of the vegetable raw material processing (blanching, 
boiling, frying and other). It is known, that at their use at the vegetable raw 
material processing take place the significant wastes (15…30 %) and losses 
of biological potential of vegetable raw material, not used by people. At 
that almost half of vegetables harvest is lost at its processing and 
production of different foodstuff.  

The new method of deep processing of carotene-containing vegetables 
is principally new (unique, cheaper, less laborious), it not only preserves all 
valuable biologically active and food substances but also allows reveal the 
biological potential more fully, extract its hidden BAS, associated with 
biopolymers, into free soluble form. At the same time this method gives a 
possibility to transform the part of difficultly soluble biopolymers in 
soluble form – nanoform that is better assimilated by human organism 
(2,5…3 times better) [1, 2, 4]. 

 

References  
 [1] FAO/WHO/UNU. Global’naja strategija po pitaniju, fizicheskoj 

aktivnosti i zdorov’ju (2004). RezoljucijaWHA.55.23 prinjata sessiej 
Vsemirnoj assamblei zdravoohranenija (VAZ), World Health Organization, 
Zheneva.  

 [2] FAO/WHO/UNU. Dietary protein quality evalution in human 
nutrition (2013). Report of an FAO Expert Consultation. Food and 
agriculture organization of the united nations Rome, 92–57.  

 [3] Dherani, M., Murthy, G. V. S., Gupta, S. K., Young, I. S., Maraini, 
G., Camparini, M., Fletcher, A. E. (2008). Blood Levels of Vitamin C, 
Carotenoids and Retinol Are Inversely Associated with Cataract in a North  



38 
 

Indian Population. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 49(8), 3328–3335.  
 [4] Pogarskaja, V. V., Pavljuk, R. Ju., Cherevko, A. I., Pavljuk, V. A., 

Maksimova, N. F. (2013). Aktivacija gidrofil’nyh svojstv karotinoidov 
rastitel’nogo syr’ja. Kharkov: Fіnart, 345.  

 [5] Goñi, I., Serrano, J., & Saura-Calixto, F. (2006). Bioaccessibility 
of β-Carotene, Lutein, and Lycopene from Fruits and Vegetables. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry, 54(15), 5382–5387.  

 [6] Rakhimberdieva, M. G., Stadnichuk, I. N., Elanskaya, I. V., 
Karapetyan, N. V. (2004). Carotenoid-induced quenching of the 
phycobilisome fluorescence in photosystem II-deficient mutant of 
Synechocystis sp. FEBS Letters, 574(1–3), 85–88.  

 [7] Oberbajl’ K. (1998). Vitaminy celiteli. Sputniki nashogo 
zdorov’ja. Moscow: Paradoks, 424.  

 [8] Kirik, I. M. (2009). Parokonvekcionnyj apparat dlja ob’ektov 
obshhestvennogo pitanija. Innovacionnye tehnologii v pishhevoj 
promyshlennosti, 394–401.  

 [9] Pavljuk, R. Ju., Pogars’kaja, V. V., Pavljuk, V. A., Radchenko, L. 
A. At al. (2015). Krio- i mehanohimija v pishhevyh. Kharkiv:Fakt, 255.  

 [10] Makaseeva, O. N., Tkachenko, L. M. (2001). Fermenty. Ch. 2. 
Vitaminy i fermenty. Opredelenie aktivnosti o-difenoloksidazy 
(polifenoloksidazy) i peroksidazy po Mihlinu i Bronevickoj. Mogilev: 
Mogilevskij gosudarstvennyj tehnologicheskij institut, 25–27. 



39 
 

UDC: 577.114.5:581. 145.2 
DOI: 10.15587/1729-4061.2016.86968 
 

EXPLORING THE PROCESSES OF 
CRYOMECHANODESTRUCTION AND 

MECHANOCHEMISTRY WHEN DEVISING  
NANO-TECHNOLOGIES FOR THE FROZEN 

CAROTENOID PLANT SUPPLEMENTS* 
 

V. Pogarska, R. Pavlyuk, N. Timofeyeva,  
L. Bilenko, T. Stukonozhenko 

 

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КРІОМЕХАНОДЕСТРУКЦІЇ  
ТА МЕХАНОХІМІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

ЗАМОРОЖЕНИХ КАРОТИНОЇДНИХ РОСЛИННИХ ДОБАВОК 
 

В.В. Погарська, Р.Ю. Павлюк, Н.М. Тимофєєва,  
Л.М. Біленко, Т.А. Стуконоженко 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ КРИОМЕХАНОДЕСТРУКЦИИ  
И МЕХАНОХИМИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

ЗАМОРОЖЕННЫХ КАРОТИНОИДНЫХ  
РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК 

 

В.В. Погарская, Р.Ю. Павлюк, Н.М. Тимофеева,  
Л.М. Биленко, Т.А. Стуконоженко 

 

(*опубліковано у виданні України, яке включено до міжнародних наукометричних 
баз даних: Scopus, Index Copernicus та ін. / Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies, №  6/11 (84) 2016 р.) 
 

We discovered regularities and mechanisms of comprehensive effect 
of deep processing the carotene-containing vegetable raw materials, 
freezing and cryomechanodestruction for the preservation and extraction 
of carotenoids, bound in nano complexes with biopolymers, into free and 
hydrophilic forms. It was found that in the development of 
nanotechnologies for cryopuree, there occurs the extraction of -carotene 
into free form, by 3...3.5 times larger than in the original raw materials. 

Keywords: cryomechanodestruction, nanotechnologies, carotenoids, 
plant supplements, destruction of nano complexes, biopolymers, bound forms 

 

Виявлено закономірності та механізми комплексної дії процесів 
глибокої переробки каротинвмісної рослинної сировини заморожу- 
вання та кріомеханодеструкції на збереження і вилучення 
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каротиноїдів, зв’язаних в нанокомплексах з біополімерами, у вільну 
та гідрофільну форми. Встановлено, що при розробці нанотехнологій 
кріопюре відбувається екстракція -каротину у вільну форму в 
3…3,5 рази більше, ніж у вихідній сировині. 

Ключові слова: кріомеханодеструкція, нанотехнології, каротиноїди, 
рослинні добавки, руйнування нанокомплексів, біополімери, зв’язані форми. 

 

Выявлено закономерности и механизмы комплексного действия 
процессов глубокой переработки каротинсодержащего раститель- 
ного сырья, замораживания и криомеханодеструкции на сохранность 
и извлечение каротиноидов, связаных в нанокомплексах с биополиме- 
рами, в свободную и гидрофильную формы. Установлено, что при раз- 
работке нанотехнологий криопюре происходит экстракция -каро- 
тина в свободную форму в 3…3,5 раза больше, чем в исходном сырье 

Ключевые слова: криомеханодеструкция, нанотехнологии, 
каротиноиды, растительные добавки, разрушение нанокомплексов, 
биополимеры, связанные формы. 
 

1. Introduction  
Provision of population with rational and balanced nu-trition is one of 

the most important problems of mankind. It is much more complicated by 
the fact that the dynamics of growth of the total population of the Earth is 
larger than the possibility of providing for the food products that are 
necessary for life activity, affordable in price and traditional for the given 
region. According to the estimates of scientists, to date, about 50 % of the 
world population is beyond poverty and are starving [1, 2]. To address the 
global problem of hunger, various countries of the world initiated the 
programs, within which various kinds of artificial powdered foods, such as 
milk, meat, flour, cereals, vegetables, etc. were developed [3]. The 
technology of their production include various kinds of food supplements 
(flavorings, thickeners, taste enhancers, structure forming agents, 
colorants, preservatives, etc.). This made it possible, when using 
substandard or artificial raw materials, to obtain products, which by their 
physical appearance and flavor are almost indistinguishable from natural 
products, but are affordable by price. The main disadvantage of such 
products is causing harm to the human body due to applying in their 
formulation of food supplements and substandard raw materials But, in 
spite of this, to date, the volumes of industrial production of powder pro- 
ducts, alternative to traditional food, are growing. Powder industry attains 
significant distribution and is spread not only in the countries where the  
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population is starving. but also in the developed countries of the world [4].  
Another global problem in international practice is the deficit in food 

diets of vitamins, carotene, minerals, proteins, and other biologically 
active substances (BAS) [1]. They are responsible for the health and 
working capacity of people. The need for them, including population of 
Ukraine, is satisfied only by 50 % [1, 2, 5]. There are imbalances in food 
rations and there is a shortage of 50 % of basic food products, including 
milk, meat, fish, fruits and berries, that is, those products that contribute to 
improving health of the population [6]. The situation is complicated by the 
fact that the entire Earth faces deterioration of the environmental situation, 
which in turn leads to the deterioration of health and reduced immunity of 
the population. Improving immunity is possible by regular consumption of 
food products that are distinguished by high BAS content, which include 
vitamins (C, C, B group, etc.), carotenoids, mineral substances, phenolic 
compounds, bioflavonoids [7]. These also include dietary fiber – 
indigestible components of foods – prebiotics and, in particular, pectin 
substances, cellulose, etc. [7]. When living under ecologically unsafe 
conditions, the indicated BAS must enter the human body in the amount 
that exceeds daily rate of consumption by 1.5...2 times [8]. In this regard, 
in the leading countries of the world, widely distributed are functional 
health products, especially made of fruits, vegetables, berries. They are 
high in BAS content. This problem at present is given considerable 
attention to in the papers of scientists, nutritionists, etc. [9–11].  

Promising raw materials when obtaining products for health food are 
carotene-containing vegetables, berries, fruits, such as pumpkin, carrot, 
tomato, sweet pepper, apricot, buckthorn, etc. Carotene-containing 
vegetable raw materials enjoy considerable demand from the population of 
various countries of the world, especially in Japan, the USA, Germany, 
Canada and others. Carotene-containing vegetable raw materials differ 
from other types in high content of carotenoids, phenolic compounds 
(rutin, catechin, oxycinnamic acids, etc.), polyphenols, tanning and other 
BAS. As is known, they have immunomodulatory, antioxidant, detoxic 
and antitumor effect [12–14]. According to research into the field of 
molecular biology by famous scientists vitaminologists George Whipple, 
Klaus Oberbeil and others, consumption of natural plant carotenoids with 
food products is a reliable protection of human organism against cancer 
and other diseases [15]. Carotenoids in the human body put out free 
oxidative radicals and protect cells from harmful viruses, bacteria and 
other pathogens. Therefore, regular consumption of food high in carotenes 
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is considered by leading vitaminologists to be a reliable protection of 
human health and working ability [15].  

Carotene-containing vegetables, fruits, berries are widely used in 
Ukraine in individual and mass food sectors (restaurants, culinary shops at 
supermarkets). They are also used at the industrial enterprises of 
processing and food industry when manufacturing various kinds of canned 
foods (juices, concentrates, purees, drinks, sauces, side dishes, desserts, 
fillings, frozen mixtures, etc.). It is known that traditional mentods of their 
processing lead to significant losses in BAS (from 20 to 80 %) [7, 9]. 

 

2. Literature review and problem statement  
According to the UNESCO data, the international forecast “Food of 

the 21st century” defines one of the most progressive methods of 
processing and preserving fruits and vegetables, adopted in international 
practice, as freezing [16, 17]. Low temperatures provide the most complete 
retention of vitamins and other BAS. Now experts point to increasing share 
of cold and quick-frozen food in the diet of the population of the Earth. 
Their production per capita in countries such as England, France, Germany, 
Japan, the USA is from 40 to 100 kg annually. Over the last 5–10 years, 
Ukraine has also witnessed the dynamics of increasing the production and 
expanding the range of products of deep or “shock” freezing. A wide range 
of quick-frozen food products is manufactured. The amount of frozen and 
cooled products is growing every year. Today, of the existing world food 
supply that, including fish and seafood, is about 4500 million tons, the 
frozen and cooled products account for about 350 million tons [4].  

Currently, there are two technologies for quick freezing of products in 
the world: “shock” (by a flow of cold air) and cryogenic (by liquefied gas) [7]. 
The first of them is widespread in the food and processing industry. 
“Shock” freeze is based on quick cooling of the product by increasing the 
speed of heat removal, which is achieved by the integrated impact of two 
factors:  

1) lowering temperature of environment in the freezer, operated by 
synthetic refrigerants, to “shock” temperature (–30...–35 °С);  

2) increasing motion of coolant, which in this case is cold air. The end 
of the freezing process is reached when the temperature inside a product 
–12...–18 °С [7].  

The second (cryogenic) technology (by liquefied gas) by effectiveness 
far exceeds the “shock” one and provides super-fast freezing of the 
product due to direct effect of the cooling agent (cryogenic fluid) on the 
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products that are being frozen. These include environmentally safe 
liquefied nitrogen or carbon dioxide.  

In spite of the obvious advantages of cryogenic freezing over the 
“shock” one, which include: 3–4 times larger rate of freezing, 5–10 times 
lower loss of moisture after warming, as well as using while freezing 
environmentally friendly natural (not synthetic) refrigerants, in Ukraine, at 
present, cryogenic freezing is not practically applied in the food industry [4].  

Nowdays, the world practice of improving refrigerating equipment and 
technology for the production of quick-frozen products is aimed at the 
transition from traditional chamber (refrigerating) to apparatus freezing. 
For this purpose, they use quick-refrigeration equipment, as well as 
gradually abandon the application of synthetic refrigerants (freons, halons). 
In this case, replacing them with the natural environmentally safe 
refrigerants (nitrogen, carbon dioxide) is implied, as well as the transition 
from the technology of “shock” to the technology of cryogenic “shock” 
freezing [18–20].  

Widespread u se o f t echnology o f c ryogenic f reezing of food in 
Ukraine until now has been limited because of the difficulties related to the 
necessity of using specialized equipment (fast-refrigerating cryogenic 
plants, cryo-refrigerating chambers, nitrogen-filling stations). In addition, 
there is a lack of information about the technology of obtaining liquid 
nitrogen and its use when freezing fruits, berries, vegetables, paste-like 
supplements from them, as well as the functional products for health food 
with their use. In Ukraine, the application of cryotechnologies when 
freezing, storing and processing vegetable raw materials is at the stage of 
experimental development. According to data from leading international 
experts on refrigeration technology, of the existing refrigerants, which are 
used for freezing, the most suitable for freezing food products is liquid 
nitrogen. It is characterized by low boiling temperature, chemical and bio-
logical inertness, safety at work [19, 21]. As for the scientific literary data 
on the effect of low temperatures at freezing and crushing fruits and 
vegetables on the quality of raw materials, mass share of biopolymers and 
BAS, then such data are limited and even contradictory. The majority of 
available data in the scientific literature is devoted to studying effect on the 
quality of vegetable raw materials exposed to high temperatures 
(pasteurization, sterilization, thermal drying, etc.). However, the benefits 
of cryogenic freezing and crushing, as already noted, are absolutely clear. 
In this regard, it is important to develop scientific foundations for the 
technologies of frozen carotenoid finely dispersed plant supplements, 
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based on the application of methods of deep processing with the use of 
gaseous or liquid nitrogen as a cooling agent, accompanied by the 
processes of mechanochemistry and cryodestruction and the use of 
obtained nano-supplements in the development of technology for the 
health food products.  

Authors of present work have been digging deep in this direction for 
over 30 years and are actually the founders of the new direction in the food 
industry of the USSR and Ukraine – cryogenic technologies and 
equipment (cryogrinding and drying) [4, 7]. In addition, Authors of present 
article have discovered alternative methods for grinding and obtained the 
new generation of frozen and homogeneous pastes, finely dispersed 
powders with a record content of vitamins and other BAS. On the basis of 
the new generation of finely dispersed supplements, we have developed 
technologies for natural functional health products, which are implemented 
in the production at the enterprises of Ukraine, Russia, Latvia [18, 20].  

Traditional methods of processing plant raw materials lead to a 
significant loss of vitamins and other BAS in the original raw materials 
(from 20 to 80 %) [7, 9]. That is why it is relevant to devise high 
technologies, including nanotechnologies, which can make the process of 
treating food raw materials more efficient. In addition, they will allow 
maximum saving and extraction of target components of the original 
(fresh) vegetable raw materials (biologically active substances and 
nutrients). The technologies in question should be resource-efficient, 
waste-free and less energy-intensive. The main objective in the develop- 
ment of high technologies for processing vegetable raw materials is the 
study of influence of different kinds of technological methods on the 
natural micro-and nano-scale objects (cells, pores, capillaries). Also 
important is the research into influence on the nano complexes of BAS 
with various types of biopolymers, on the sophisticated complexes of the 
biopolymers themselves and their transformation into the more bio-acces-
sible easily-digestible form. The main purpose of the implementation of 
the newest technologies is obtaining fundamentally new food products 
with the characteristics that cannot be achieved by using traditional 
methods. The most progressive methods of processing vegetable raw 
materials currently in use in the international practice are freezing and 
cryogenic grinding. They have not been widely applied in Ukraine as yet. 
In addition, there is a shortage in Ukraine of both the frozen supplements, 
including made of traditional plant raw materials (carrot, pumpkin, tomato, 
sweet pepper, apricot, buckthorn, etc.), and the functional health food 
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products from them [9]. The scientific literature lacks systemized data on 
studying the processes of freezing, cryomechanodestruction and mechano- 
chemistry in the development of nanotechnologies in the processing of 
plant raw materials into finely dispersed frozen supplements, with the 
exception of the results that were obtained by Authors of present work. 
The available literature data are of fragmented contradictory character.  

Among the products from the carotene-containing plant raw materials 
(CCPR), a special place is occupied by supplements – semi-finished 
products in the form of pastes, purees, frozen products. Thet can be 
introduced as colorings – enriching agents with natural carotenoids and 
other BAS into various foods (cheese, toppings for confectionery products, 
creams, gels, desserts, sambuca, juices, ketchups, sauces, baby food, etc.). 
There is a shortage of such supplements in Ukraine. In this regard, it is 
relevant to develop the cryotechnology of carotenoid supplements in the 
form of frozen puree from CCPR that differ in high degree of preservation 
of carotenoids [9–11].  

Overview of data in the periodic literature over the past 10 years has 
revealed that systematized data are lacking at present on the impact of 
cryogenic freezing and fine grinding on β-carotene, its transformation into 
the hydrophilic form in the processing of fruits and berries, except for the 
papers of Authors of present article. The main part of the available 
literature data mostly addresses the processes of crystal formation, heat 
mass transfer when freezing and storing the products in a frozen state. In 
addition, the research are devoted to finding the cryoprotectors, which are 
necessary to introduce into the product when freezing in order to reduce 
the loss of cellular juice at warming [20].  

The literature data on the influence of freezing on carotenoids of fruits 
and vegetables are limited to mostly stating the carotenoid losses, both 
during particular modes of freezing and when storing the frozen food for 
certain kinds of vegetable raw materials at low temperatures [9–11]. Data 
on the detection of modes of freezing, which allow saving and more fully 
extracting carotenoids from plant raw materials and transforming them 
into water-soluble form, are missing in the scientific literature.  

In this regard, the task of present work included theoretical and 
experimental detection of regularities and mechanism of influence of 
refrigeration (at slow speed and high speed of cryogenic freezing with the 
application of cryogenic fluid) to the final temperature in a product  
–32…–35ºС, as well as low-temperature grinding of carotene-containing 
vegetables, fruits, berries in the course of their processing on the presser- 
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vation of carotenoids and the activation of their hydrophilic properties. 
 

3. The aim and tasks of the study 
The aim of present work is to study the impact of processes of 

cryomechanodestruction and mechanochemistry on the preservation and 
transformation of carotenoids in the development of nanotechnologies for 
the frozen carotenoid plant finely dispersed supplements.  

To achieve the set aim, the following tasks were to be solved:  
– to study the influence of cryogenic “shock” freezing on the preser- 

vation of carotene in carotene-containing vegetables, fruits and berries;  
– to examine the influence of comprehensive action on the carotene-

containing vegetable raw materials of the processes of deep treatment, 
which include cryogenic “shock” freezing and finely dispersed grinding, 
on the preservation and transformation of β-carotene into the free and 
hydrophilic form;  

– to explore the effect of cryotreatment of carotene-containing 
vegetable raw materials on the preservation of L-ascorbic acid;  

– to compare quality of nanostructured frozen nanopuree from 
carotene-containing plant raw materials to the quality of frozen and fresh 
raw materials.  

 

4. Materials and equipment used during experimental research  
The study was carried out with the use of carotene-containing 

vegetables, fruits and berries, including carrot, pumpkin, sweet pepper, 
tomato, apricot, buckthorn, frozen nanopuree made of them, and the 
products (nanojuices, gel, nanosorbets). The method for determining 
parameters (β-carotene, L-sscorbic acid, phenolic substances, polyphenols 
of the examined samples, namely, carrot, pumpkin, tomato, sweet pepper, 
apricot, buckthorn, and cryopuree from them, as well as carotenoid 
nanojuices, gel, nanosorbets) is described in paper [21].  

 

5. The study of processes of cryomechanodestruction and 
mechanochemistry in the development of nanotechnologies for the 
frozen carotenoid plant supplements  

The main thing in the development of nanotechnologies for carotenoid 
plant supplements using cryogenic refrigeration and finely dispersed 
grinding was not only to preserve carotenoids and L-ascorbic acid, but also 
to more fully extract from the raw materials their hidden shapes and 
partially transform carotenoids from hydrophobic into the hydrophilic 
form. It turned out to be possible due to the cryogenic treatment of raw 
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materials, their cryodestruction, cryomechanoactivation and non-
fermentive catalysis-mechanolysis.  

We established the patterns of growth and transformation of the 
carotenoid carotene-containing raw materials during cryogenic freezing at 
high speed and low-temperature grinding of the frozen raw materials. It is 
shown that at cryogenic freezing, in comparison with the original raw ma- 
terials (fresh vegetables and berries), there is a quantitative increase in the 
mass share of carotenoids, which depending on the speed of freezing and 
the type of carotene-containing raw materials (CCPR) is 2.0...2.5 times 
larger than in the original raw material (Fig. 1).  

That is, it is demonstrated that, compared to fresh raw materials, 
frozen carotene-containing fruits, berries and vegetables contain 2,0...2,5 
times more of carotene. It was found that at low-temperature grinding of 
cryogenically frozen CCPR, while obtaining cryopuree, there occurs even 
larger substantial increase in the mass proportion of carotenoids, which 
depending on the type of CCPR is 3...3.5 times (Fig. 2). In parallel, the 
mass share of carotenoids (CR) increases, which are in the water-soluble 
form (WF), that is, the hydrofillic properties activation occurs. Ratio 
 

 
 

Fig. 1. Impact of cryogenic “shock” freezing at high speed (20 оС/min)  
on β-carotene of carotene-containing vegetables, fruits and berries,  
where: 1 – original fresh vegetables, fruits and berries; 2 – frozen  

at high speed to –35 оС; a – carrot, b –pumpkin, c – tomato,  
d – sweet pepper, e – apricot, f – buckthorn 
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Fig. 2. Impact of freezing and low-temperature grinding of carotene-
containing vegetables, fruits, berries on carotenoids: 1 – original (fresh) 
carotene-containing vegetable raw materials; 2 – CCPR, frozen at slow 

speed to –18...–20 °С; 3 – CCPR, frozen at high speed (20 °С/min.) 
 to –35 °С; 4 – CCPR, after low-temperature grinding;      – fat soluble  
form of CR;      – water-soluble form of CR; a – carrot, b –pumpkin,  

c – tomato, d – sweet pepper, e – apricot, f – buckthorn 
 
between the fat soluble form (FF) and WF of carotenoids in the frozen 
product is: 1:1 (at slow speed of freezing) and 1:1.5...1.7 (at cryogenic 
freezing and low-temperature grinding). 

We detected a mechanism of cryotreatment of raw materials (Fig. 3), 
which may explain the effect of increasing and transforming the 
carotenoids into hydrophilic form when freezing. At cryogenic freezing, 
during crystal formation, there is a destruction of nano complexes of 
biopolymers with carotenoids (proteins, cellulose, pectin substances, 
starch) and transition of part of the carotenoids from the bound by 
biopolymers form into free from by breaking the hydrogen bonds, 
weakening of induction interaction, etc. 

By water-soluble forms of CR we understand water-soluble complexes 
(asociates) of CR with biopolymers (protein, cellulose, pectin, starch, etc.), 
phenolic compounds or their fragments that have hydrophilic properties 
due to the hydrofillic groups (NH2–, SH-, OH-, COH-, CH-), which are 
included into their composition. In addition, when freezing, there may 
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Fig. 3. Schematic representation of the mechanism of influence of 

cryotreatment of carotene-containing vegetables, fruits, berries on the 
preservation and formation of water-soluble carotenoid forms: 1 – CR in 

free form; 2 – CR in the bound by biopolymers state; 3 – hydrophilic 
groups of fragments of biopolymers, phenolic compounds; 4 – water-

soluble complexes of carotenoids (CR-protein, CR-cellulose, CR-pectin, 
CR-phenolic compounds, etc.); 5 – CR that passed from the bound  

by biopolymers state into free form 
 

occur the formation of water-soluble forms of CR due to the formation of 
complexes between CR and biopolymers (protein, carbohydrates, etc.), 
phenolic compounds and their fragments that have hydrophilic properties 
(Fig. 3).  

In parallel, we studied the impact of speed of freezing and low-
temperature grinding on L-ascorbic acid. It is shown (Fig. 4) that in 
comparison with the original raw materials (fresh CCPR) when freezing at 
slow speed, there occurs the reduction in mass fraction of ascorbic acid, 
which, depending on the type of CCPR, is 20...23 %. It was established 
that during cryogenic freezing to temperature –35 °С, there is an increase 
in the mass fraction of ascorbic acid by 20...25 %, and at low finely 
dispersed grinding (depending on the type of CCPR) – an increase in 
content by 2.0...2.5 times compared to the original (fresh) carotene-
containing vegetables, fruits and berries. 

Thus, it is established that the use of freezing results, in comparison 
with the original raw materials (fresh CCPR), in the increase in the content 
of carotenoids, the mass share of which, depending on the speed of 
freezing, increases by 1.5...2.5 times, as well as in the activation of their 
hydrofillic properties – transformation of part of the carotenoids (50 %) into 
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Fig. 4. Effect of freezing and low-temperature grinding of carotene-
containing vegetables on ascorbic acid: 1– original (fresh) carotene-

containing plant raw materials; 2 – CCPR, frozen at slow speed  
to –18...–20 °С; 3 – CCPR, frozen at high speed 20 °С/min. to –35 °С;  

4 – CCPR, after low–temperature grinding; a – carrot, b – pumpkin,  
c – tomato, d – sweet pepper 

 
water-soluble form. It is demonstrated that, unlike the traditional way of 
freezing at slow speed, the use of cryogenic freezing contributes to an 
increase in the mass fraction of not only carotenoids, but ascorbic acid as 
well, whose content in a quick-frozen product increases, depending on the 
type of CCPR, by 20...25 %. It is established that the application of finely 
dispersed low-temperature grinding while obtaining cryopastes results in 
comparison with the original (fresh) CCPR in the increase in mass propor- 
tion of carotenoids by 3.0...3.5 times and ascorbic acid – by 2.0...2.5 times.  

The obtained experimental data allow us to present anew the impact of 
the processes of cryogenic freezing and low-temperature grinding in the 
processing of vegetable raw materials on carotenoids and activation of 
their hydrofillic properties. The mechanism of influence of the processes 
of freezing and low-temperature grinding in the processing of raw 
carotene-containing materials is in the cryodestruction of nano complexes 
of carotenoids with biopolymers, destruction, mechanocracking of the 
bonds between BAS and biopolymers, which leads to the increase in mass 
proportion of carotenoids (by 1.5...2.5 times, depending on the speed of 
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freezing and by 3.0...3.5 times at low-temperature grinding), as well as the 
activation of their hydrofillic properties – transformation of the part 
(50...70 %) of carotenoids into water-soluble form, Fig. 5, 6.  

 
 

 
 

Fig. 5. Schematic representation of the process of cryomechanochemistry 
process – the mechanism of formation and growth of water-soluble forms* 

of carotenoids at cryogrinding of carotene-containing vegetables, fruits, 
berries: 1 – CR in the bound by biopolymers form; 2 – fragments of 

biopolymers, phenolic compounds, which include hydrophilic groups 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Schematic representation of the mechanism of influence of 
cryotreatment (freezing and finely dispersed grinding) on the destruction 

and mechanolysis of nano complexes – protein – carotenoids with the 
formation of water-soluble forms of carotenoids and amino acids, where:  

1 – biopolymer of protein; 2 – carotenoid; 3 – carotenoids with the 
fragments of protein (certain amino acids); 4 – free amino acids;  

5 – free carotenoids 
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By water-soluble forms of CA we understand water-soluble 
complexes (associates) of CR with biopolymers (protein, cellulose, pectin, 
starch, etc.), phenolic compounds or their fragments that have hydrophilic 
properties due to the hydrophilic groups (NH2-, SH-, OH-, COH-, CH-), 
that are included into their composition.  

Cleavage during finely dispersed grinding of water-soluble complexes 
(associates) of CR with the fragments of biopolymers, phenolic 
compounds that have hydrophilic properties. 

Such technological techniques as cryogenic freezing and low-
temperature grinding during processing the carotene-containing vegetable 
raw materials were applied for the scientific substantiation of nanotech-
nology for the frozen carotenoid supplements – colorants – enrichers of 
carotenoids, half of which is in the water-soluble form.  

Below is a comparative analysis of the content of β-carotene and other 
BAS in fresh and cryofrozen carotene-containing vegetables and berries at 
high speed freezing and nanostructured puree made from them (Table 1).  
It is shown that supplements from carotene-containing vegetables and 
berries in the form of frozen finely dispersed puree, obtained by the 
nanotechnology, by the content of β-carotene and other biologically active 
substances (ascorbic acid, phenolic compounds, tannins) significantly 
outperform the original raw materials and the known world analogues. 
They have a fundamentally new chemical composition than those obtained 
by traditional technology. Practically all BAS in nanopuree are in the 
nanodimensional form, which are easily absorbed by the human body. It is 
known that the size of molecules of the listed biologically active 
substances in the obtained supplements from CCR are in the range from 
0.5 to 1.5 nm. It is demonstrated that supplements from carotene-
containing vegetables by the content of β-carotene exceed the original raw 
material by 3–3.5 times, by the content of L-ascorbic acid – by 2–2.2 
times, by the content of phenolic substances by 1.7–1.8 times, tannin – by 
1.5–1.7 times (Table 1). 100 g of nanopuree from carrot, pumpkin, 
buckthorn, apricot contain 5 to 6 daily dozes of β-carotene, needed by 
human body. In addition, the carotenoid supplements also contain a signi- 
ficant amount of ascorbic acid, from . to 1 daily need of the human body.  

Thus, the use of processes of cryomechanodestruction and 
mechanochemistry (cryogenic “shock” freezing and finely dispersed 
grinding) allows obtaining qualitatively new supplements in the form of 
frozen nanopuree from carotene-containing vegetables and berries (carrot, 
sweet pepper, pumpkin, tomato, apricot, buckthorn) with a record-breaking 
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Table 1  
Comparative analysis of the content of β-carotene and other BAS in fresh 
and cryofrozen carotene-containing vegetables and berries at high speed 

freezing and nanostructured puree made from them 
 

Mass share (mg per 100 g) Product 
β-carotene  L-ascorbic 

acid  
phenolic 

compounds (by 
chlorogenic acid)  

flavonol 
glycosides (by 

rutin)  
Fresh carrot  9,8±0,3  10,5±0,2  154±12,1  60,2±3,6  

Carrot frozen 
in pieces  

20,4±1,2  20,0±1,5  205±4,8  90,3±6,2  
Nanostructured 

cryopuree 
from carrot  

30,2±2,5  28,6±1,8  290±6,9  110,3±5,8  

Fresh pumpkin  10,2±0,4  14,2±0,3  143±11,8  52,0±4,0  
Pumpkin fro- 
zen in pieces  

21,0±1,0  25,3±0,5  200±10,5  70,2±3,8  
Nanostructured 

cryopuree 
from pumpkin  

35,5±2,8  34,8±2,4  250±12,6  85,6±5,2  

Fresh apricot  8,5±1,6  40,2±1,8  120,3±10,1  45,4±1,2  
Frozen apricot  15,2±1,0  60,5±5,0  150,4±8,2  70,2±5,1  
Nanostructured 

cryopuree 
from apricot  

24,2±2,2  120,3±10,4  180,5±12,1  80,3±3,9  

Fresh 
buckthorn  

12,8±0,6  70,2±5,4  160,2±12,1  70,2±5,4  
Frozen 

buckthorn  
18,9±1,2  100,4±10,2  203,3±20,2  100,1±10,2  

Nanostructured 
cryopuree 

from 
buckthorn  

36,8±2,8  215,3±11,2  240,2±25,4  125,2±11,6  

Fresh tomato  7,0±0,4  25,4±1,2  125,4±8,2  55,2±1,8  
Nanostructured 

cryopuree 
from tomato  

20,0±1,9  50,2±5,6  260,2±24,8  90,7±15,1  

Fresh sweet 
pepper  

5,5±0,1  200,4±20,4  148,2±20,4  85,2±5,8  
Fresh sweet 

pepper frozen 
in pieces  

10,6±0,5  300,0±30,6  190,2±18,0  120,3±7,2  

Nanostructured 
cryopuree 
from sweet 

pepper  

16,9±1,8  401,2±39,6  250,6±25,6  145,8±10,3 
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content of BAS in the easily digestible form, which are impossible to 
obtain using traditional methods. By the chemical composition, the new 
supplements from carotene-containing plant raw materials possess 
potential immunomodulatory, antitumor and detoxic effect.  

The obtained experimental data presented in present article, served as 
a basis when developing the cryogenic nanotechnology from CCR in the 
form of frozen nanopurees. New technologies were verified under 
production conditions at NPP “KRIAS” (Kharkiv, Ukraine) and NPP 
“FIPAR” (Kharkiv, Ukraine) and we devised regulatory documentation 
(TUU 15.3-01566330-306 and ТІ). Based on it, new kinds of health food 
were developed (carotenoid health improving rolls for schoolchildren and 
biscuits, which are implemented in production at KP “Plant of Baby Food” 
(Kharkiv, Ukraine).  

We also developed carotenoid fillings for confectionery products, 
which are implemented in production at NVF “HPK” (Kharkiv). On the 
base of carotenoid supplements, there were developed such health 
improving products as: nanosorbets, curd desserts, nanodrinks, nanojuices, 
desserts, creams, biokefirs, bioyoghurts, etc.  

 

6. Discussion of results of research into influence of 
cryomechanodestruction and cryomechanochemistry on the activation 
of extracting hidden forms of carotenoids, L-ascorbic acid from nano 
complexes with biopolymers when developing the nanotechnologies of 
supplements from CCR  

The influence of cryomechanodestruction was examined on the 
activation and destruction of heteropolysaccharides – protein nano 
complexes with carotene and other low molecular BAS such as L-ascorbic 
acid, phenolic compounds, which in the plant raw materials are in the non-
active bound form, when developing the nanotechnologies of plant sup-
plements, including frozen nanopuree form carrot, sweet pepper, pumpkin, 
tomato, apricot, buckthorn.  

The benefits of present research include the fact that, as a result of 
using comprehensive cryotreatment of raw materials and cryomechano- 
destruction, nano complexes of biopolymers with low molecular 
substances such as β-carotene, L-ascorbic acid, low molecular phenolic 
compounds are destroyed and they pass from the hidden bound form into 
free soluble easily digestible form – the nanoform. This makes it possible 
to reveal much more the biopotential of plant cell, tissue and extract from 
them the hidden forms of biologically active substances with funda- 
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mentally new chemical composition and high consumer properties, which 
might be used when creating healthful food products.  

A shortcoming in the implementation of the proposed solutions on 
cryotechnology in the food industry of Ukraine and abroad is that 
manufacturers of frozen food and supplements, when assessing quality of 
the finished products, do not come up with the requirements regarding the 
content of vitamins and other BAS that determine biological value and 
health improving effect of products. Traditionally, the assessment of 
products quality in the production and storage is conducted by the 
organoleptic, physical-chemical, microbiological indicators and the content of 
toxic substances. When evaluating the quality of frozen food, the main 
requirements relate to temperature modes of freezing, storing the product, 
as well as the inadmissibility of processes of re-freezing to prevent 
significant loss of cellular juice, solids, as well as microbial contamination 
when unfreezing the product. In this case, the scientific literature mostly 
address the peculiarities of processes of moisture crystallization. There is a 
lack of systemized data on the influence of different factors on the pres-
ervation of BAS in plant raw materials in the production and storage of 
supplements and products, including those frozen.  

Availabe data deal with the stated losses of carotenoids and other BAS 
in vegetable raw materials (from 20 to 80 %) during different types of 
technological treatment when obtaining plant supplements and products. In 
addition, it is universally accepted that the vegetable raw materials contain 
5...10 % of low molecular substances, including biologically active ones, 
in the form bound with biopolymers.  

Results, presented by Authors in the given work, testify to the 
existence in vegetable raw materials of not 5...10 % but significantly larger 
amount of BAS (carotenoids, L-ascorbic acid, phenolic compounds, etc.) 
that are in the hidden, bound by biopolymers, form. Their amount, 
depending on the type of raw materials and the type of BAS, ranges from 
50 % to 350 %. Authors established that the application of processes of 
cryomechanodestruction allows using the biological potential, built into 
raw materials, much more effectively. The application of cryomechano- 
destruction processes at processing vegetable raw materials into 
supplements and products makes it possible to receive products, the 
quality of which by the content of BAS exceeds the quality of original raw 
materials by 1.5…3.5 times.  

There are no results in the scientific literature of studies by other 
authors that indicate the possibility of additional extraction of the hidden, 
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bound with biopolymers, forms of carotenoids and other BAS, and the 
possibility to obtain a product of higher biological value, in comparison 
with the original raw materials, with the exception of papers by Authors of 
present work.  

Carotenoid nanosupplements (frozen puree, nanopowders, nano- 
sorbets, nanoicecream), developed by Authors, received two gold medals 
in the category of health nanoproducts of the future at the International 
Contest of Culinary Specialists “AgroKookFest” (Kharkiv, October 2016), 
as well as received a gold medal at the International Culinary Festival 
BISER MORA and a diploma of Alliance of Cooks of the Mediterranean 
and European regions (Croatia, March 2015) in the category “Health 
products of the 21st century.” This demonstrates that such food products 
will find their customer not only in Ukraine but in other countries of the 
world as well. At present, the work is patent-pending, a program of 
activities is under way for the purpose of introducing new types of 
products and technologies of their production to the European and world 
markets. There are proposals for cooperation from our colleagues from 
Poland, Sweden, Slovenia, Croatia and other countries.  

Further development and continuation of research into this area is to 
conduct studies on the impact of the processes, which are considered in 
present work, on the hard-to-solve nano complexes of biopolymers 
(pectins, cellulose), preservation and creation of microorganisms, etc. In 
addition, extending the range of natural products in the nanoform with 
high BAS content.  

 

7. Conclusions  
1. We established patterns of growth and transformation of 

carotenoids during freezing of carotene-containing raw materials at various 
high speeds and low-temperature grinding of carotene-containing 
vegetables. It is demonstrated that at cryogenic freezing, in comparison 
with the original raw materials (fresh vegetables and berries), there is a 
quantitative increase in the mass share of carotenoids, which, depending 
on the speed of freezing and the type of carotene-containing raw materials 
(CCR), is 2.0…2.5 larger more than in the original raw materials. That is, 
it is shown that the frozen carotene-containing berries and vegetables 
contain 2.0…2.5 times more of β-carotene than the fresh ones. We 
discovered the mechanism of these processes.  

2. It was found that during cryogenic freezing and low-temperature 
grinding and obtaining cryopuree from carotene-containing vegetables and 
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berries, there is an increase in the mass share of carotenoids, which, 
depending on the type of vegetable raw materials, is 3.0. 3.5 times larger 
than in the original raw materials. In parallel, the mass fraction of CR 
increases, which are in the water-soluble form (WF), that is, there occurs the 
activation of hydrofillic properties of CR. The ratio between the fat soluble 
form (FF) and WF of carotenoids in the frozen product is 1:1 (at slow speed 
freezing) and 1:1.5…1.7 (at cryogenic “shock” freezing and low-temperature 
grinding). We explored mechanisms of the specified processes. 

3. It was established that at cryogenic “shock” freezing to temperature 
minus 35 .C, there is an increase in the mass fraction of ascorbic acid by 
20...25 %, and at low-temperature finely dispersed grinding (depending on 
the type of CCR) – an increase by 2.0…2.5 times compared to the original 
carotene-containing vegetables.  

4. It is demonstrated that supplements from carotene-containing 
vegetables and berries in the form of frozen finely dispersed puree, 
obtained by the nanotechnology, by the content of β-carotene and other 
biologically active substances (ascorbic acid, phenolic compounds, 
tannins) exceed the original raw materials and the known world analogues. 
They have a fundamentally new chemical composition than those obtained 
by traditional technology. Almost all BAS in nanopuree are in the 
nanodimensional form, which are easily absorbed by the human body. 
Thus, by the content of β-carotene, supplements exceed by 3.0–3.5 times 
the original raw materials, by the content of L-ascorbic acid – by 2.0–2.2 
times, by the content of phenolic substances – by 1.7–1.8 times, tannins –  
by 1.5...1.7 times. 
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The aim of the work is elaboration of principally new cryogenic 
method of deep processing of carotene-containing vegetable raw material 
(CCVRM) such as carrot, pumpkin, sweet Bulgarian pepper, tomato, sea 
buckthorn, apricot using cryogenic freezing and fine-dispersed grinding. 
The new method of deep processing leads to more full extracting and 
removal of β-carotene from the state, bound with biopolymers into free 
and hydrophilic form. The mechanism of these processes was presented. It 
was established, that mass share of β-carotene in cryopuree, received by the 
new method, exceeds its content in initial (fresh) CCVRM in 3,0…3,5 times. 
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Метою роботи є розробка принципово нового кріогенного методу 
глибокої переробки каротинвмісної рослинної сировини (КВРС), 
такої як морква, гарбуз, перець солодкий болгарський, томат, 
абрикос, обліпиха з використанням кріогенного заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення. Новий метод глибокої переробки 
призводить до більш повного екстрагування та вилучення β-
каротину із зв’язаного в нанокомплексах з біополімерами стану у 
вільну та гідрофільну форму. Розкрито механізм зазначених процесів. 
Встановлено, що масова частка β-каротину в кріопюре, отриманому 
за новим методом, перевищує його вміст у вихідній (свіжій) КВРС в 
3,0…3,5 рази.  

Ключові слова: глибока переробка, кріогенне заморожування, 
дрібнодисперсне подрібнення, каротинвмісна сировина, рослинні добавки 

 

Целью работы является разработка принципиально нового 
криогенного метода глубокой переработки каротинсодержащего 
растительного сырья (КСРС), такого как морковь, тыква, перец 
сладкий болгарский, томат, абрикос, облепиха с использованием 
криогенного замораживания и мелкодисперсного измельчения. Новый 
метод глубокой переработки приводит к более полному 
экстрагированию и извлечению β-каротина из связанного в 
нанокомплексах с биополимерами состояния в свободную и 
гидрофильную форму. Раскрыт механизм указанных процессов. 
Установлено, что содержание β-каротина в криопюре, полученном 
по новому методу, превышает его содержание в исходном (свежем) 
КСРС в 3,0 ... 3,5 раза. 

Ключевые слова: глубокая переработка, криогенное 
замораживание, мелкодисперсное измельчение, каротинсодержащее 
сырье, растительные добавки. 

 

1. Introduction 
The global problem in international practice in many countries of the 

world is for today deficit of vitamins, β-carotene, mineral substances, 
proteins and other bioactive substances (BAS) in food allowance [1], and 
the need in them is incompletely satisfied. In this connection in many 
countries are many programs, within which many synthetic food products 
(milk, meat, vegetables, flour, peeled grains and so on) are created and 
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already industrially produced. They almost do not differ from the natural 
ones by appearance and composition but are harmful for human organism. 
So, the functional health-improving products (especially, of fruits, berries 
and vegetables), containing significant quantity of vitamins, carotenoids 
and other BAS that favor the straightening of people immunity are very 
popular. Especially topical and prospective direction of receiving health-
improving food products in different countries of the world (especially, in 
Japan, Germany and other) is the use of carotene-containing vegetables 
and berries (in particular, carrot, pumpkin, tomato, sweet pepper, apricot 
and other) for their preparation. They differ from other vegetable raw 
material by the high content of carotenoids and other BAS, especially 
phenol compounds with R-vitamin, anti-oxidative activity (rutin, 
hydroxycinnamic acids and other), polyphenol compounds. It is known, 
that unsaturated conjugated compounds of carotenoids and phenol 
compounds have anti-tumor, antiradiation, anti-oxidative effect and 
significantly increase human immunity. It is worth noting, that traditional 
ways of raw material processing lead to significant losses of carotenoids 
and other BAS (from 20 to 80 %). Today cryogenic freezing and cryogenic 
grinding are most progressive methods of the raw material processing in 
international practice. But they are not used in Ukraine for today and 
deficit of both frozen additives of traditional carotene-containing raw 
material and functional health-improving products of them is observed. 
The data, present in literature, have contradictive, incomplete character. It 
is urgent to elaborate principally new cryogenic method of deep processing 
of carotene-containing raw material using cryogenic “shock” freezing on 
the low-temperature program freezer as innovation. 

The aim of the work is elaboration of principally new cryogenic 
method of deep processing of carotene-containing vegetable raw material 
(carrot, pumpkin, sweet Bulgarian pepper, tomato, sea buckthorn, apricot) 
and receiving of additives in nanosize form and high content of β-carotene 
and other BAS. At that the complex effect of cryogenic “shock” freezing 
and fine-dispersed grinding with new generation of modern equipment 
such as cryogenic program freezer (invention of M. E. Zhukovskiy national 
aerospace university “Kharkiv aviation institute” (Kharkiv, Ukraine) and low-
temperature activator-grinder (France) is used as innovation. 

This method is based on the process of cryomechanodestruction – 
non-enzyme catalysis-mechanolysis that leads to the destruction of 
biopolymer-BAS nanocomplexes that contain bioactive substances, 
especially, β-carotene in hidden form. Cryogenic processing of vegetable 
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raw material gives a possibility to receive product in nanosize form. This 
method allows not only maximally preserve but more full open and use 
biological potential of vegetable raw material and transform BAS and 
biopolymers from the bound state in nanoform. 

 

2. Materials and methods of the study of content of β-carotene and 
other BAS and biopolymers at elaboration of new cryogenic method of 
deep processing of carotene-containing vegetable raw material 

The study was carried out in Kharkiv state university of food 
technology and trade at the department of Technology processing of fruits, 
vegetables and milk (city Kharkiv, Ukraine). 

Cryogenic “shock” freezing was carried out using the modern 
experimental equipment, especially cryogenic program freezer [2-4] (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Cryogenic program freezer 
 

As the object of research there were used carotene-containing 
vegetables, fruits and berries, especially, carrot, pumpkin, sweet pepper, 
tomato, sea buckthorn and also frozen cryopuree and products on their 
base (nanojuices, jelly, nanosorbets) (Fig. 2). 

The ripe carotene-containing vegetables were used: carrot of varieties 
“Nant 4”, “Nant Kharkiv”, “Paris carotel 443” and “Shantane 2461”; 
pumpkins of varieties “Vitamin” and “Mace”; tomato of varieties “Torch”, 
“Moldavian early”, “Erliston” and other; sweet Bulgarian pepper of 
varieties “Poltava”, “Mulato” and “Rotunda”. Along with it the early ripe 
varieties of apricots and sea buckthorn were used. 

The preparation of samples for the study of cryogenic processing of 
raw material (freezing) and fine-dispersed grinding was carried out as 
following 

Carrot, pumpkin, sweet pepper and tomato were cut in pieces with 
width 0,5…1,0 cm and length 4…5 cm, then put in plates for further 
freezing. Berries were frozen wholly, without grinding. .
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Fig. 2. Objects of research: а – carrot; b – cryopuree of carrot;  
c – pumpkin; d – cryopuree of pumpkin; e – sweet pepper; f – cryopuree  
of sweet pepper; g – tomato; h – cryopuree of tomato; i – sea buckthorn;  
k – cryopuree of sea buckthorn; l – apricot; m – cryopuree of apricots;  

n, o – carotinoid nanojuices; p – carotinoid jelly; r – carotenoid nanosorbets 
 

Cryogenic processing of carrot-containing vegetable raw material was 
carried out at temperature – 60 °С in speed-freezing chamber. The samples 
of raw material were frozen with different speed (0,1; 0,2; 0,5; 2; 5; 10;  
20 °С/min.) to the lower temperatures in product (–35…–40 °С), than at 
traditional freezing (–18 °С) using liquid and gasiform nitrogen. The final 
temperature of freezing was chosen based on the results, had been received 
earlier [2]. At that for freezing 1 kg of raw material were consumed from  



65 
 

0,5 to 1,0 l of liquid nitrogen, depending on width of frozen samples. 
The volume of freezing chamber after raw material loading was up to 

10 kg. At freezing the mass share of carotinoids of carotene-containing 
vegetable raw material (carrot, pumpkin, tomato, sweet pepper, apricot, 
sea buckthorn) and also L-ascorbic acid were controlled. The last one is a 
criterion of assessment of freezing product quality. 

The grinding of carotene-containing vegetable raw material was 
carried out in the low-temperature activator-grinder at temperature  
–10…–15 °С that gave a possibility to receive products in nanosize form. 

The preparation of samples, freezing and grinding were carried out 
using gasiform nitrogen on cryogenic program freezer, fine-dispersed 
grinder and other equipment. The methodology of samples processing is 
presented more detail in the works [2–4]. 

The temperature in freezing chamber was –60 °С. Cryogenic freezing 
was carried out using cryogenic program freezer (semi-productive speed-
freezing tunnel apparatus), elaborated and created together by the 
specialists of M. E. Zhukovskiy national aerospace university “Kharkiv 
aviation institute” (Kharkiv, Ukraine) and Kharkiv state university of food 
technology and trade (Kharkiv, Ukraine). At the same time the influence 
of low-temperature fine-dispersed grinding of frozen vegetables, fruits and 
berries on carotenoids and ascorbic acid of CCVRM was studied. The 
grinding of frozen vegetables was carried out on the low-temperature 
activator-grinder at temperature –10…–15 °С. Temperature modes were 
grounded earlier by the authors [2]. 

 

2.1. Experimental procedures 
At realization of set tasks experimental studies were carried out 

fivefold using conventional standard methods of research. The received 
results are given in units of international system SІ. 

The content of β-carotene was controlled by colorimetric method of 
Muri after removal of carotene from the product by organic dissolvent and 
cleaning of carotene from attending color substances using column 
chromatography [5]. 

The content of L-ascorbic acid was determined by the method of 
visual and potentiometric titration by the solution of Na 2,6-Dichloro-
phenollindophenol [6]. 

The content of phenol substances was determined by colorimetric 
method of Folin-Denis in recalculation by chlorogenic acid [7]. 

The content of polyphenols (tanning substances) determined by 
titrometric method in recalculation for tannin [8]. This method is based on 
the property of tanning substances to oxidize in presence of indigo carmine  



66 
 

indicator. 
The methodology of determination of indices (β-carotene, L-ascorbic 

acid, phenol substances, polyphenols) of studied samples, namely carrot, 
pumpkin, sweet pepper, tomato, apricot, sea buckthorn and cryopuree of 
them and also carotenoid nanojuices, jelly and nanosorbets can be found in 
the work [9]. 

 

3. Results 
The regularities of growth and transformation of carotene-containing 

raw material at cryogenic freezing with low-temperature grinding of 
frozen raw material were established. It was demonstrated, that at 
cryogenic freezing takes place the quantitative increase of mass share of 
carotenoids that depending on freezing speed and type of carotene-
containing raw material is 2,0...2,5 times more comparing with initial raw 
material (fresh vegetables and berries) [4]. So, it was demonstrated, that 
frozen carotene-containing fruits, vegetables and berries contain 2,0…2,5 
times more carotene than initial raw material. It was established, that at 
low-temperature grinding of cryogenically frozen CCVRM at receiving 
cryopuree takes place even more essential increase of carotenoids mass 
share that depending on CCVRM type in 3...3,5 times. Mass share of 
carotenoids (CR) that are in water-soluble form (WF) increases in parallel 
that is activation of hydrophilic properties of CR takes place. The ratio 
between fat-soluble (FF) and WF of carotenoids in frozen product is: 1:1 
(at slow speed of freezing) and 1:1,5...1,7 (at cryogenic freezing and low-
temperature grinding). 

The mechanism of the raw material cryoprocessing that can explain 
the effect of increase and transformation of carotenoids in hydrophilic 
form at freezing was revealed (Fig. 3). At cryogenic freezing at crystal-
creation takes place the destruction of carotenoids nanocomplexes with 
biopolymers (protein, cellulose, pectin substances, farina) and transfer of 
part of carotenoids from the form, bound with biopolymers, to the free one 
at the expanse of destruction of hydrogen connections, weakening of 
inductive interaction and so on. 

The water-soluble forms of CR are understood as water-soluble 
complexes (associates) of CR with biopolymers (of protein, cellulose, 
pectin, farina and other), phenol compounds or their fragments that have 
hydrophilic properties at the expense of hydrophilic groups (NH2 -, SH-, 
OH-, COH-, CH-), contained in them. Along with it at freezing can take 
place the creation of water-soluble forms of CR at the expanse of creation 
of complexes between CR and biopolymers (of protein, carbohydrates and 
other), phenol compounds and their fragments that have hydrophilic 
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Fig. 3. Schematic presentation of mechanism of influence of 
cryoprocessing of carotene-containing vegetables, fruits and berries on 
preservation and creation of new water-soluble forms of carotenoids:  
1 – CR infree form; 2 – CR bound with biopolymers; 3 – hydrophilic 

groups of fragments of biopolymers, phenol compounds; 4 – water-soluble 
complexes of carotenoids (CR-protein, CR-cellulose, CR-pectin,  

CR- phenol compounds and other); 5 – CR that transferred  
into free state from the one, bound with biopolymers 

 

properties (Fig. 3). 
The received experimental data allow present in the modern way the 

influence of processes of cryogenic freezing and low-temperature grinding 
at processing of carotene-containing raw material into carotenes and 
activation of their hydrophilic properties. The mechanism of influence of 
processes of cryogenic freezing and low-temperature grinding at 
processing of carotene-containing raw material is in cryodestruction of 
nanocomplexes of carotenoids with biopolymers, destruction, 
mechanocracking of connections between BAS and biopolymers that leads 
to increase of carotenoids mass share (in 1,5...2,5 times depending on 
freezing speed and in 3, 0...3,5 times at low-temperature grinding) and also 
activation of their hydrophilic properties – transformation of part  
(50...70 %) of carotenoid in water-soluble form [10, 11]. 

Technological modes such as cryogenic freezing and low-temperature 
grinding at processing of carotene-containing vegetable raw material were 
used at scientific grounding of nanotechnology of frozen carotenoid 
additives – coloring agents – enricher with carotenoids, the half of which 
is in water-soluble form. The comparative characteristic of β-carotene and 
other BAS content in fresh and cryofrozen carotene-containing vegetable 
products with high speed of freezing and nanostructured puree of them is 
presented below (Table 1). 

Biopolymers  
(for example,  

protein, cellulose,  
pectin, farina),  

phenol compounds, 
their 

fragments) 

Cryogenic 
processing 
(freezing) 

Biopolymers  
(for example,  

protein, cellulose,  
pectin, farina),  

phenol compounds, 
their 

fragments) 
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Table 1 
The comparative characteristic of β-carotene and other BAS content in 
fresh and cryofrozen carotene-containing vegetables, fruits and berries 

with high speed of freezing and nanostructured puree of them 
 

Mass share (mg in 100 g) Product 
β-

carotene 
L-ascorbic 

acid 
Phenol compounds 

(for chlorogenic 
acid) 

Flavonol 
glycosides 
(for rutin) 

Fresh carrot 9,8±0,3 10,5±0,2 154±12,1 60,2±3,6 
Carrot, frozen  
in pieces 

20,4±1,2 20,0±1,5 205±4,8 90,3±6,2 

Nanostructured 
puree of carrot 

30,2±2,5 28,6±1,8 290±6,9 110,3±5,8 

Fresh pumpkin 10,2±0,4 14,2±0,3 143±11,8 52,0±4,0 
Pumpkin frozen in 
pieces 

21,0±1,0 25,3±0,5 200±10,5 70,2±3,8 

Nanostructured 
puree of pumpkin 

35,5±2,8 34,8±2,4 250±12,6 85,6±5,2 

Fresh apricot 8,5±1,6 40,2±1,8 120,3±10,1 45,4±1,2 
Frozen apricot 15,2±1,0 60,5±5,0 150,4±8,2 70,2±5,1 
Nanostructured 
puree of apricot 

24,2±2,2 120,3±10,4 180,5±12,1 80,3±3,9 

Fresh sea buckthorn 12,8±0,6 70,2±5,4 160,2±12,1 70,2±5,4 
Frozen sea 
buckthorn 

18,9±1,2 100,4±10,2 203,3±20,2 100,1±10,2 

Nanostructured 
puree of sea 
buckthorn 

36,8±2,8 215,3±11,2 240,2±25,4 125,2±11,6 

Fresh tomato 7,0±0,4 25,4±1,2 125,4±8,2 55,2±1,8 
Nanostructured 
puree of tomato 

20,0±1,9 50,2±5,6 260,2±24,8 90,7±15,1 

Fresh sweet 
Bulgarian pepper 

5,5±0,1 200,4±20,4 148,2±20,4 85,2±5,8 

Sweet Bulgarian 
pepper frozen in 
pieces 

10,6±0,5 300,0±30,6 190,2±18,0 120,3±7,2 

Nanostructured 
puree of sweet 
Bulgarian pepper 

16,9±1,8 401,2±39,6 250,6±25,6 145,8±10,3 

 

The cryopuree, received of carotene-containing vegetable raw material 
have principally new chemical composition than puree, received by the 
traditional technologies. It was demonstrated, that the received cryopuree 
essentially exceeds initial raw material by BAS content: by β-carotene 
content – in 3–3,5 times, L-ascorbic acid – in 2–2,2 times, phenol substances 
– in 1,7–1,8 times, tanning substances – in 1,5–1,7 times (Table 1).  

It was demonstrated, that practically all BAS in cryopuree are in  
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nanosize, easily assimilated form. It is known, that the size of molecules of 
aforesaid BAS in additives, received of CCVR is in diapason from 0,5 to 
1,5 nm [1]. 100 g of cryopuree of carrot, pumpkin, sea buckthorn, apricot 
include 5…6 day norms of b-carotene for human organism. Along with it 
their content of ascorbic acid is from . to 1 day norm for human organism 
that is 70−100 mg [1]. 

 

4. Conclusions 
The principally new method of cryogenic processing of carotene-

containing raw material was elaborated. It was established, that the use of 
new method of deep processing of carotene-containing raw material 
(cryogenic “shock” freezing and fine-dispersed grinding) allows receive 
qualitatively new additives in form of frozen nanopuree of carotene-
containing vegetables and berries (carrot, pumpkin, sweet Bulgarian 
pepper, tomato, apricot, sea buckthorn) with record content of BAS in 
easily assimilated form that are impossible to be received by traditional 
methods. According to chemical composition, new additives of carotene-
containing raw material have potential immune modeling, anti-tumor, 
detoxing effect. These conclusions were proved by the tests in Institute of 
medical radiology named after S. P. Grigoriev, NAMS of Ukraine [12]. 

The received experimental data, presented in the article, were a base at 
elaboration of cryogenic nanotechnology of CCVRM as frozen nanopuree 
and nanopowders of sublimation drying. 

New technologies were probated in industrial conditions in SIE 
“CRYAS” (Kharkiv, Ukraine) and the normative documentation was 
elaborated (TCU 15.3-01566330-306 and TI). On their base were 
elaborated the new types of health-improving products (carotinoid health-
improving muffins for schoolchildren and biscuits, introduced in 
production at MI “Industrial complex of child food” (Kharkiv, Ukraine). 

There were also elaborated thermostable carotenoid fillings for 
confectionery, introduced in production at SIF “KPC” (Kharkiv). On the 
base of carotenoid additives were also elaborated the health-improving 
products: nanosorbets, cheese desserts, nanojuices, nanodrinks, creams, 
biokefirs, bioyogurts and other for food enterprises and for ones of 
restaurant business and trade. 

The development and continuation of the research in this direction is 
the study of influence of processes, considered in the work, on hardly-
soluble nanocomplexes of biopolymers (pectin substances, cellulose). At 
the same time the widening of assortment of natural product in nanoform 
with high BAS content. 
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Nanotechnology of proteic supplements in the form of nanopowders and 
nanopuree from peas, which is based on the deep processing of raw 
materials is roposed and developed. Fine-dispersed grinding of heat-treated 
raw materials are used as an innovation. It is accompanied by non-enzymatic 
biocatalysis – mechanolysis of nanocomplexes of biopolymers 
(heteropolysaccharides and proteins) into the soluble simply digestible form 
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Запропоновано та розроблено нанотехнологію білкових рослинних 
добавок у формі нанопорошков і нанопюре із гороху, яка заснована на  
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процесах глибокої переробки сировини. В якості інновації 
використовували дрібнодисперсне подрібнення термообробленої 
сировини, яке супроводжується неферментативним біокаталізом-
механолізом нанокомплексів біополімерів (гетерополісахардів і білків) 
в розчинну легкозасвоювану форму  

Ключові слова: нанотехнологія, дрібнодисперсне подрібнення, 
механоліз, нанокомплекси, біополімери, гетерополісахариди 

 

Предложена и разработана нанотехнология белковых добавок в 
форме нанопорошков и нанопюре из гороха, которая основана на 
глубокой переработки сырья. В качестве инновации использовали 
мелкодисперсное измельчение термообработанного сырья, которое 
сопровождается неферментативным биокатализом-механолизом 
нанокомлексов биополимеров (гетерополисахаридов и белков) в 
растворимую легкоусваиваемую форму  

Ключевые слова: нанотехнология, мелкодисперсное измельчение, 
механолиз, нанокомплексы, биополимеры, гетерополисахариды 

 

1. Introduction 
It is known that vegetable raw materials, particularly fruits, vegetables  

are a source of biologically active substances for human body, such as 
vitamins, carotenoids, anthocyanins, chlorophyll, phenolic compounds, 
minerals and indigestible components, i. e. prebiotics such as 
heteropolysaccharides, protein, cellulose, pectin substances, etc. [1–4]. They 
strengthen protective forces, strengthen the blood vessels of heart and brain, 
contribute to the prevention of cancer diseases in a human body as well as 
detoxify and cleanse the body from various kinds of harmful  and  toxic  
substances [5, 6]. It should be noted that despite of the useful properties of 
fruit and vegetable raw materials, nowadays biological potential (by the 
content of vitamins and other BAS (biological active substances), protein, 
amino acids, polysaccharides, etc.) available in plant raw materials, are used 
not fully but partially. Significant losses of BAS (from 20 to 80 %) occur 
because of traditional methods of processing and also during the 
consumption of fresh and finished products (from 1/3 to 1/2). A significant 
part of healthful substances are poorly absorbed  by  human organism. That 
is, considerable losses of  biological potential pf  valuable food plant raw 
materials occur both during processing and consumption, which  are 
hundreds of billion tons within the planet Earth [1, 4, 7–9]. 
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2. Analysis of scientific literature and the problem statement 
One of the main ways to save all valuable components that the raw 

materials contain, and which are used in the world, is  the  implementation  
of  non-waste  production  technology. Analysis of the literary sources 
found out that there are a large number of hidden (associated) BAS forms 
and biopolymers in plant  raw  materials,  significant  hidden  biological  
potential, the  usage  of  which  can  be  compared  to  the  increase  of  
productivity of fruit and vegetable raw materials by several times [10–12]. 
The authors showed in their previous works how it was  possible  not  only  
to  store  all  the  valuable  in  plant  raw materials,  but  also  to  remove  
more  fully  BAS,  biopolymers out  of  them  that  were  there  in  hidden  
inactive  form  [6].  As a  result  of  the  long-term  fundamental  and  
applied  research (over  30  years),  the  authors  of  this  article  for  the  
first  time in international practice revealed and found that the content of  L-
ascorbic  acid  in  the  plant  raw  materials  in  the  inactive form is 2...4 
times higher than in a free form (in the form of crystals),  which  is  fixed  
by  the  generally  accepted  methods, as well as the content of pectins is 
4...5 times higher (which, while removal, transform into high-methoxilated 
form, as evidenced by the gelling properties), the content of carotenoids is 
2.5...4 times higher, the content of low molecular phenolic compounds is 
1.8…2.5 times higher, etc. 

Traditional methods of processing of plant raw materials lead 
tosignificant losses of vitamins and other BAS, biopolymers and  
incomplete  use  of  the  biological  potential  of  raw materials. Thereby 
today, the acute problem in international practice is the development of high 
technologies, including nanotechnologies,  which  can  make  the  process  
of  processing  of  food  raw  materials  more  intense,  profound,  efficient 
with  the  maximum  saving  of  BAS  and  nutrients,  increase the  removal  
(extraction)  of  target  components,  implement sustainable processes, non-
waste technologies and less energy-consuming processes. Difficulties 
during the processing of  fruit  and  vegetable  raw  materials  with  high  
content  of hard  soluble  biopolymers,  their  nanocomplexes  (including 
cellulose, proteins, pectins, etc.) are linked to the fact that a considerable 
part of the listed substances in fresh raw materials are in inactive (hidden, 
bound) form [8, 14]. 

A  special  place  among  vegetable  raw  materials  occupy legumes,  in  
particular  peas  (dried),  beans,  lentils,  etc.  It  is known  that  the  peas  
are  a  traditional  source  of  plant  high grade  proteins,  essential  amino  
acids,  heteropolysaccharides (cellulose,  starch,  pectins,  etc.),  which  are  
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contained  in  the plant raw materials in the form of hard soluble 
nanoassociates and nanocomplexes that are poorly absorbed by human 
organism (by 30...50 % only). They belong to prebiotics, indigestible food 
ingredients and stimulate the development and metabolic and biological 
activity of one or more groups of own bacteria in human body that make up 
the intestinal microflora of a human, positively affect the composition of the 
microbiocenosis [2–6]. 

Today a global problem in international practice is a deficiency of 
protein in the diets of the population. According to statistics, the demand for 
proteins is not fully satisfied in Ukraine [15, 16]. Peas are an important 
source of valuable protein, which is not inferior to the animal one by its 
biological value. However, today peas have not found proper application in 
the food industry of Ukraine. A range of products with  dried  peas  is  
limited  and  presented  by  several  types of products: dry concentrate with 
peas for soups, pea flour, pea puree, pasty appetizers such as spreads, which 
are called “Humus”  (Israel) and  others.  Literary  sources  carrying 
information  about  the  innovative  technologies  of  deriving additives with 
peas both in mashed form and in the form of powders are not revealed. 
Thereby, the development of new nanostructured additives with peas  and  
health  products with their use is rather actual. 

It is known that today one of the progressive methods of processing of 
plant raw materials is a cryogenic and fine-dispersed grinding without usage 
of cold. As for the processing of dried peas, virtually any of these methods 
are not applied, the  processes  of  mechanical  destruction,  mechanical  
activation are not studied by anyone. Today, promising ways of fine-
dispersed grinding are already widely used in chemical industry,  aviation,  
textile,  construction  industry  [17–24]. In the food industry these processes 
are almost not studied. 

During the development of the technology of obtaining nanopowders 
and nanopuree with dried peas, as an innovation it is encouraged to use 
fine-dispersed grinding of peas, processed by steam,  and,  accompanied  by  
the  processes  of mechanical  destruction  and non-enzymatic  biocatalysis.  

Integrated  use  of  the  mentioned technological  methods allowed 
developing a new way of obtaining nanostructured puree and nanopowders 
of peas with qualitatively new characteristics compared to the original raw 
materials and similar products, and chemical composition, which is not 
possible to obtain using traditional methods. 

The work is devoted to the development of nanotechnology of protein 
plant supplements in the form of nanopowders and  nanopuree  of  peas,  
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which  is  based  on  the  processes  of deep  processing  of  raw  materials.  
Fine-dispersed  grinding of thermally treated raw material is used as the 
innovation, which is accompanied by non-enzymatic biocatalysis-
mechanolysis of nanocomplexes of biopolymers (heteropolysaccharides and 
proteins) into the soluble instantly absorbed form (almost 2 times higher 
than in the original raw materials). 
 

3. The purpose and objectives of the study 
The aim of this work is the development of nanotechnologies of 

obtaining supplements in the form of puree and nanopowders of peas, based 
on the processes of deep processing of raw materials with the use of the 
fine-dispersed grinding of  previously  treated  (steam  and  thermal)  raw  
materials, which is accompanied by the processes of thermal mechanical 
destruction, mechanical activation and mechanolysis of complex poorly 
soluble nanoassociates and nanocomplexes of biopolymers and identifying 
patterns and mechanism of the mentioned processes. 

To  achieve  the  set  goal,  it  was  necessary  to  solve  the following 
tasks: 

 

– to  discover  patterns  and  the  mechanism  of  influence of non-
enzymatic biocatalysis-mechanolysis on the transformation of associated 
and free amino acids during obtaining nanostructured puree and 
nanopowders of peas; 

– to explore the influence of processes of non-enzymatic biocatalysis-
mechanolysis  (mechanical  destruction) of  heteropolysaccharides (starch, 
cellulose, pectins); 

– to design a nanotechnology of obtaining nanostructured puree  and  
nanopowders  using  deep  processing  of  peas  along with  steam  and  
thermal  processing  and  fine-dispersed  grinding, which is accompanied by 
the processes of mechanolysis; 

– to  explore  the  features  of  chemical  composition  of nanopowders  
and  nanopuree  of  dried  peas  (protein,  irreplaceable and replaceable 
amino acids and their bound and free  forms,  amino  acid  score,  mass  
particle  of  poor  soluble heteropolysaccharides  (starch,  pectin,  cellulose),  
mineral composition  (K,  Ca,  Ma,  P,  Na,  Si),  vitamins  (Е,  В1,  В2, 
choline), monosaccharides and others. 
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4. Scientific substantiation of the development of nanotechnology of 
puree and nanopowders of peas using the processes of deep processing, 
in particular steam and thermal processing in combination with finely 
dispersed grinding 

Scientific results cited in this article are a continuation of the work of 
the authors on the topic “Creation and implementation of advanced 
technologies and efficient equipment for  obtaining  new  functional  
health  food  products”,  which was awarded with the State Prize of 
Ukraine in Science and Technology in 2006 [8]. 

During  the  development  of  nanotechnology  of  puree and 
nanopowders of peas using the processes of deep processing  of  plant  raw  
materials,  in  particular  steam  and thermal  processing  in  combination  
with  finely  dispersed grinding,  the  main  thing  was  to  increase  the  
degree  of extraction  from  raw  materials  of  hidden  bound  forms  of 
biopolymers  in  nanocomplexes to free state, to transform proteins,  
heteropolysaccharides (dietary fibers, including cellulose, pectin 
substances) into a soluble form through mechanic destruction and 
mechanolysis (mechanical destruction due to mechanical energy). 

The research was conducted in KSUFT (Kharkiv State University  of  
Food  Technologies,  Kharkiv,  Ukraine)  at the  Department  of  the  
technologies  of  fruit,  vegetables and  milk  processing,  in  the  research  
laboratory  “Innovative cryo- and nanotechnologies of plant supplements 
and health products”. 

In the paper we proposed and developed a technology of obtaining  
nanostructured  puree  and  nanopowder  of  dried peas,  which  includes  
steam  and  thermal  processing  and finely  dispersed  grinding.  The  
work  was  performed  using modern equipment: steam convection oven 
(Italy) for steam thermal  processing,  the  traditional  machinery  for  
steam thermal  processing, activator  –  grinding  machine  –  cutter 
(France), binocular  microscope with a  video  camera  and calibration 
scale in micrometer and nanometer range. 

The peas, which were used as a raw material in the development  of  
supplements  had  a  high  content  of  valuable protein (23,8 to 25,0 %) 
and contained essential amino acids, such as lysine, tryptophan, threonine, 
phenylalanine and tyrosine, valine, isoleucine, and leucine (Table 1). 

Thus, the content of tryptophan in peas protein is 5 times higher than 
in an ideal protein (according to the value of the amino acid score in 
comparison with the FAO/WHO) scale (Table  2),  the  amino  acids  of  
lysine  and  phenylalanine  – 3.4 times higher, threonine and valine, 
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isoleucine, leucine – 2.3…2.6  times higher.  Methionine  is  a  limiting  
amino  acid (its amino acid score is 74.3 %). 
 

Table 1 
Features of chemical composition of dried peas, which are sold as a raw material 

for finely dispersed supplements in the form of puree and powders 
Peas samples Name of indicators 

№1 №2 №3 
Protein, % 24,5 25,0 23,8 

Fat, % 1,5 2,0 1,8 
Starch, % 46,5 45,0 44,8 

Total sugar, % 3,0 3,5 3,2 
Pectin, % 3,5 3,2 3,8 

Cellulose, % 10,1 8,9 9,2 
Glucose, % 1,0 1,2 1,4 
Fructose, % 1,21 1,30 1,25 

Ash, % 2,8 3,0 2,9 
Mineral substances,  

mg in 100 g: K 
 

890 
 

910 
 

873 
Na 35 40 42 
Ca 118 125 130 
Р 330 350 365 

Mg 108 115 125 
Silicon 83 95 101 

Vitamins, mg in 100 
g: Е 

 
9,1 

 
10,5 

 
11,2 

Riboflavin 0,15 0,30 0,25 
Thiamin 0,80 1,0 1,2 
Choline 165 200 210 
Moisture 14 13 14,5 

 

It  is  shown  that  peas  differ  in  high  content  of  poorly soluble  
heteropolysaccharides,  i.e.  starch  –  from  44.8  to 46.5 %, cellulose – 
from 8.9 to 10.1 %, pectin – 3.2…3.8 %.  

It  was  also  revealed  that  the  mass  fraction  of  total  sugar is  from  
3.0…3.5 %,  it  is  represented  by  monosaccharides, mainly fructose 
(1.2...1.3 %) and glucose – 1.0…1.4 %. It is shown  that  the  amount  of  
ash  is  2.8…3.0 %.  Mineral  substances of peas are presented by all range 
of microelements (K, Ca, P, Na, Ma), they also contain silicon. Peas 
vitamins are presented by vitamin E (9,1…11,2 mg in 100 g), riboflavin  
(0.15...0.30  mg  in  100  g)  and  cholìne  (200...210  mg  in 100 g), 
thìamìne (0.8...1.2 mg in 100 g). 
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It  was  found  that  steam  thermal  processing  and  finely dispersed 
grinding of dried peas in obtaining fine puree and nanopowders is 
accompanied by the processes of mechanical destruction and non-
enzymatic bìocatalysis and leads to the destruction  of  protein  and  
nanocomplexes  and  nanoassociates of protein with other bìopolymers, 
such as heteropolysaccharides  and  their  partial  mechanolysis  by  
48…55 %  to separate α-amino acids (Tables 3, 4). 

 

Table 2 
Mass fraction of essential amino acids and amino acid score in comparison with 

the FAO/WHO scale in the protein content of the dried peas 
Mass fraction of amino acid Amino acid 

by FAO/WHO  
scale, mg in 1 g  

of protein 

in protein of  
dried peas, mg  

in 1 g 

Amino acid  
score, % 

Essential amino acids 
Tryptophan 10 50,0 500,0 

Lysine 55 185,0 336,4 
Threonine 40 91,0 227,5 

Valine 50 121,0 242,0 
Methionine 35 26,0 74,3 
Isoleucine 40 105,0 262,5 
Leucine 70 184,0 262,9 

Phenilanine+ 
+tyrosine 60 118,0+74,0=192,0 320,0 

Note: protein content– 24,21 % 
 

It  was  shown that in  the  initial  raw  material,  in  the dried  peas,  
10 %  of protein is in a free  state  in  the  form  of free  amino  acids  and 
90 % – in the  associated  state  (1.1  g and 10.9 g, accordingly)  in  the  
form  of  bound  amino  acids (Table  4). Besides, it  was  shown  that  the  
amount of free amino acids in nanopowder made of pea puree increased by 
3.5…7.5 times compared to the original dried peas (Table 4).  

This is due to the fact that a considerable part of protein was 
transformed to a soluble form to free α-amino acids, which are  easily  
absorbed by living organisms. That is, the effect of mechanic destruction 
and destruction of proteins, which are nanoscaled, into free amino  acids  
was  discovered. It is known that the size of the molecules of α-amino 
acids ranges from 0.42 to 1.5 nm. 

Received nanopuree is  manufacturable, easily forms gels and extends 
the range of its application for the enrichment of different foodstuffs with 
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essential amino acids, BAS and other nutrients. Mechanisms of 
mechanical destruction and protein mechanolysis and its  nanocomplexes 
and nanoassocìates with other biopolymers that is associated with the 
mechanical cracking, are shown in Fig. 1.  

 

Table 3 
Influence of steam and thermal treatment and finely dispersed grinding on the 

contents of the bound and free amino acids of protein during obtaining of 
nanostructured puree of peas 

Mass fraction of amino acids 
bound free 
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Aspartic acid 1,14 0,62 54,0 1,8 0,13 0,65 515,1 5,2 
Threonine 0,43 0,22 49,8 2,1 0,03 0,25 950,0 5,7 

Serine 0,52 0,26 50,0 2,0 0,56 0,32 564,0 5,6 
Glutamic acid 2,00 1,01 50,2 1,9 0,22 0,22 550,5 5,4 

Proline 0,44 0,45 50,6 2,1 0,10 0,32 338,2 3,5 
Cystine 0,33 0,16 49,2 2,0 0,03 0,19 762,1 7,6 
Glycine 0,39 0,20 49,8 2,1 0,04 0,22 861,2 8,7 
Alanine 0,52 0,24 47,2 2,2 0,06 0,33 592,1 5,8 
Valine 0,58 0,29 50,0 2,0 0,025 0,34 1250,0 2,5 

Methionine 0,12 0,06 45,9 2,2 0,01 0,08 749,0 7,5 
Isoleucine 0,48 0,29 50,5 1,9 0,05 0,28 570,0 5,7 
Leucine 0,86 0,45 52,6 1,9 0,06 0,47 720,0 7,2 
Tyrosine 0,17 0,18 100,0 1,0 0,19 0,22 107,9 1,1 

Phenilalanine 0,55 0,28 51,9 1,9 0,04 0,31 760,0 7,6 
Histidine 0,30 0,15 50,0 2,0 0,07 0,42 431,3 4,3 
Lysine 0,86 0,43 50,0 2,0 0,07 0,48 675,6 6,8 

Arginine 1,06 0,80 75,0 1,3 0,02 0,15 600,0 6,0 
Tryptophan 0,23 0,20 44,4 2,2 0,03 0,15 600,0 6,0 

∑ 10,90 5,88 53,9 2,0 1,1 0,32 570,0 5,9 
 

Steam  and  thermal  processing  and  finely  dispersed grinding  of  
dried  peas  in  obtaining  finely  dispersed  puree  out  of  it  by  the  non-
enzymatic  biocatalysis-mechanolysis leads  to  the  destruction  of  hard  
soluble  biopolymers  and their  nanocomplexes,  heteropolysaccharides,  
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such  as  cellulose, starch (by 30...35%) and protopectine by 50 % to the 
soluble form. In parallel, there is an increase of glucose in the nanopuree 
of peas (from 1.0 g in 100 g to 10.0 g in 100 g), that is by 10 times as 
compared to the original raw material (Table 5). 
 

Table 4 
Influence of steam and thermal processing and finely dispersed grinding 

on the contents of the bound and free amino acids of protein during 
obtaining nanostructured powder of pea puree 

 

Mass fraction of amino acids 
bound free 

Amino acid 

The 
original  

raw 
material 
(dried 
peas  

puree), 
% 

Nanopow
der of pea 
puree, % 

% 
before   
original 

raw  
material 

Decrea
se to 
the 

origina
l raw 

materia
l, times 

The 
original  

raw 
material 
(dried 
peas ), 

% 

Nanopo
wder of 

pea  
puree,  

% 

% 
before   
origina
l raw  

materia
l 

Increas
e to  
the 

origina
l  

raw 
materia
l, times 

Aspartic acid 2,28 1,24 54,4 1,8 0,25 1,29 516,0 5,2 
Threonine 0,86 0,43 50,0 2 0,05 0,48 960,0 9,6 

Serine 1,02 0,51 50,0 2 0,11 0,62 563,6 5,6 
Glutamic acid 3,95 1,98 50,1 1,9 0,44 2,41 547,7 5,5 

Proline 0,87 0,44 50,6 1,9 0,18 0,61 339,0 3,4 
Cystine 0,65 0,32 49,2 2 0,05 0,38 760,0 7,6 
Glycine 0,77 0,39 50,7 1,9 0,05 0,43 860,0 8,6 
Alanine 1,02 0,48 47,1 2,1 0,11 0,65 591,0 5,9 
Valine 1,16 0,58 50,0 2,0 0,05 0,63 1260,0 12,6 

Methionine 0,24 0,11 45,8 2,2 0,02 0,15 750,0 7,5 
Isoleucine 0,95 0,48 50,5 1,9 0,10 0,57 570,0 5,7 
Leucine 1,71 0,9 52,6 1,9 0,13 0,94 723,1 7,2 
Tyrosine 0,34 0,35 102,9 1,1 0,38 0,41 107,9 1,1 

Phenilalanine 1,1 0,57 51,9 1,9 0,08 0,61 762,5 7,6 
Histidine 0,6 0,29 48,3 2,1 0,03 0,34 1133,3 11,3 
Lysine 1,71 0,90 52,6 1,9 0,14 0,95 678,6 6,8 

Arginine 2,13 1,60 75,1 1,3 0,16 0,69 431,3 4,3 
Tryptophan 0,45 0,20 44,4 2,25 0,05 0,30 600,0 6,0 

∑ 21,81 11,77 54,0 1,9 2,38 12,44 574,5 5,7 
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Fig. 1. Schematic representation of the mechanism of the influence of steam 
and thermal processing and nonenzymatic catalysis on the destruction and 

mechanolysis of protein molecules of peas into a water-soluble form to 
separate amino acids during the processing of thermally  treated peas, where: 

1 is the biopolymer protein; 2 are the free amino acids; 3 are the low 
molecular fragments of protein (dipeptides, tripeptides); 4 are the free amino 

acids during obtaining finely dispersed grinded supplements in nanoform 
 

Results of the research, obtained by chemical methods, into  the  
influence  of  crio  mechanical  destruction  on  nanocomplexes  and  
nanoassociates  of  biopolymers  with  low molecular BAS and separate 
biopolymers in obtaining nanosupplements made of peas were confirmed 
by the method of  spectral analysis in the study of IR spectra (Fig. 2). 
When  comparing  the  IR  spectra of the dried peas and finely dispersed 
supplements derived from them (previously  thermally  processed)  in  the 
form  of  puree  and  nanopowders,  it was  found  that  during  steam  and 
thermal  processing  and  finely  dispersed griding a significant decrease is  
observed  in  the  intensity  of  spectrum  of  the  general  characteristic 
band  in  the  area  of  frequencies  at v=3600...3000  cm-1,  which  is  
characteristic  for  valent  fluctuations  of  functional  groups  –  OH.  This  
testifies to the destruction of the intramolecular and intermolecular 
hydrogen bonds, destruction of nanocomplexes and  nanoassociates  of  
biopolymers with  low  molecular  BAS,  disaggrigation,  destruction  (in 
particular,  non-enzymatic  catalysis-mechanolysis,  which occurs at 
mechanical grinding and steam and thermal processing)  of  biopolymers  
(protein,  heteropolysaccharides, pectins,  cellulose,  starch)  and  their  
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nanocomplexes  and  nanoassociates.  In  parallel,  in  the  area  of  
frequencies  at v=2900...2000  cm-1 and v=1700...1100 cm-1 characteristic 
for valent fluctuations of groups –СН3, –NН2, –NН3,  СО–, as well as 
unsaturated double bonds, a significant increase in the intensity of the 
spectra is observed. It testifies to the increase of functional groups of α-
amino acids after grinding that occur at breaking of proteins to separate  
monomers  of α-amino acids as a result of  non-enzymatic biocatalysis-
mechanolysis, as well as the destruction of other biopolymers, such as 
cellulose to glucose, pectin to galacturonic acid, starch to glucose, etc., and 
the destruction of the nanocomplexes “biolymer – BAS” and the 
transformation of low molecular BAS to a free form (such as  low  
molecular  phenolic  compounds  and  vitamins,  etc.) that is confirmed by 
the experimental data received using chemical methods of analysis. 
  

Table 5 
Content of soluble and insoluble components-biopolymers of nanopowders 

and nanopuree of peas in comparison with analogues and original raw material 
 

Indicator 
Name 

Dried 
peas (the 
original 
material) 

Finely 
dispersed 
pea puree 

Nanopuree 
of peas 

Powdered 
pea puree 
(analogue) 

Pea puree 
(analogue) 

Protein, 
% on CP 23,8…25,0 14,0…14,5 25,0…27,5 22,0…22,5 12,5…13,0 
Bound 
amino 
acids, 

% on CP 21,8…22,5 5,9…6,0 10,9…12,2 19,5…20,0 11,0…11,2 
Free amino 

acids, 
% on CP 2,0…2,5 6,0…7,0 11,5…13,0 3,5…4,0 1,5…1,8 

Protopectin, 
% on CP 3,2…3,8 1,4…1,6 1,2…1,4 3,2…3,4 2,8…3,0 

Soluble  
pectin, 
% on CP 0,4…0,5 1,8…2,0 3,6…4,0 0,8…0,9 0,7…0,8 
Starch,  
% on CP 44,8…46,5 20…21 34…36 33,0…40,0 22…23 
Cellulose,  
% on CP 8,9…10,1 3,5…4,0 5,2…7,0 8,9…9,0 6,0…6,2 
Glucose,  
% on CP 1,0…1,4 2,5…5,0 11…15,0 2,0…2,1 1,6…1,8 
Total  
sugar, % 3,5…3,8 7,0…7,5 24…28 6,5…6,8 3,0…3,2 
Solids, % 14…14,5 45…50,0 5…8 8…9 45…50 
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Based  on  the  obtained  experimental  data  a  nanotechnology was 
developed of the processing of dried peas into finely  dispersed  puree  and  
nanopowder,  which  differs  from  the  traditional  ones  in  that  it  is  based  
on the  processes  of  deep  processing  of raw  materials  and  includes  
steam and  thermal  processing  and  finely dispersed grinding (Fig. 3). 

New  technology  gives  an  opportunity to obtain supplements of peas 
as  a  finely  dispersed  puree  or  nanopowder with the size of particles 
less by  tens  of  times  than  using  traditional  methods  of  grinding.  
Their quality exceed Ukrainian and foreign analogues  by  the  content  of  
soluble  component  biopolymers  (in  particular  free α-amino  acids,  
water-soluble pectins,  soluble  cellulose)  and  BAS (vitamins, unsaturated 
aromatic substances,  phenolic  compounds,  etc.) that  are  removed  from  
the  bound  to the free state. 

 

 
 

Fig. 2. Comparison of IR-spectra of thermally processed, dried and 
coarsely ground peas (1), finely dispersed thermally processed peas and 

the peas dried using the thermal dryer (2) 
 

During  the  development  of  new  technologies,  the  obtained  results 
became  the  basis  at  obtaining  finely  dispersed  powders  of  peas  for 
healthy  nutrition.  New  technologies  have  undergone  approbation  at  
the  production facilities  in  the  NPP  «KRIAS»  (Kharkiv,  Ukraine).  On  
the  basis  of  experimental  data,  normative  documentation for finely 
dispersed puree and powder of peas was designed.  
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Fig. 3. Technological scheme of obtaining nanostructured puree and 

nanopowders with prebiotic properties of peas, using steam and thermal 
processing and nonenzymatic biocatalysis 

 

New kinds of health products for mass consumption and for special 
purposes were developed (dry concentrates for soups, for sauces-dressings,  
protein  pastes  and  snacksspreads, etc.) on their basis. 

Drawbacks and certain features of the proposed methods of pea 
processing include the need for adjustment of modes and  specifics of its 
previous preparation to the steam and thermal processing and finely 
dispersed grinding, depending on the variety, its chemical composition, etc. 

 

6. Conclusions 
Usage of deep processing of plant raw materials (such as dried peas) is 

based on comprehensive effect of steam and  thermal  processing  and  
finely  dispersed  grinding on  the  raw  materials.  The  processes  of  
mechanical  destruction,  mechanical  chemistry  occurs  while  obtaining 
nanostructured  puree  and  nanopowder,  accompanied  by non-enzymatic 
biocatalysis – mechanolysis (destruction) of  hard  soluble  nanocomplexes  
of  biopolymers  and  the biopolymers themselves (proteins, 
heteropolysaccharides,  such  as  pectins,  cellulose,  starch)  into  soluble  
easily  absorbed  form  (almost  2  times  higher  than  in  the  original raw  
material  in  a  hidden  form)  to  their  monomers  (by 35... 55 %). The 
reason of protein mechanical destruction and its nanocomplexes is a 
mechanism related to mechanical cracking. 

Steam  and  thermal  processing  and  finely  dispersed grinding of 
peas in obtaining fine puree out of it leads to the destruction  of  
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polysaccharides  by  non-enzymatic  catalysis, such  as  cellulose  and  
starch  by  30–35  %,  protopectin  by 50 % to separate monomers. 

It is shown that in parallel there is an increase of glucose in the 
nanopuree of peas from  1.0 g in 100 g to 10.0 g in 100 g, i.e. by 10 times. 

We developed a nanotechnology of finely dispersed supplements in 
the form of puree and nanopowder made of peas, which differs in the deep 
processing of raw materials and is based on the usage of comprehensive 
effect of steam and thermal processing of raw materials and finely 
dispersed grinding as well. Puree and nanopowder are in nanosized easily 
digestible form due to the mechanical destruction of cells, tissues, and hard 
soluble nanocomplexes of biopolymers and associates into separate 
monomers. Their quality exceeds the Ukrainian and foreign analogues. 

The reason of protein destruction (to the separate monomers  of α-
amino  acids)  and  hard  soluble  biopolymers  and their nanocomplexes is 
probably the result of non-enzymatic biocatalysis – mechanolysis that 
occurs under the influence of steam and thermal processing and finely 
dispersed grinding. 
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Вивчено вміст біологічно активних речовин (БАР) – хлорофілів a 
і b, каротиноїдів, L-аскорбінової кислоти та поліфенольних речовин 
в хлорофілвмісних овочах (капусті броколі та брюссельській). 
Розроблено кріогенну технологію заморожування хлорофілвмісних 
овочів. Встановлено, що застосування кріогенного «шокового» 
заморожування дозволяє не тільки зберегти всі корисні БАР, але й 
більш повно їх вилучити у вільний стан  

Ключові слова: кріогенне заморожування, інновації, 
хлорофілвмісні овочі, броколі, брюссельська капуста, рідкий азот 

 

Изучено содержание биологически активных веществ (БАВ) – 
хлорофиллов a и b, каротиноидов, L-аскорбиновой кислоты и 
полифенольных веществ в хлорофиллсодержащих овощах (капусте 
брокколи и брюссельской). Разработана криогенная технология 
замораживания хлорофиллсодержащих овощей. Установлено, что 
использование криогенного «шокового» замораживания позволяет не 
только сохранить все полезные БАВ, но и более полно извлечь их в 
свободное состояние  

Ключевые слова: криогенное замораживание, инновации, хлорофилл-
содержащие овощи, брокколи, брюссельская капуста, жидкий азот  
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The content of biologically active substances (BAS) – chlorophylls a 
and b, carotenoids, L-ascorbic acid and polyphenolic compounds in 
chlorofill-containing vegetables (cabbage Broccoli and Brussels) is 
studied. A cryogenic technology of freezing of chlorophyll-containing 
vegetables is developed. It is found that the use of cryogenic «shock» 
freezing makes it possible not only to preserve all the useful biologically 
active substances, but also to extract them to a free state more fully 

Keywords: cryogenic freezing; innovation; chlorophyll-containing 
vegetables; broccoli; Brussels sprouts; liquid nitrogen 
 

1. Вступ  
В даний час спостерігається у всіх країнах світу дефіцит в 

раціонах харчування вітамінів, повноцінних білків, мінеральних 
речовин та інших біологічно активних речовин, потреба в яких у 
населення України задовольняється всього на 50 % [1–3]. Крім того, в 
раціонах харчування спостерігається незбалансованість харчування, 
дефіцит м’яса, риби, молока, овочів, фруктів, тобто тих продуктів, які 
сприяють зміцненню здоров’я населення України. В той же час на 
всій Землі спостерігається погіршення екологічної ситуації та 
зниження імунітету у населення [1–3]. В зв’язку з цим у багатих 
країнах світу [4, 5]. користуються великою популярністю функціо- 
нальні оздоровчі продукти харчування, особливо із овочів та фруктів, 
які спрямовані на зміцнення здоров’я. Цій проблемі сьогодні у всьому 
світі приділяється велика увага, як в роботах вітчизняних, так і 
закордонних вчених, а також на державному рівні у вигляді програм 
по оздоровчому харчуванню та здоровому способу життя, які 
інвестуються державами та впроваджуються в суспільстві у вигляді 
різних форм. Це один із найважливіших напрямків розвитку науки, 
який інтенсивно розвивається в міжнародній практиці [4, 5]. 

Одним із перспективних напрямків отримання оздоровчих 
харчових продуктів є використання для їх виготовлення заморожених 
овочів і фруктів, які містять значну кількість БАР, таких як вітаміни, 
каротиноїди, хлорофіли a i b, фенольні сполуки, що сприяють зміц-
ненню захисних сил організму людини, а також мають детоксикуючу та 
антиокислювальну дію на організм людини [4]. Але в даний час в 
Україні спостерігається дефіцит вітчизняних заморожених овочів [4–9].  

Хлорофілвмісні овочі (капуста броколі та брюсельська) помітно 
виділяються серед іншої рослинної сировини високим вмістом 
хлорофілів, аскорбінової кислоти, β-каротину, фенольних сполук, що 
мають імуномодулюючу та антиоксидантну дію. Ці овочі користу- 
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ються популярністю у населення різних країн світу (особливо в Японії, 
США, Бразилії та ін.). Відомо, що ненасичені конюговані сполуки 
хлорофілу, мають протипроменеву, протипухлинну дію та істотно 
підвищують захисні сили організму, особливо в поєднанні з 
аскорбіновою кислотою та β-каротином, які у великій кількості 
містяться у капусті броколі та брюссельській. Відомо, що зазначені 
види капусти погано зберігаються і є сезонним продуктом. Традиційні 
технології їх переробки призводять до значних втрат БАР [6–10]. 

Труднощі при переробці хлорофілвмісних овочів у консервовані 
продукти пов’язані з тим, що під впливом теплової обробки, світла, 
кисню повітря, рН середовища відбуваються значні втрати 
хлорофілу, аскорбінової кислоти, каротиноїдів та інших БАР (від 20 
до 80 %). Втрати хлорофілу супроводжуються потемнінням або 
знебарвленням продукту. Під дією вказаних факторів в молекулах 
хлорофілу відбувається реакція заміщення комплексно зв’язаного 
магнію на водень, в результаті чого утворюється речовина бурого 
кольору – феофітин. На сьогоднішній день хлорофілвмісні овочі 
(ХВО) в Україні не знайшли належного застосування при 
виготовленні харчових продуктів [9]. Зокрема заморожені та мало 
вивчені способи переробки хлорофілвмісної рослинної сировини, що 
призводять до збереження натуральних хлорофілів, в тому числі при 
заморожуванні, в науковій літературі відсутні. Наявні в літературі 
дані носять суперечливий характер. 

 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Відомо, що найбільш ефективним способом переробки овочів, 

фруктів та ягід є швидке «шокове» заморожування, яке забезпечує 
найбільш високе збереження вітамінів та інших БАР. Однак, при роз-
морожуванні рослинної сировини спостерігаються втрати клітинного 
соку, вітамінів та інших речовин та гарантійні строки зберігання 
замороженої продукції обмежені 6-ма місяцями. Кріогенне «шокове» 
заморожування, тобто заморожування із застосуванням кріогенних 
рідин (рідкого азоту, вуглекислоти та ін.) широко застосовується за 
кордоном. В Україні цей спосіб заморожування не знайшов 
належного застосування, не розроблені кріогенні технології та не 
вивчені біохімічні та фізико-хімічні процеси при заморожуванні 
хлорофілвмісної рослинної сировини [7–9].  

В даній роботі при розробці технології заморожених хлорофіл- 
вмісних овочів (капусти броколі та брюссельської капусти), як 
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інновацію було запропоновано використовувати кріогенне «шокове» 
заморожування з високими швидкостями заморожування до більш 
низьких кінцевих температур в продукті, ніж прийнято в міжнародній 
практиці, що дозволило розробити новий спосіб отримання заморо- 
жених овочів з якісно новими споживчими властивостями, ніж 
вихідна сировина та традиційно заморожені овочі, які до цього часу 
не було можливості отримати, використовуючи загально прийняті 
методи. При інтенсивному кріогенному заморожуванні з викорис- 
танням високих швидкостей до більш низьких кінцевих температур в 
продукті (–35…–40 °С) ніж прийнято в міжнародній практиці  
(–18 °С) з застосуванням газоподібного та рідкого азоту, буде 
формуватися кристалічна структура характерна для заморожених 
овочів, а також проходити ферментативні та не ферментативні 
процеси, зміни БАР та кріодеструкція БАР і біополімерів, а також 
наноасоціатів БАР – біополімер або біополімер – біополімер та інші. 
Перераховані процеси з застосуванням кріогенного заморожування 
будуть проходити інакше, ніж при традиційних методах 
заморожування, що потребує додаткових досліджень. 

Аналізуючи дані наукової періодичної літератури за останні 10 
років було встановлено, що в роботах [11–16] вчених при дослідженні 
впливу режимів «шокового» заморожування на якість рослинної та 
тваринної сировини під якістю розуміють текстуру продукту, а також 
вивчають вплив заморожування на теплофізичні характеристики 
продукту. Нові технології швидкого заморожування як альтернативу 
тепловим методам попередньої обробки плодоовочевої сировини до 
заморожування включають застосування високого тиску, попереднє 
зневоднення або УЗД обробку продуктів до заморожування. 
Встановлено, що попереднє зневоднення продуктів до 
заморожування здатне понизити шкоду для посадки текстури за 
рахунок часткового видалення води до заморожування. Авторами 
запропоновано прогнозування процесу заморожування – 
розморожування та терміну придатності заморожених продуктів в 
залежності від виду обладнання для заморожування з урахуванням 
визначених при мінусових температурах значеннях щільності, 
теплопровідності, питомої теплоємності, температуропровідності 
продукту [11–16]. Крім того, знання швидкості кінетики процесів 
зміни якості харчових продуктів дозволяє прогнозувати термін  
придатності заморожених продуктів.  
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Крім того, розглядаються останні дослідження, які стосуються 
застосування ультранизьких температур для високоякісного 
довготривалого зберігання продуктів тваринної сировини [10]. 
Встановлена стабільність білків при їх зберіганні при температурі 
нижче точки замерзання, коли вміст незамерзаючої води 
мінімальний. Показано, що окислення ліпідів інгібується 
профілактикою проникнення кисню в тканини тваринної сировини, а 
не зменшенням температури зберігання. Визначена температура, при 
якій значна частина ліпідів риб залишаються в некрижаному стані. 
Встановлена рекомендована температура довгострокового зберігання 
риби без зміни якості, яка становить –35,0 °С, але не пояснюється 
чому саме така температура була обрана авторами.  

Таким чином, проведений аналіз даних літератури, що стосується 
проблеми збереження якості продуктів при заморожуванні, 
морозильному зберіганні та розморожуванні показав, що в науковій 
літературі відсутні дані впливу кріогенного «шокового» 
заморожування різних видів рослинної сировини, включаючи 
хлорофілвмісні овочі, на якість сировини за вмістом БАР та дані 
щодо технологічних прийомів, які дають змогу зменшити втрати 
клітинного соку при розморожуванні. 

 

3. Мета і задачі дослідження 
Метою роботи є розробка кріогенної технології заморожених 

хлорофілвмісних овочів (капусти броколі та брюссельської капусти), 
яка включає кріогенне «шокове» заморожування з високими 
швидкостями та до більш низьких кінцевих температур в продуктах з 
використанням рідкого та газоподібного азоту, що дозволить не 
тільки повністю зберегти хлорофіли a і b, каротиноїди та інші 
біологічно активні речовини, але й дозволить більш повно вилучити 
їх скриті форми (зв’язані в нанокомплексах з біополімерами). 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні задачі:  

– вивчити вміст біологічно активних речовин, таких як хлорофіли 
a і b, β-каротин, вітамін C, дубильні речовини, а також органічних 
кислот в свіжих хлорофілвмісних овочах (капуста броколі та 
брюссельська);  

– вивчити вплив кріогенного «шокового» заморожування з 
використанням рідкого та газоподібного азоту з високими 
швидкостями до різних кінцевих температур на зберігання хлорофілів 
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a і b, β-каротину, вітаміну C, дубильних речовин та активність антио-
кислювальних ферментів при заморожуванні капусти броколі та 
брюссельської;  

– розробити кріогенну технологію отримання заморожених 
хлорофілвмісних овочів з використанням рідкого та газоподібного 
азоту з максимальним збереженням хлорофілів a і b та інших БАР та 
мінімальними втратами клітинного соку при розморожуванні; 
вивчити закономірності та механізми процесів, що відбуваються при 
кріогенному заморожуванні;  

– вивчити вміст БАР в заморожених овочах в порівнянні з 
вихідною сировиною та аналогами. 

 

4. Наукове обґрунтування розробки кріотехнології 
хлорофілвмісних овочів 

В Харківському державному університеті харчування та торгілі 
(ХДУХТ, Україна) разом із фахівцями Харківського торгівельно-
економічного коледжу (КНТЕУ) запропоновано та розроблено 
кріотехнологію заморожування хлорофілвмісних овочів (капусти 
броколі та брюссельської) з використанням рідкого та газоподібного 
азоту. Дослідження проведено в ХДУХТ на кафедрі технологій 
переробки плодів, овочів і молока на базі 2-х науково – дослідних 
лабораторій, які є на кафедрі «Інноваційних кріо- та нанотехнологій 
рослинних добавок та оздоровчих продуктів» і «Технології та біохімії 
фітоконцентратів». Роботу виконано з використанням сучасного 
оригінального обладнання, яке є на кафедрі ХДУХТ, такого як: 
кріогенний програмний заморожувач з програмним забезпеченням, 
який застосовує як холодагент та інертне середовище рідкий та 
газоподібний азот. При цьому, температура в швидкоморозильній 
камері становила –60 °C. Продукти заморожували з різними 
швидкостями (2, 5, 10° C/хв.) до кінцевої температури: –18 °C; –25 
°C; –30 °C; –35 °C. При цьому, на заморожування 1 кг овочів 
витрачалось від 0,5 до 1 кг рідкого азоту в залежності від сировини, 
товщини продукту, який заморожувався, та ін.  

Наукові дослідження, результати яких наведені в даній статті, є 
продовженням робіт авторів по розробці кріогенних технологій 
переробки як різних видів овочів так і фруктів, і ягід в 
дрібнодисперсні добавки в формі нанопорошків, заморожених 
нанопюре, що увійшли в роботу, яка в 2006 році була відзначена  
Державною премією в галузі науки і техніки України.  
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Головним при розробці кріогенної технології заморожених 
хлорофілвмісних овочів було повністю виключити втрати клітинного 
соку при розморожуванні, виключити теплову обробку сировини, та 
повністю зберегти хлорофіли a і b, каротиноїди, аскорбінову кислоту 
та інші БАР не тільки при заморожуванні, але й при розморожуванні 
та зберіганні протягом року. 

Вивчено вміст БАР в свіжих овочах (капусті броколі та 
брюссельській). Показало, що капуста броколі відрізняється в 1,5 рази 
більш високим вмістом хлорофілів a і b, ніж брюссельська. Так, в 100 г 
капусти броколі масова частка хлорофілу a складала 90,5 мг, хлорофілу 
b – 198 мг, а в брюссельській відповідно 60,2 і 125 мг в 100 г.  

Брюссельська капуста відрізнялась більш високим вмістом β-
каротину в порівнянні з броколі (відповідно 10,8…12,3 мг в 100 г та 
9…10 мг в 100 г) та аскорбінової кислоти (відповідно 75…82 мг в 100 
г та 54…59 мг в 100 г). Капуста броколі відрізнялась також більшою в 
2–2,4 рази активністю ферментативної системи. Так, активність 
поліфенолоксидази в капусті броколі складала біля 2,4 0,01 N розчину 
йоду, а в брюссельській біля 1,0 0,01N розчину йоду, активність 
пероксидази відповідно 13,8 і 6,3 0,01 N розчину йоду. Показано 
також, що хлорофілвмісні овочі відрізнялись високим вмістом 
поліфенольних сполук – дубильних речовин типу таніну (від 302 до 
680 мг в 100 г), які мають високі антиокислювальні, імуномодулюючі 
та детоксикуючі властивості. Таким чином, хлорофілвмісні овочі 
відрізнялись високим вмістом БАР, таких як хлорофіли a і b, β-
каротин, L-аскорбінова кислота та поліфеноли.  

Встановлено, що використання кріогенного «шокового» 
заморожування хлорофілвмісних овочів з високими швидкостями 
(5…10 °C в хвилину) до кінцевої температури –32…–35 °C 
дозволяють не тільки зберегти хлорофіли, β-каротин, L-аскорбінову 
кислоту, поліфенольні сполуки, а й отримати заморожені овочі з 
іншим хімічним складом, зокрема за вмістом БАР вдвічі, а за деякими 
показниками втричі кращими, ніж свіжа сировина (табл. 1). Так, 
масова частка хлорофілів після кріогенного заморожування 
збільшилась в 2… 2,2 рази, а β-каротину – в 2…3 рази, тобто 
відбувається їх більш повне вилучення із сировини із складних 
нанокомплексів біополімерів з БАР у вільну форму, тобто 
спостерігається ефект «збагачення» продукту та інактивація 
окислювальних та гідролітичних ферментів. Механізм цього процесу 
пов’язаний із значною кріодеструкцією молекул ферментів та їх 
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активних центрів. Механізм більш повного вилучення 
низькомолекулярних БАР із заморожених хлорофілвмісних овочів 
пов’язаний з тим, що при швидкому заморожуванні в середині 
рослинних клітин утворюються дрібні кристали льоду, які руйнують 
водневі зв’язки в нанокомплексах між низькомолекулярними БАР, які 
знаходяться у зв’язаному стані та біополімерами і кількість БАР у 
вільному стані збільшується, що було зафіксовано за допомогою 
хімічних та спектроскопічних методів дослідження. Крім того, на 
наш погляд, може відбуватися мікродеструкція біомембран клітини і 
деструкція нанокомплексів, біополімерів цитоплазми (зокрема «білок 
– целюлоза» та ін.), що сприяє кращому екстрагуванню БАР із 
зв’язаного стану. При цьому, слід зазначити, що при розморожуванні 
овочів взагалі не відбувалися втрати клітинного соку. Це свідчить про 
інактивацію гідролітичних, цитолітичних та протеолітичних 
ферментів. Отримані результати стали основою при розробці 
кріогенної технології отримання заморожених хлорофілвмісних 
овочів – капусти броколі та брюссельської.  

Показано, що при заморожуванні овочів до температури  
–18…–20 °C відбувалися незначні втрати БАР (табл. 1). 

Підвищене вилучення БАР із заморожених овочів було 
підтверджено при вивченні ІЧ-спектрів. При порівнянні ІЧ-спектрів 
свіжих і заморожених хлорофілвмісних овочів було виявлено зміни в 
області частот 3000–3650 см-1, характерних для валентних коливань 
функціональних OH – груп, які знаходяться у вільному стані і беруть 
участь у внутрішньомолекулярних і міжмолекулярних водневих 
зв’язках, входять до складу вільної і зв’язаної вологи, фенольних 
сполук,дубильних речовин, білків, цукрів та ін. Це свідчить про 
руйнування водневих зв’язків в різних нанокомплексах сполук 
біополімерів з БАР, а також самих біополімерах. При цьому 
відбувається більш повне екстрагування останніх, які 
трансформуються у вільний стан, визначаються і фіксуються за 
допомогою хімічних методів досліджень.  

На основі отриманих експериментальних даних розроблена 
кріогенна технологія заморожування хлорофілвмісних овочів, яка 
відрізняється від традиційної тим, що включає високі швидкості 
заморожування до більш низьких температур (до –35 °C) ніж 
прийнято в міжнародній практиці (рис. 1).  

Нова технологія дає можливість отримати заморожені овочі з 
рекордними характеристиками. Їх якість за вмістом БАР, таких як хло- 
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Таблиця 1  
Вплив кріогенного «шокового» заморожування з використанням 

високої швидкості заморожування до різних кінцевих температур 
хлорофілвмісних овочів на масову частку хлорофілу, каротиноїдів,  

L-аскорбінової кислоти 
Масова частка  

хлорофілів  β-
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капуста броколі 
свіжа 87,6 100,0 195,0 100,0 8,8 100,0 52,0 100,0 380,2 100,0 13,8 2,4 

заморожена 
до -18˚ С 90,1 102,8 191,2 97,4 17,0 193,2 49,1 94,4 372,0 98,0 17,6 3,2 

заморожена 
до – 35 ˚ С 198,6 226,7 398,8 205,0 26,1 296,5 101,4 195,0 680,9 180,5 0,1 0,2 

брюссельська капуста 
свіжа 58,0 100,0 120,0 100,0 10,5 100,0 75,6 100,0 310,4 100,0 6,3 1,0 

заморожена 
до -18˚ С 57,4 99,4 118,4 98,7 18,7 178,1 74,2 98,7 302,6 97,5 7,4 1,3 

заморожена 
до – 35 ˚ С 116,2 200,4 258,7 215,6 25,9 246,7 140,4 185,7 579,7 187,2 0 0 

 

рофіли a і b, β-каротин, L-аскорбінова кислота, поліфенольні речовини 
в 2…3 рази перевищує якість вихідних свіжих овочів, а також якість 
вітчизняних та закордонних аналогів заморожених овочів (табл. 2). 
Крім того, відсутні втрати клітинного соку при розморожуванні. 

Показано, що в отриманих за новою технологією заморожених 
хлорофілвмісних овочах повністю інактивуються окислювальні 
ферменти. Це забезпечує значний термін зберігання заморожених 
продуктів, який становить 1 рік без втрат БАР.  

Таким чином, розроблена технологія заморожених 
хлорофілвмісних овочів, що включає застосування кріогенного 
«шокового» заморожування з використанням рідкого та 
газоподібного азоту. Нова технологія дозволяє отримати якісно новий 
продукт, який неможливо отримати, використовуючи традиційним  



97 
 

 
Рис. 1. Принципова технологічна схема виробництва заморожених 
хлорофілвмісних овочів з використанням кріогенного «шокового» 

заморожування 
 

Таблиця 2  
Вміст біологічно активних речовин у свіжих та заморожених 

хлорофілвмісних овочах 
Показник Капуста броколі Брюсельська капуста  

Масова частка, 
мг в 100 г  свіжа заморожена свіжа заморожена 

хлорофілу a  90,5±10,5 198,0±12,4 60,2±10,0 116,5±12,0 
хлорофілу b  198,0±20,4 398,0±20,3 125,0±15,0 200,4±15,4 
β-каротину  9,0±1,0 27,0±2,5 10,8±1,5 25,9±2,5 

L-аскорбінової 
кислоти  54,0±5,2 101,4±10,4 75,0±7,0 140,5±2,8 

поліфенолів  380,2±12,4 680,0±20,4 310,4±13,2 579,0±25,4 
Масова частка 

органічних 
кислот, %  0,30±0,05 0,50±0,01 0,40 ± 0,05 0,55±0,05 

Активність 
поліфенолок-
сидази, 0,01 N 
розчин йоду  2,40±0,01 0 1,00± 0,05 0 
Активність 

пероксидази, 
0,01 N розчину 

йоду  13,8±2,0 0 6,30 ± 0,05 0 
 
заморожуванням. З використанням заморожених овочів розроблені 
різні види оздоровчих продуктів (супи-пюре, овочеві рагу, овочеві 
супи, гарячі салати, гарніри для м’ясних страв та ін.) з високим 
вмістом БАР. 
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6. Обговорення результатів дослідження 
Переваги даної роботи полягають в тому, що вперше в світовій 

практиці авторам вдалось отримати заморожені овочі, які за вмістом 
БАР (особливо хлорофілів a і b, каротиноїдів, L-аскорбінової кислоти, 
поліфенолів) перевищують свіжі (вихідні) овочі. Відпрацьовані 
технологічні режими, розроблена кріогенна технологія 
заморожування хлорофілвмісних овочів, які за якістю перевершують 
всі відомі вітчизняні та закордонні аналоги і які неможливо було 
отримати до цих пір використовуючи спеціальні методи 
заморожування сировини. Виявлено механізми та процеси, що 
відбуваються при кріогенному заморожуванні, наведено якість 
заморожених овочів, проведена апробація в промислових умовах, 
отримані результати досліджень дозволяють по-новому розглядати 
процес заморожування плодів і овочів. Варто відзначити, що кожна 
сировина в залежності від вмісту лобільних БАР при розробці 
кріогенних технологій потребує спеціального підходу, які складає 
«ноу-хау» авторів нових розробок.  

Відомості, отримані в роботі, корисні і їх можна використати як 
при заморожуванні різних харчових продуктів і сировини, так і 
рослинних фармпрепаратів, кормів для тварин і т. д.  

До недоліків та особливостей запропонованого методу можна 
віднести необхідність корегування режимів та особливостей 
попередньої підготовки до заморожування в залежності від виду 
сировини, ії хімічного складу, вмісту та виду БАР, активності 
ферментативної системи. 

 

7. Висновки 
В результаті проведених досліджень:  
– показано, що капуста броколі та брюссельська визначаються 

високим вмістом БАР таких як, хлорофіли a і b (відповідно хлорофілу 
a 60,2…90,5 мг в 100 г, b – 125…198 мг в 100 г), каротиноїдів 
(10,8…12,3 мг в100 г), L-аскорбінової кислоти (54…82 мг в 100 г), 
полі фенолів (302…680мг в 100г);  

– розроблена кріогенна технологія заморожених хлорофілвмісних 
овочів, яка відрізняється від традиційних тим, що включає високі 
швидкості заморожування до більш низьких температур (–35 °С) ніж 
прийнято в міжнародній практиці. Якість заморожених овочів за 
вмістом БАР перевищує вихідні свіжі овочі в 2–3 рази. Крім того, 
відсутні втрати клітинного соку при розморожуванні та БАР не  



99 
 

змінюються в процесі зберігання протягом року;  
– встановлено, що використання кріогенного «шокового» 

заморожування хлорофілвмісних овочів з високими швидкостями 
(5…10 °C в хвилину) до кінцевої температури –32…–35 °C 
дозволяють не тільки зберегти хлорофіли, β-каротин, L-аскорбінову 
кислоту, поліфенольні сполуки, а й отримати заморожені овочі з 
іншим хімічним складом, зокрема за вмістом БАР вдвічі, а за деякими 
показниками втричі кращими, ніж свіжа сировина. Так, масова частка 
хлорофілів після кріогенного заморожування збільшилась в 2…2,2 
рази, а β-каротину – в 2…3 рази, тобто відбувається їх більш повне 
вилучення із сировини із складних нанокомплексів біополімерів з 
БАР у вільну форму, тобто спостерігається ефект «збагачення» 
продукту та інактивація окислювальних та гідролітичних ферментів;  

– нова технологія дозволяє не тільки зберегти всі БАР, але й 
більш повно розкрити біологічний потенціал сировини, тобто 
вилучити їх скриті форми (зв’язані з нанокомплексами біополімерів, 
мінеральних і дубильних речовин) в 2–3 рази більше в порівнянні зі 
свіжими овочами та відомими аналогами. Нові технології пройшли 
апробацію у виробничих умовах в НПП «КРІАС». Розроблено проект 
документації (ТУ та ТІ) на «Заморожені хлорофілвмісні овочі», які 
призначені для здорового харчування. Заморожені овочі за вмістом 
БАР перевищують свіжі в 2…3 рази, при розморожуванні не 
втрачають клітинний сік і зберігаються протягом 12 місяців без втрат 
вітамінів та інших БАР. 
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The complex effect of processes of non-enzimatic catalysis – 
cryomechanolysis and freezing of rennet cheeses during the preparing for 
melting, that results to destruction of hardly soluble paracaseinate calcium 
phosphate nanocomplexes to soluble form. It is determined that 
cryodestruction and transformation to Nano form occur (55…60 %). 
Nanotechnology of health-improving melted cheese products is developed. 
Mechanisms of processes of freezing and non-enzimatic catalysis are 
revealed. 

Keywords: non-enzimatic catalysis, mechanolysis, freezing, low-
temperature grinding, solid rennet cheese, nanocomplexes, melted cheese 
products. 

 

Вивчено комплексний вплив процесів неферментативного  
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каталізу – кріомеханолізу і заморожування сичугових сирів при 
підготовці до плавлення, який призводить до кріодеструкції 
важкорозчинних параказеїнаткальційфосфатний нанокомплексів в 
розчинну форму. Установлено, що відбувається їх кріодеструкція і 
трансформація в наноформу (на 55…60 %). Розроблено технологію 
оздоровчих плавлених сирних виробів. Розкрито механізми процесів 
заморожування та неферментативного каталізу 

Ключові слова: неферментативний каталіз, механоліз, 
заморожування, низькотемпературне подрібнення, твердий 
сичуговий сир, нанокомплекси, плавлені сирні вироби 

 

Изучено комплексное влияние процессов неферментативного 
катализа - криомеханолиза и замораживания сычужных сыров при 
подготовке к плавлению, которое приводит к деструкции 
труднорастворимых параказеинаткальцийфосфатных нанокомп-
лексов в растворимую форму. Установлено, что происходит их 
криодеструкция и трансформация в наноформу (на 55 ... 60 %). 
Разработана нанотехнология оздоровительных плавленых сырных 
изделий. Раскрыты механизмы процессов замораживания и 
неферментативного катализа 

Ключевые слова: неферментативный катализ, механолиз, 
замораживание, низкотемпературное измельчение, твердый 
сычужный сыр, нанокомплексы, плавленые сырные изделия 

 

1. Introduction 
A global problem in the international practice in many countries of the 

world today is the imbalance in the food diets. There is a shortage of milk, 
fish, meat, fruits and berries, that is, the basic food products that affect 
health and immunity of the population. The need for vitamins, proteins, 
mineral substances, carotene and other biologically active substances in 
the food diet is satisfied by 50 % [1–3]. According to statistical data, 
almost 50 % of the Earth's population is starving [1, 3]. The problem of 
imbalance and deficit is complicated by the deterioration in ecological 
situation on the entire Earth, which in turn leads to additional reduction in 
the immunity of population and the necessity for an increase in basic 
products and the amount of BAS in the food diet. 

In addition, today in the world there is another important global 
problem, which leads to the deterioration of health of the population, 
which is worth paying attention to. It is linked to the decrease in quality of 
food products and the use of synthetic components in their production. An 



103 
 

analysis of data of the periodic literature revealed that over the last 10–15 
years, in international practice, to significantly reduce the cost of 
production and to increase their own profits, most of the enterprises in 
food industry have widely used various types of artificially created food 
additives (colorings, taste intensifiers, sweeteners, thickeners, 
preservatives, etc.) [1, 3]. There is also another way to reduce the deficit of 
food, which is currently applied in international markets. It is the design 
and use of artificially produced food products in the food diet, the range of 
which is growing rapidly every year. At present, there are synthetic 
analogues of milk, meat, flour, cereals, vegetables and other food products, 
which are no different from the natural ones in physical appearance and 
taste [1, 2]. Their application allows obtaining a wide range of, at first 
glance, traditional products, in the production of which one can apply non-
standard, or in smaller amount of raw materials of vegetable, animal origin 
or their substitutes. Over the last 10–15 years another method has become 
widely spread. There appeared so–called powder industry; at present, 
producing meat, dairy, bread and bakery, confectionery products, juices, 
beverages and other foods is already impossible to imagine without the use 
of food additives, mixtures and substitutes. By the calculations of scientists 
from the USA, annual consumption of different food additives by the 
country's population is on average about 2,5 kg [1, 2].  

The disadvantages of the use of man-made products and the products 
obtained with the use of artificial additives are low digestibility, and the 
negative impact on the health of people. It was found that daily 
consumption of finished products of industrial production, obtained with 
the use of certain kinds of food additives or artificial ingredients may 
cause allergy [1, 2]. However, the powder industry and production of the 
artificially created products at the expense of low cost of such products is 
getting more and more spread in the world. Working engineers, practical 
workers and researchers are working at the development of new and the 
improvement of traditional technologies of production with the use of food 
additives and artificial components of working engineers – practice and 
researchers. In different countries there are certain segments of the 
population who prefer such artificially created products because their 
prices are significantly lower than the cost of natural products. 

In the food industry of the most developed countries such as Japan, 
the United States, England, Germany, France and others, in parallel with 
the production of cheap products manufactured in this way, the direction 
of producing healthy products appeared. They differ from the traditional  
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ones by the content of natural BAS that promote immunity [3–5]. 
One of the ways of development of technologies of these products is 

the search for innovative technological methods that make it possible to 
completely exclude the need for the use of food additives and synthetic 
components in their production and to obtain high quality products. 

The healthy products include combined dairy–vegetable products, 
including processed cheeses, enriched with natural herbal supplements. 
The traditional technologies of producing processed cheeses include the 
need for the use of food additives – melting salts in the process of 
preparing the ground mass of rennet cheese for melting. In this regard, it is 
urgent to find the technological methods that will make it possible to 
completely exclude the need for application of melting salts in the 
technology of getting processed cheeses with the use of solid rennet 
cheeses as main raw material. 

It is known that processed cheeses are very popular with the 
population of all countries of the world. This is due to their high taste 
properties, nutritional value and simple production technology. For the 
human organism they are a valuable source of important functional 
nutrients, fully fledged proteins, essential amino acids, lipids, mineral 
substances, vitamins and others [3, 5, 6, 9]. However, they are 
characterized by the low content of biologically active substances and 
reduced terms of shelf life. In Ukraine, the range of processed cheeses 
which are high in BAS is limited. Difficulties in making them with the use 
of rennet cheeses as raw materials are related to the fact that their 
composition includes complicated low solubility 
lipidproteincalciumphosphate complexes (LPCPC). In them, lipids and 
polypeptide chains are intertwined, stitched together using calcium 
bridges, disulphide and phosphoramide bonds, hydrogen bonds, and 
intermolecular interactions. It prevents their peptization and solving in the 
process of melting cheeses and getting a homogeneous fluid mass [3, 6, 7]. 
So, one of the main technological operations in the technology of 
processed cheeses is softening of cheeses and getting a homogeneous fluid 
mass in the course of heating in presence of melting salts. In this case, 
peptization and pasteurization of LPCPC take place simultaneously. In this 
case, peetization and pasteurization are going simultaneously. 
Traditionally, in the manufacture of processed cheeses for increasing the 
peptization of LPCPC, softening and giving the cheese mass fluidity, 
different melting salts are used, such as salts of citric acid, pyrophosphates, 
phosphates and the other in the quantity from 30 to 100 kg per 1 t of  



105 
 

product, which are harmful substances for human organism [5–8]. 
In this regard, it is relevant to search for technological methods that 

would significantly reduce the amount of melting salts in the manufacture 
of processed cheeses [5, 10]. Scientific research, which is reflected in this 
article is aimed at finding these technological methods. The authors 
proposed as an innovation to use the integrated influence on the raw 
materials (solid rennet cheeses) of freezing and finely dispersed grinding. 
The latter are accompanied by processes of disaggregation, 
cryodestruction, mechanoactivation, cryomechanochemistry, and 
destruction of low-solubilitylipid–protein nanocomplexes and 
nanoassociates and polypeptide chains. It is necessary for peptization – 
increasing their dissolution, obtaining fluid cheese mass with gel texture. 
The use of these technological methods is aimed at the reduction or 
exclusion of melting salts in the course of obtaining processed cheese 
products with the use of rennet cheeses as the main component. 

 

2. Literature review and problem statement 
By cryomechanodestruction the authors of the work imply the new 

technological method, which includes the influence on the raw material of 
freezing and finely dispersed grinding which leads to disaggregation, 
destruction, cryodestruction of nanocomplexes and nanoassociates of 
difficult-to-solve substances that are found in them. The result is a more 
complete extraction of these valuable components form raw materials. The 
specified technological method, according to the authors, is an alternative to 
the fermentative processing of food raw materials. It should be noted, that 
the use of processes of mechanic destruction and cryomechanodestruction 
has already found its implementation in such industries as chemical, 
metallurgical, textile, aviation, etc. in such countries as Japan, Russia, 
Kazakhstan and others [3, 13]. Thus, for example, the use of processes of 
cryo– and mechanochemistry allowed developing technologies of powder 
metallurgy, technologies of plastics, which do not have scratches, 
technologies of textile products with water and dirt resistant properties, and 
others. In food industry, both in Ukraine and in international practice these 
processes have almost not been studied [13–16]. 

At present, in the world in various industries there is literally a 
"boom" of creation of nanotechnologies, including food industry. It is 
explained by the fact that there appeared a possibility of the focused 
obtaining of dispersed systems with particles in the nano–range (1...100 
nm) and of controlling their structure and fractional composition, which 
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gives the opportunity to conduct research and development at the 
molecular, nuclear, and micromolecular level. This allows getting the 
materials, systems, structures, etc. with fundamentally new properties. 
This is connected with the fact that new properties are obtained in the 
range of nano-dimensional particles of different materials, which are not 
typical for a large sample. The evident example is gelatin, which is 
dissolved after swelling in hot water after a few hours, while finely 
dispersed ground gelatin (in nano-meter range) is dissolved in cold water 
(at a temperature of +18...+20 ºC) within a minute. Similar examples are 
numerous. The essence of the processes that occur in the nano – 
dimensional form is impossible to describe using the patterns which are 
known to modern science. Here, there is a necessity of in–depth 
fundamental research. 

Authors have been examining for 30 years the application in food 
industry of cryogenic grinding and processes of mechanic activation, 
cryomechanodestruction (without using cold) and freezing. In particular, 
the authors obtained finely dispersed nanopowders and homogeneous 
pastes from fruit, berries, vegetables, medicinal and spicy-aromatic 
vegetable raw materials, and products of beekeeping [17, 18]. For the first 
time in the world practice in processing of various raw materials, the new 
phenomena and effects were revealed and their mechanisms were 
disclosed. It was shown that the processes of cryomechanodestruction, 
mechanic activation, freezing and cryomechanochemistry lead to 
substantial destruction and disaggregation of biological nanocomplexes – 
biopolymer-BAS and the release of BAS from the hidden and inactive 
forms [19]. We also revealed the cryodestruction of biopolymers (proteins, 
polysaccharides, cellulose, and pectin substances), their destruction to the 
individual monomers, leading to the effect of “enrichment”, more 
complete extraction from raw materials, and better assimilation by the 
human organism [3, 17]. 

An analysis of periodical literature over the past 10 years showed that 
scientists had discovered a significant impact of cryogenic grinding of 
gelatin which led to a substantial change in its original properties and 
dissolution at room temperature [17]. It was also found that the use of the 
processes of finely dispersed mechanical grinding in obtaining polymer 
plastic, latex, etc. led to a decrease in their molecular weight, the 
appearance of new functional groups and links, and to a change in their 
solubility [3, 13]. In this regard, it could be assumed that the use of the 
processes of freezing and cryomechanodestruction would lead to 
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destruction, disaggregation, mechanolysis and peptization of complicated 
complex of LPCPC of solid rennet cheeses. This will help their better 
melting with reduced amounts of melting salts or without them. In the dairy 
industry, there is a continuous search for technological methods aimed at 
reducing the amount of melting salts in the production of processed cheese. 
Leading scientists of Ukraine and Russia managed to decrease them only by 
20% [3, 5, 10–12]. 

Thus, the analysis of the literature showed that the works considering 
processed cheeses are mainly dedicated to their enrichment with various 
food supplements [17–19]. But the range of processed cheese products, 
which today exists in the market and food additives that are used in their 
manufacture are characterized by the low content of BAS [5]. 

In this regard, it is relevant to study the impact of methods of deep 
processing, such as freezing and finely dispersed grinding in the 
preparation of rennet cheeses for melting. The aim is to get processed 
cheese products of high quality without the use of melting salts. In 
particular, the studies of the influence of the integrated action of freezing 
and finely dispersed grinding on cryodestruction of lipid–protein 
nanocomplexes and nanoassociates present the interest for researching. It 
is expedient to study protein destruction, transformation of bound α–amino 
acids into a free form, conformational changes of protein molecules, etc. It 
is urgent to develop nanotechnologies of processed cheese products 
without the use of melting salts and their enrichment with various 
vegetable biologically active substances, which have an 
immunomodulatory, detoxicating and antioxidation influence. 

The obtained semi–finished processed cheeses for healthy eating that 
were received without melting salts, were used by the authors in 
manufacturing cheese fillings for "PanCakes", croissants, snacks, sauces, 
dressing sauces, dipping sauces, original snacks – falafels, etc. 

 

3. The aim and tasks of the studies 
The purpose of the work is the study of the impact of such processes as 

freezing, mechanic activation and non-fermentative catalysis on the 
destruction of low-soluble lipid–protein nanocomplexes of solid rennet 
cheeses without melting in developing the nanotechnology of healthy 
processed cheese products. 

To accomplish the set goal, it was necessary to solve the following tasks: 
– to explore the patterns and mechanisms of the influence of freezing 

and non-fermentative catalysis – mechanolysis on more complete 
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extraction of hidden protein forms from low–solubilitylipid-protein 
nanocomplexes of hard rennet cheeses; 

– to study the integrative influence on raw materials of non-
fermentative catalysis and freezing on mechanolysis (destruction) of protein 
and conformational changes of protein molecules of solid rennet cheese;  

– to develop nanotechnologies of healthy processed cheese products 
without melting salts based on solid rennet cheeses with the use of the 
processes of freezing, non–fermentative catalysis and natural vegetable 
enriching additives as innovation; 

– to study the chemical composition of the new cheese products – 
fillings for confectionery products "PanCakes" obtained by this technology 
and to compare their quality with the analogues and original raw materials. 

 

4. Materials and methods of studying 
4. 1. Materials and equipment used in the experimental research 
The study was carried out with the use of solid rennet cheese 

nanopowders from natural spices (black pepper, sweet pepper peas, 
coriander), spicy (ginger, garlic) and carotenoid (carrots, peppers) vegetables 
(Fig. 1). In addition, the authors studied the processed cheese mass after 
cryoprocessing (or cheesy semi–finished products) and new healthy processed 
cheese products in the form of fillings for confectionery "PanCake", obtained 
by nanotechnology and cheese snacks – falafels (Fig. 2). 

One can get acquainted with the procedure of samples preparation in 
more detail in paper [20]. 

 

4.2. Methods for determining indices of the studied samples 
The following indices were used as criteria for assessing the quality of 

rennet cheeses (original and ground): protein (total nitrogen), free and bound 
amino acids, hydrophilic and hydrophobic residues of amino acids, fat, dry 
substances, humidity, organic acids, and minerals. In more detail these 
procedures are described in the article [21]. You can get acquainted with the 
procedure of defining the indices of the studied samples in work [20]. 

One can get acquainted with the method of determination of the 
indices of the studied samples in more detail in [20]. 

 

5. Studies on the development of technology of healthy processed 
cheese products without melting salts 

In the course of developing nanotechnologies of healthy cheese 
products with the use of freezing and non–fermentative catalysis – 
cryomechanolysis and solid rennet cheeses, the most important task is to  
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Fig. 1. Objects of research: a, b – samples of solid rennet cheese “Rosiisky”; c 
–p – nanopowders, spices, spicy and carotenoid vegetables (c – sweet pepper; d 
– nanopowder from sweet pepper; e – black pepper peas; f – nanopowder from 

black pepper peas;  g – coriander; h– nanopowder from coriander; i – ginger; j – 
nanopowder from ginger; k – garlic; l – nanopowder form garlic; m – 

nanopowder from carrot; n – carrot;  o – nanopowder from paprika; p –paprika) 
 

maximally reduce the amount of melting salts in the preparation of solid 
rennet cheeses (SRC) for melting, and to destroy low–soluble lipid–protein 
nanocomplexes and nanoassociates, to extract protein from the bound 
state, to carry out peptization and the melting process with a minimum 
amount of melting salts or without them. It appears possible when using 
low–temperature finely dispersed grounding and freezing, 

a   b   c   d 

e   f   g   h 

i   j   k          l 

m    n   o          p 
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d                             e                              f                               g 
 

Fig. 2. Products from processed cheese: a – confectionery products 
“Pancake” with new cheese filling, developed by the authors; b, c – paste – 
like processed cream (semi–finished products for fillings, falafels, dressing 
sauces, dipping sauces, etc.); d – g – cheese snacks falafels (d–"Assorted"; 

e–"Emerald"; f–"Piquant"; g –"Exotic") 
 

accompanied by processes of cryodestruction and non–fermentative 
catalysis.The obtained healthy processed cheese products compared with 
traditional products do not contain melting salts, harmful to a human 
organism, because they can cause renal diseases, diseases of bile system, 
joints, allergies, etc. The obtained nano semi–finished products (or bases) 
from rennet cheeses in the form of a homogeneous elastic mass are more 
technological, compared with the traditional ones. They are better 
dissolved, dispersed in water and in the fat and vegetable disperse systems 
and form a homogenous stable gel structure. 

Various samples of solid rennet cheese "Rosiisky" were used as a base 
in manufacturing processed cheese products. It was shown that hard rennet 
cheese, as it should have been expected, contains a significant amount of 
protein and fat (29,6±1,5 % and 28,8±1,2 % respectively in the ratio of 
1:1) and is characterized by the high content of mineral substances (4 %). 

It was shown, that proteins of rennet cheese were presented by bound 
and free amino acids (Table 2). So, the total number of α–amino acids in 
rennet cheese is – 29,7g in 100g, in which free amino acids make up 
25…26 % of the total number of α–amino acids (respectively 6,2 g in 100 
g and 23,4 g in 100 g), bound amino acids – 74...75%. It is shown that hard  
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rennet cheese contains all essential α–amino acids (lysine, tryptophan, 
threonine, valine, methyonine, isoleucine, leucine, phenylalanine), which  
according to the scale of the FAO/WHO are in a balanced state. 

It was determined that in processing hard rennet cheeses before melting 
process with the use of freezing and fine dispersed crushing, there is a 
destruction of low–soluble lipid–protein nanocomplexes and nanoassociates 
and the release (extraction) of protein from the bound, hidden, and inactive 
status with lipids and mineral substances to the free state by 33,3...35,0% 
more than in the original raw material (Table 1, Fig. 3). 

 

Table 1 
Influence of cryomechanolysis and freezing of solid rennet cheese on the 

content of α–amino acids in free and bound state 
Bound amino acids of solid 

rennet cheese 
Free amino acids of solid rennet 

cheese 
Name of amino 

acids 
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Valine 450 1080 240,0 2,4 340 960 282,3 2,8 
Іsoleucine 920 2100 228,0 2,3 650 1250 192,0 1,9 
Leucine 2300 2550 111,0 1,1 130 250 192,0 2,0 
Lysine 1240 3140 253,2 2,5 360 550 153,0 1,5 
Меthionine 1040 1120 108,0 1,1 400 600 150,0 1,5 
Тhreonine 710 1240 175,0 1,7 120 240 200,0 2,0 
Tryptophan 700 700 100,0 1,0 400 400 100,0 1,0 
Phenylalanine 1070 1480 138,0 1,4 230 640 278,0 2,8 
Arginine 1910 1300 67,9 – 430 870 202,0 2,0 
Asparatic acid 1330 2310 174,0 1,7 200 490 245,0 2,5 
Histidine 1010 1240 123,0 1,2 80 150 188,0 1,9 
Glycine 410 560 137,0 1,4 70 140 200,0 2,0 
Glutamic acid 4410 4700 107,0 1,1 1620 1790 110,0 1,1 
Proline 1720 2760 160,0 1,6 60 150 250,0 2,5 
Serine 1100 1840 167,0 1,7 310 370 119,0 1,2 
Tyrosine 2210 1630 73,7 – 240 340 142,0 1,4 
Cysteine 300 300 100,0 1,0 540 420 – – 
Аlanine 580 1200 207,0 2,1 90 260 289,0 2,9 
TOTAL: 23410 31250 33,5 1,33 6270 9870 57,4 1,57 
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Fig. 3. Influence of freezing and non–fermentative catalysis – 
cryomechanolysis on destruction of lipidoparacaseinatcalciumphosphate 

nanocomplexes and nanoassociates and release of protein from bound state 
with lipids to free state (by the number of bound α–amino acids in protein 

molecules) in original rennet cheese (1 – ) compared with frozen and 
finely dispersed ground (2 – ) 

 
Thus, for example in the original rennet cheese there are 23,4 g of bound 

amino acids, and in frozen and finely dispersed ground – 31,3 g in 100 g. The 
mechanism of this process, which is connected with the 
cryomechanocrackìng, mechanic destruction of the bonds between lipids and 
proteins was established. This process of destruction of nanocomplexes and 
nanoassociates of biopolymers is connected with non–fermantative catalysis 
(destruction), cryodestruction and cryomechanolysis. This indicates that 
protein is freed from the state, bound with nanocomplexes, to free state. 
According to Authors, nanocomplexes and nanoassociates are complex 
difficultl to solve lipidoproteincalciumphosphate complexes (LPCPC). In 
these, lipids and polypeptide chains are intertwined, stitched together using 
calcium bridges, disulphide and phosphoramid bonds, hydrogen bonds, and 
intermolecular interactions. This prevents their peptization and dissolution in 
the process of melting cheese and getting a homogeneous fluid mass [3, 6, 7]. 
Thus, one of the main technological operations in the technology of 
processed cheeses is softening of cheeses and getting a homogeneous fluid 
mass in the course of heating in presence of melting salts. In this case,  
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peptization and pasteurization take place simultaneously.  
It was also found that in the course of the specified processing of 

rennet cheeses there is non–fermentative cryocatalysis (destruction) of 
proteins to monomers of free α – amino acids by 55–60% (Table 1, Fig. 4). 

 

It was found that in the process of cryomechanolysis and freezing, a 
part of α–amino acids from the bound state is transformed in a free form. 
So, the mass fraction of free α–amino acids in the frozen finely dispersed 
ground pasty cheeses increased by 1,1…2,9 times (up to their quantity in 
the original solid rennet cheese to low temperature grinding). 

 

 

Fig. 4. Influence of freezing and non–fermentative catalysis–
cryomechanolysis on cryodestruction – destruction of protein of rennet 

cheeses (1 – ) to individual monomers (α–amino acids) and their 
transformation to free form while preparing them to melting, peptization 
and pasteurization and manufacturing cheese products without melting 

salts (2 – ) 
 

It was shown that the largest increase in the mass fraction of amino 
acids is by 2.8…2.9 times and it is observed for such α–amino acids as 
alanine, valine, and phenylalanine. For proline and aspartic acid, the mass 
fraction increases by 2,5 times, for threonine, glycine, isoleucine, leucine, 
histidine and arginine the mass fraction increases by 1,9…2,0 times. The 
lowest increase in mass fraction of free α-amino acids is observed for 
glutamate acid, tryptophan, serine and cysteine. 
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It was displayed that cryomechanolysis and freezing of solid rennet 
cheeses greatly intensifies the process of destruction of protein-lipid 
complexes and promotes mechanical destruction (mechanolysis) of 
proteins to separate free amino acids. The mechanism of this process is 
linked to the fact that during mechanical grinding, as a result of 
mechanocracking there occur such critical energy tensions in areas of 
biopolymeric chain of protein, that lead to a rupture, destruction of the 
peptide, as well as hydrogen bonds, calcium bridges and considerable 
destruction of protein molecules into free amino acids. Different degree of 
increase in mass fraction of different types of α-amino acids in the process 
of cryomechanolysis of protein is connected with the specificity of amino 
acid composition of proteins of solid rennet cheeses. 

The studies of the processes of mechanolysis and freezing that occur 
during cryogenic "shock" freezing and low temperature grinding, indicate 
that the integrated action of freezing and mechanical grinding leads to the 
destruction of biopolymers of proteins to individual monomers – amino 
acids (by 55…60 %). It is known that the dimensions of molecules of α–
amino acids vary from 0,4 to 1,5 nm [3]. In other words, cheese products 
that are obtained from the use of cryomechanolysis are in nano–
dimensional form. In this regard, it is possible to assume that these 
technological methods may cause conformational changes in molecules, 
erasing of molecules, changes in their volume, shape, and an increase in 
their molecular weight. It is known that colloidal properties of proteins, 
their ability to form gels depends on the hydrophilic properties of residues 
of amino acids that make up their composition. It has a fundamental 
importance for melting and peptization of the main low soluble protein of 
solid rennet cheese – paracasein [3, 10 – 12, 14]. 

The tasks of the work included studying the influence of freezing and 
cryomechanodestruction of solid rennet cheese on the conformational 
changes of protein molecules (volume, radius, radius of nucleus, the index 
of filling the molecule core with hydrophobic residues) using the method 
of Y. G. Fisher. 

The residues of amino acids that are the part of polypeptin chain, as it 
is known, can be divided into non–polar and polar. Organic compounds 
containing polar groups, soluble in water and capable to enter dipole – 
dipole interaction with water molecules and form hydrogen bonds with 
them, are hydrophilic. Analysis of literature data showed, that hydrophobic 
interaction lies at the basis of protein–protein complex formation, as well 
as of complex formation with salts. Protein molecules consist of the 
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hydrophilic (polar) and hydrophobic (non–polar) residues of amino acids. 
Polar residues tend to the maximum contact with the aqueous environment 
and non–polar – to the minimal contact. Therefore, a flexible protein 
molecule is minimized to globule. In this case, a compact body – a ball 
with the hydrophobic nucleus and hydrophilic surface. 

We studied the effect of freezing and cryomechanodestruction on the 
content of hydrophilic and hydrophobic residues of amino acids in protein 
molecules in solid rennet cheese (Table 2).  

It was shown that in the process of freezing and 
cryomechanodestruction along with the destruction of a part of protein to 
amino acids and simple peptides there is a decrease in the mass fraction of 
the hydrophilic (HFL) residues of amino acids (Сn), an increase in 
hydrophobic (HF) residues (Снn) in protein molecules and the increase in 
the correlation between them (Сn/Снn). 

It was found that compared with the original raw materials, in the 
process of  freezing and low temperature grinding, the mass fraction of 
hydrophilic residues of amino acids in 100 g of protein decreases by 6,3 % 
and concurrently the mass fraction of hydrophobic residues increases by 
5,3 % (Table 3). 

In addition, the ratio between hydrophilic and hydrophobic residues 
changes from 0,85 to 0,76. The obtained results made it possible to 
compare the dimensions and shapes of protein molecules of original solid 
rennet cheese and after freezing and low temperature grinding according to 
the theory of Y.G. Fisher (Table 3). 

It was established that freezing and cryomechanodestruction lead to an 
increase in radius, volume of protein molecules, radius of its nucleus, and to 
a decrease in the index of filling of nucleus with hydrophobic residues. In 
addition, the shape of protein molecules also changes. Thus, the radius of the 
protein molecule of solid rennet cheese after cryomechanolysis and freezing 
increases by 9,2% and makes 0,2265.10-2 μm (compared to 0,2474.10-2 μm 
in the original solid rennet cheese). Its volume increases by 2 times and is 
0,0810–6 μm 3 (compared to 0,04.10-6 μm 3 in the original cheese). The ratio 
of the sum of the hydrophilic and hydrophobic residues of amino acids of 
original rennet cheese before cryogenic processing and finely dispersed 
grinding of cheese makes respectively 0,85 and 0,76. In this case, the radius 
of the nucleus of molecule increases by 1,1 time, and the index of filling the 
nucleus with hydrophobic residues decreases by 2 times. 

According to the theory of Y.G. Fisher, it was found that the molecules 
of the original solid rennet cheese have the shape of ellipsoids, and after 
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cryomechanolysis and freezing take the form of supermolecular structures 
(Table 3). This helps to increase availability, solubility, peptization of protein 
molecules in the process of preparation of solid rennet cheeses before  
melting and obtaining the homogeneous fluid gel texture of cheese mass. 

 

Тable 2 
Influence of cryomechanolysis and freezing of solid rennet cheese on the 
content of hydrophilic and hydrophobic residues of amino acids in protein 

molecules 

Mass fraction of bound 
amino acids of protein, mg 

 

Degree of 
hydrophobicity of 

bound amino acids of 
protein (∆F, kJ/mol) 

Amino acid original 
solid 

rennet 
cheese 

solid rennet 
cheese after 

cryomechanolys
is and freezing 

degree of 
hydrophobici

ty (∆F, 
kJ/mol) 

original 
solid 

rennet 
cheese 

solid rennet 
cheese after 

cryomechano
lysis and 
freezing 

Hydrophilic residues of amino acids 
Аlanine 2,48 3,84 3,05 7,56 11,71 
Arginine 8,16 4,16 3,05 24,89 12,69 
Cysteine 1,28 0,96 2,71 3,47 2,60 
Glutamic acid 18,84 15,04 2,50 47,10 37,60 
Asparatic acid 5,68 7,39 2,26 12,84 16,70 
Тhreonine 3,03 3,97 1,84 5,58 7,30 
Serine 4,7 5,89 0,17 0,80 1,00 
Glycine 1,75 1,78 0,0 0 0 
Total: 45,92 43,03  102,24 89,60 

Hydrophobic  residues of amino acids 
Valine 1,92 3,46 7,06 13,55 24,43 
Іsoleucine 3,93 6,72 12,4 48,73 83,33 
Leucine 9,82 8,16 10,10 99,18 82,42 
Lysine 5,3 10,05 6,27 33,23 63,01 
Меthionine 4,44 3,58 5,45 24,20 19,51 
Tryptophan 3,0 2,24 12,50 37,50 28,0 
Phenylalanine 4,57 4,74 11,10 50,73 52,61 
Histidine 4,31 3,97 5,85 25,21 23,22 
Proline 7,35 8,83 10,85 79,75 95,80 
Tyrosine 9,44 5,22 12,00 113,28 62,64 
Total: 54,08 56,97  525,37 534,97 

Hydrophilic and hydrophobic residues of amino acids 
Total: 100,0 100,0  627,61 624,57 
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Based on the experimental research, Authors developed nanotechnology 
of processed cheese products with the use of rennet cheeses, which excludes 
melting salts and is different from the traditional ones by using freezing to 
the temperature of 18 °C and finely dispersed grinding at temperatures not 
less than 10 °C up to the dimensions of the particles, which are several times 
as small as in traditional grinding. The technology also includes the process 
of pasteurization (at the temperature of 70…75 °C) and melting (without 
melting salts) and  homogenization.   Enrichment of cheese products involves 
the introduction of natural vegetable carotenoid additives in the form of 
nanopowder (from carrots or pumpkin), nanopowder from garlic, as well as 
nanopowders, nanoextracts from natural spices (black pepper peas, sweet 
pepper, cilantro, etc.). In addition, the technology involves packing and 
packaging in gas – moisture–light proof packaging or landing the finished 
filling on a pastry pancake «PanCake» (Fig. 5). 

 

Таble 3 
Comparative characteristic of protein molecules of original solid rennet 

cheese after cryomechanolysis and freezing 
Solid rennet cheese Indices 

original After 
processing 

Content of polar residues of  amino acids, Сn 45,92 43,03 
Content of non–polar residues of  amino acids, 
Снn 54,08 56,97 
Ratio Сn/Снn 0,85 0,76 
Radius of molecule, ro, μm 0,2265·10-2 0,2474·10-2 
Radius of molecule nucleus, r, μm 0,1765·10-2 0,1974·10-2 
Volume of molecule, V, μm 3 0,04·10-6 0,08·10-6 
Index of filling core of molecule with 
hydrophobic residues, (b) by diagram 0,90 0,45 
Shape of protein molecule 

 
(b>bs)  

 stretched 
ellipsoid  

 
(b<bs) 

supermolecular
structure 

 

The introduction of listed vegetable additives with high content of 
BAS, such as terpenoids (aromatic substances, essential oils, carotenoids, 
etc.) and phenolic compounds in processed cheese products allows 
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enriching the cheese products with vegetable BAS. This allows increasing 
the shelf life by 2,5–3,0 times rather than without using them. 

As analogues, we manufactured model systems from rennet cheeses, 
using a different dose of melting salts, which are commonly used in 
traditional technologies of manufacturing processed cheese (0,5 %; 1,0 %; 
1,5 %; 2,0 %). It was established that the integrated use of freezing and 
cryomechanodestruction makes it possible to completely exclude, rather 
than decrease the amount of melting salts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5. Fundamental technological scheme of production of processed 
cheese products with the use of freezing, finely dispersed grinding and 
nanopowders from spices, spicy and carotene-containing vegetables 
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Authors developed the technologies and formulations of healthy 
processed cheese products with the use of solid rennet cheeses as raw 
materials, and the innovation – processes of its freezing and non–fermentative 
catalysis in the course of their preparation to melting. These are the following 
products: cheese fillings for confectionery product "PanCake", pasty 
processed cheeses, cheese dressing sauces and dipping sauces. The technology 
of cheese fillings for confectionery products "PanCake" was implemented into 
industrial production at TOV PKG "Lisna Kazka", Kharkiv (Fig. 6). 

 
 

 
 

Fig. 6. Section of technological production line of confectionery 
products "PanCake" with cheese filling (industrial production at TOV 

PKG "Lisna Kazka", Kharkiv) 
 

Four formulations of cheese fillings for confectionery products 
"PanCake", enriched with vegetable nanoadditives, were developed: 
"Cheese with garlic", "Cheese with garlic and bacon", "Cheese with 
mushrooms", "Cheese with vegetables". They are different in the way they 
look and the amount of the introduced nanopowders with carrots or 
pumpkin (2,5...5 %), as well as nanopowder with garlic and natural spices 
(1,0 and 3,0 %) and extracts from natural spices (1,5 and 2,0 %). 
Nanopowders from carrots, pumpkin, spicy vegetables and natural spices 
were developed by Authors of the paper. Nanopowders are finely 
dispersed powders in  nanodimensional form. In this case, 60...70 % of the 
product have the dimension of particles up to a few nanometers, in 
particular, the dimensions of molecules of α–amino acids, glucose, 
fructose, galacturonic acid, L–ascorbic acid, fatty acids, carotene, etc. are 
in the range from 0,5 to 1,5 nm. A part of biopolymers and nanocomplexes 
is in the low–soluble state. The dimensions of molecules of biopolymers 
and nanocomplexes are in the range of 50 nm to 5…10 microns. The 
quality of new cheese filling by the content of BAS and physical and 
chemical indicators was studied (Table 6). 
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It was shown that new kinds of cheese fillings are characterized by high 
content of BAS, including those that have antioxidant properties (Table 4). 
Thus, 100 g of filling of aromatic substances contain 15,3…37,5 mg of 
sodium thiosulfate, 25,1...27,8 mg of total phenolic compounds, 5.3...6.7 
mg of flavonolic glycosides, 5.2…6.5 mg of free catechins, 33,8...61,1 mg 
of tannins, 3,0...3,5 mg of β–carotene. The listed BAS are missing in the 
reference samples – the processed cheese and vegetable filling without 
enriching additives. In the course of studying physical and chemical 
indices, it was established, that in the cheese and vegetable fillings the 
protein content amounts to 22.5...28.7%, the amount of fat is 20...24,6 %, 
the amount of moisture is 30,0…34.6 %. 

 

Тable 4 
Content of biologically active substances, protein and essential amino 
acids in cheese fillings for confectionery products "PanCake" enriched 

with vegetable nanoadditives, obtained by nanotechnology 
Processed cheese fillings enriched with vegetable 

nanostructured additives and produced by nanotechnology 
Index 

"Cheese with 
garlic" 

"Cheese with 
garlic and  

bacon" 

"Cheese 
with 

mushrooms" 

"Cheese 
with 

vegetables" 
Protein, % 28,7 26,6 24,6 22,5 

Essential amino acids, mg in 100 g: 
Valine 1428 1326 1224 1122 
Іsoleucine 2345 2177,5 2010 1842,5 
Leucine 1960 1820 1680 1540 
Lysine 2583 2398,5 2214 2029,5 
Меthionine 1204 1118 1032 946 
Тhreonine 1036 962 888 814 
Tryptophan 770 715 660 605 
Phenylalanine  1484 1378 1272 1166 
β–carotin, mg in 100 g 3,0 3,1 3,5 3,2 
Phenolic compounds 
(by chlorogenic acid), 
mg in 100  

25,1 27,8 26,4 25,8 

flavonolic glycosides 
(by rutine), mg в 100 г 5,3 6,5 5,5 6,7 
Free catechins (by d– 
catechin) 5,4 6,1 5,2 6,5 
tannins (by tannin), mg 
in 100 g 61,1 33,8 45,6 38,4 
aromatic substances, 
mg Na2S2O3 

37,5 15,3 28,4 32,9 
fat, % 20,0 21,2 23,4, 24,6 
Dry substances, % 69,9 70,0 65,4 63,8 
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Thus, the new cheese and vegetable fillings along with proteins 
(22,5…28,7 %) and fats (20,0...24,6 %) contain a considerable amount of 
BAS of vegetable raw materials with immunomodulatory and antioxidant 
properties, namely ½ of the daily needs in β–carotene and the daily norm 
of phenolic compounds. The analysis of chemical composition allows 
referring new processed cheese products to healthy food products. 

New technologies of healthy processed cheese products were tested 
under industrial conditions at a number of enterprises of Ukraine (ТОV 
VKG "Lisova kazka", NVP "FIPAR", BVP “KRIAS–1”). The regulatory 
documentation (TU, TI for "cheese and vegetable fillings for confectionery 
products "PanCake" and "cheese dressing sauces") was developed and 
approved. 

 

6. Discussion ofresults of research into the course of development 
of nanotechnologies of healthy processed cheese products without 
melting salts 

We explored the influence of cryomechanolysis and freezing on the 
amino acid composition of solid rennet cheese during the preparation for 
melting, the content of α–amino acids in free and bound state, 
conformational changes of protein molecules, which are in low–soluble 
form in the original raw cheese, during the development of 
nanotechnologies of healthy processed cheese products. 

The merits of this study is that for the first time it was shown, that as a 
result of the complex use of cryomechanolysis and freezing of rennet 
cheeses before melting, there occur the destruction, degradation, 
disaggregation of nanocomplexes and biopolymers and the release of 
protein from the hidden bound forms to the free form. In addition, a new 
effect from the influence of the processes of cryomechanolysis and freezing  
is the fact that in the process of cryogenic "shock" freezing and low 
temperature grinding of solid rennet cheese during obtaining healthy 
processed cheese products, there occurs more complete extraction of protein 
from lipid-protein nanocomplexes (by 30…35 %), an increase in 
accessibility, peptization, destruction of protein to separate monomers (by 
50...55 % more than in the original state). In addition, there is a formation 
of supermolecular structures in the process of preparation of solid rennet 
cheese for melting and obtaining homogeneous gel cheese mass in melting 
without melting salts.  

This allows obtaining healthy processed cheese products based on 
solid rennet cheese with a fundamentally new chemical composition and 
high consumer properties without melting salts and with higher 
assimilation by the human organism. In turn, they can be used in 
developing the functional healthy food products of mass nutrition based on  
solid rennet cheese food, such as snacks, fillings, sauces, etc. 
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The disadvantages of processed cheese products and of processing solid 
rennet cheese include the presence of this raw material of slightly soluble 
paracaseinatcalciumphosphate complexes, in which polypeptide chains are 
tightly interweaved with calcium bridges, disulfide, phosphoamidic and other 
links, which prevents peptization and dissolution of proteins and obtaining a 
homogeneous fluid cheese mass during melting. In addition, the peptization 
of proteins is slowed down by the high content of lipids, which with proteins 
form a complex lipid–protein calciumphosphate complexes, in which protein 
is located in the hidden form (by 30...35%). 

In this study, using such technological methods as cryogenic "shock" 
freezing of the product and finely dispersed grinding, this problem has been 
solved. Besides, the introduction of vegetable enriching additives from natural 
spices and spicy vegetables with a considerable amount of BAS with 
immunomodulatory and antioxidant properties allowed obtaining processed 
cheese fillings, 100 g of which contain ½ of the daily needs of β-carotene and 
the daily norm in phenolic compounds. Introduction of nanoextracts from 
natural spices and nanopowders from spices and spicy vegetables made it 
possible to increase the shelf life of processed cheese fillings by 2 times 
compared with traditional products. The analysis of the chemical composition 
allows including new processed cheese products to healthy food. 

However, in the future it is planned to search for other ways of 
activation, disaggregation of inactive hidden forms of nanocomplexes of 
biopolymers of solid rennet cheeses during their preparation for melting, 
namely by regulating pH of the environment, enriching with various 
vegetable additives with high content of BSA, etc. 

 

7. Conclusions 
1. It was established that during comprehensive influence of freezing 

and finely dispersed grinding on solid rennet cheeses, there is a destruction 
of low–soluble lipid–protein nanocomplexes and the release of protein 
from the state bound with lipids to free state (by 33,5...35 % more). The 
mechanisms of this process, which are connected with 
cryomechanodestruction of the bonds between lipids and protein and non–
fermentative catalysis was revealed. 

2. It is established that during freezing and finely dispersed grinding of 
solid rennet cheeses, there is cryomechanodestruction and non–fermentative 
catalysis (destruction) and conformational changes of protein molecules to 
separate monomers – α–amino acids by 55…60 %. We revealed the 
mechanism of this process, which is connected with the cryomechanic 
cracking of protein molecules due to the destruction of the peptide bonds in 
protein to separate α–amino acids and their transformation to a free form. 

3. Authors proposed and developed the nanotechnology of 
manufacturing processed cheese products based on solid rennet cheeses  
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without melting salts, which includes comprehensive influence of freezing 
and finely dispersed grinding. The mechanisms of the processes, related to 
cryomechanodestruction of bonds between lipids and protein and non–
fermentative catalysis of protein to separate α–amino acids were revealed. 

4. It was established that cheese fillings for confectionery products 
"PanCake", produced by nanotechnology and enriched with herbal 
additives, exceed the known analogs in chemical composition and are 
characterized by 2 times longer shelf life. Besides, a considerable part of 
substances (as BAS and biopolymers) in cheese fillings is in the 
nanostructured form (55…60 % of protein) in the form of free amino acids. 
Dressing sauces, dipping sauces and cheese snacks were also developed. 
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It is developed the method of deep processing of rennet cheeses before 
the melting with the use of the complex effect of freezing and 
cryomechanolysis on the raw material that gives a possibility to destruct 
the hardly soluble bio-polymers and to transform them into soluble form. 

The principally new method of the deep processing of rennet cheeses 
for receiving the melt cheese products without salts-melters is developed. 
It differs from the traditional ones by the complete exclusion of the salts-
melters. This method is based on the use of the influence of freezing and 
fine-dispersed grinding on the raw material. It allows open biological 
potential of the rennet cheeses and to extract the hidden protein forms 
from nanocomplexes of lipids and mineral substances.  

Keywords: non-enzimatic catalysis, mechanolysis, mechanical 
destruction, low-temperature, fine-dispersed comminution, rennet cheese, 
melt cheese products. 

 

Розроблено метод глибокої переробки сичугових сирів для 
отримання плавлених сирних виробів без солей-плавильників. Від 
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традиційних він відрізняється тим, що повністю виключає 
використання солей-плавильників. Метод заснований на 
використанні комплексної дії на сировину заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення. Він дозволяє розкрити закладений в 
сичугових сирах біологічний потенціал та вилучити приховані форми 
білку з нанокомплексів з ліпідами та мінеральними речовинами. 

Ключові слова: неферментативний каталіз, механоліз, механічне 
руйнування, низькотемпературне дрібнодисперсне подрібнення, 
сичуговий сир, плавлені сирні вироби. 

 

Разработан метод глубокой переработки сычужных сыров для 
получения плавленых сырных изделий без солей-плавителей. От 
традиционных он отличается тем, что полностью исключает 
использование солей-плавителей. Метод основан на использовании 
комплексного воздействия на сырье замораживания и 
мелкодисперсного измельчения. Он позволяет раскрыть заложенный 
в сычужных сырах биологический потенциал и изъять скрытые 
формы белка из нанокомплексов с липидами и минеральными 
веществами. 

Ключевые слова: неферментативный катализ, механолиз, 
механическое разрушение, низкотемпературное мелкодисперсное 
измельчение, сычужный сыр, плавленые сырные изделия. 

 

1. Introduction  
The aim of the work is development of the principally new method of 

the deep processing of rennet cheeses before the melting using the complex 
effect of freezing and cryomechanolysis on the raw material that gives a 
possibility to destruct the hardly soluble biopolymers and transform them 
in soluble form.  

The principally new method of deep processing of rennet cheese to 
melting and receiving the melt cheese products of health-improving 
purpose without salts-melters was elaborated in Kharkiv state university of 
food and trade (city Kharkiv, Ukraine) at the department of fruits and 
vegetables processing in laboratory of “Innovative cryo- and 
nanotechnologies of vegetable additives and health-improving products” 
together with the specialists of Kharkiv college of processing and food 
industry of KNTUA named after P. Vasilenko (city Kharkov, Ukraine).  

The offered method is based on the complex method of freezing and 
fine-dispersed comminution of the rennet cheese [1–10].This method leads 
to cryodestruction of heavily soluble paracaseinate calcium phosphate 
nanocomplexes in soluble form, their cryodestruction and transformation 
into soluble nanoform, release of protein from the state, bound with lipids 
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in the free one, conformational change of protein molecules into separate 
polymers- α-amino acids that allows realize melting process without salts-
melters [11–20].  

Introduction of the new method of melt cheese products manufacturing 
using cryomechanolysis allows improve the quality of ready products, 
especially by harmlessness that is the absence of salts-melters, harmful for 
human health and by the content of biologically active substances including 
antioxidant and immune modeling action. 

 

2. Materials and methods of the studies of low-molecular BAS and 
biopolymers at elaboration of the method of deep processing of rennet 
cheeses at preparation to the melting without salts-smelters  

2. 1. Studied material and equipment, used in experiments  
The cryogenic “shock” freezing of rennet cheeses was carried out using 

the modern experimental equipment, especially cryogenic program freezer 
with computer software (city Kharkiv, Ukraine) (Fig. 1) that functions 
using both cooling agent and inert medium of gas-like nitrogen. The 
cryogenic programmed freezer was elaborated by the National aerospace 
university, named after M. E. Zhukovsky “KAI” (city Kharkov, Ukraine) 
together with the joint authors of the article.  

The elaborated method is suitable 
for any kind of rennet cheese at the melt 
cheese products manufacturing. The 
cryogenic processing of the rennet 
cheese was carried out at the 
temperature – 60 °С in fast refrigerator. 
The rennet cheese was frozen with the 
different speeds (0,5; 2; 5 °С/min) to the 
final temperature in product – 18 °С. 
The regimes of cryogenic processing 
were set earlier and presented in the 
work [3]. At the same time the freezing  
of 1 kg of cheese needed from 0,5 to 0,8  
l of liquid nitrogen depending on the thickness of frozen product. The 
volume of refrigerator by the raw material loading was 10 kg.  

The fine-dispersed comminution was carried out in comminutors 
(especially bedded, vibration-bedded mills, atritori of Ukrainian production 
and cutteri-activatori (France) at temperature not higher than – 10 ˚С to the 
particle size tens times more than at traditional comminution (to 50…350 
mcm). The studied problem is presented more fully in the monograph [3]. 

The rennet cheese was used as the object of research. The nanopowders 
of the natural spices (fragrant pepper, black pepper-pea, coriander), spicy 

Fig. 1. Cryogenic 
programmed freezer with 

software 
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(ginger, garlic) and carotenoid (carrot, paprika) vegetables were used as 
enrichment at elaboration of the recipes of fillings for “Pancake” 
confectionary and snacks on the base of elaborated cheese half-finished 
product (Fig. 2).  

At the same time the melt cheese mass after cryo-processing (or cheese 
half-finished product) and new health-improving melt cheese products such 

 

 
 

 

 
 

 

    
 

 
 

 
Fig. 2. Objects of research: а, b – samples of rennet cheese “Rossiysky”; 

b–p – nanopowders, spices, spicy and carotenoid vegetables (c – spice  
pepper, d – nanopowder of spicy pepper; e – black pepper-pea; f – nano-
powder of black pepper-pea; g – coriander; h – nanopowder of coriander;  
i – ginger; k – nonapowder of ginger; l – garlic; m – nanopowder of garlic;  

n – carrot; o – nanopowder of carrot; n – paprika; p – nanopowder of paprika 

a   b   c   d 

e   f   g   h 

i   k          l   m 

n   o          p   r 
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as fillings for the “Pancake” confectionary, received by nanotechnology and 
cheese snacks – falafels were studied (Fig. 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 3. Products of melt cheese: a – “Pancake” confectionary with new 
cheese filling, elaborated by the authors; b, c – paste -like melt cheese 

(half-finished product for filings, falafels, sauce-dressings, sauces-deeps 
and others); d–g – cheese snacks-falafels (d – ‘Assorti”; e – “Smaragd”;  

f – “Pikantny”; g – “Exotic” 
 

2. 2. Methods of determination of parameters of the studied samples  
The criteria of assessment of freezing and non-fermented catalysis at 

elaboration of the method of deep processing of the rennet cheese at its 
preparation to melting without salts-melters and receiving of the melt 
cheese products of health-improving purpose on its base were set by de-
termination of chemical substances in initial raw material and ready 
products, especially:  

– protein, bound and free amino acids, hydrophilic and hydrophobic 
remains of amino acids, fat, dry substances;  

– β-carotene, low-molecular phenol compounds (oxycoric acids), 
flavonol glycosides, catechins, tanning substances, aromatic substances.  

At the same time the influence of freezing and non-fermented catalysis 
was controlled by determination of conformational changes of protein 
molecules (especially, radius, volume of kernel and coat, form of protein 
molecules and other).  

The original methods of research namely, the method of determination 
of protein structure and conformational changes by E. G. Fisher was used 
for attaining the set aims alongside with conventional chemical, physical-
chemical, spectroscopic, chromatographic ones.  

a          b       c 

d      e   f       j 
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The more detailed presentation of aforesaid methods of determination 
of indices of the studied samples can be seen in the works [20, 22].  

Experimental studies were carried out fivefold. The received results are 
presented in the units of international system СІ.  

The content of aromatic substances was determined by the quantity of 
scent by the method, based on the ability of chrome mixture to oxidate the 
essential oil. The content of aromatic substances in the product was 
determined by the quantity of consumed potassium bichromate and 
expressed in milliliters of sodium thiosulfate for 100 mg (ml) of product [21]. 

 

3. Results  
During the development of the method of deep processing of rennet 

cheese at its preparation to the melting without salts-melters and receiving the 
melt cheese products on its base using freezing and fine-dispersed grinding it 
was important to increase the degree of destruction of heavily soluble paracas-
einate calcium phosphate nanocomplexes of rennet cheeses in soluble gel 
form. It is known, that lipid paracaseinate calcium phosphate complexes give 
cheeses the hard texture that is not soluble at melting. In this connection the 
salts-melters, harmful for human organism are used for their melting.  

At the same time it was necessary to partially release protein from the 
state, bound with lipids into free one, realize conformational changes of 
protein molecules to the separate monomers- α-amino acids. It was 
revealed, that 33…35 % of protein in rennet cheeses are in the hidden, non-
active, bound form [3]. It becomes possible at the expanse of freezing and 
non-fermented analysis – fine-dispersed comminution. It was also 
important to elucidate the mechanisms of aforesaid processes.  

The authors revealed and demonstrated that the destruction of heavily 
soluble lipid-protein nanocomplexes and nanoassociates takes place at the 
complex action of freezing and fine-dispersed comminution on the raw 
material. At that the release (extracting) of protein from the bound, hidden, 
non-active state with lipid and mineral substances into the free state is by 
33,3 …35,0 % more than in initial raw material (Table 1).  

For example, 100 g of initial rennet cheese contains 23,4 g of bound 
amino acids and in frozen and fine-dispersed state it contains 31,2 g. The 
mechanism of this process, connected with cryomechanocracking, 
mechanodestruction (destruction) of connections between lipids and 
proteins was established and revealed at the research.  

This process of destruction of nanocomplexes and nanoassociates of 
biopolymers is connected with non-fermented catalysis (destruction), 
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Table 1  
Influence of cryomechanolysis and freezing of hard rennet cheese on 

α-amino acids content in free and bound state (n=3) 
Bound amino acids of hard 

rennet cheese 
Free amino acids of hard rennet 

cheese 
Amino acid 

name 
 In 

initial 
chesse, 
mg in 
100 g 

After 
mechan

olysis 
and 

freezing, 
mg in 
100 g 

% of 
initial 

Increa
se of 

initial, 
times 

In 
initial 
chees
e, mg 
in 
100 g 

After 
mechanol
ysis and 
freezing, 
mg in 100 
g 

% of 
initial 

Increase 
to initial, 
times 

Valine  450 1080 240,0 2,4 340 960 282,3 2,8 
Isoleucine 920 2100 228,0 2,3 650 1250 192,0 1,9 
Leucine 2300 2550 111,0 1,1 130 250 192,0 2,0 
Lysine 1240 3140 253,2 2,5 360 550 153,0 1,5 
Methionine 1040 1120 108,0 1,1 400 600 150,0 1,5 
Threonine  710 1240 175,0 1,7 120 240 200,0 2,0 
Тryptophan 700 700 100,0 1,0 400 400 100,0 1,0 
Phenylalanine 1070 1480 138,0 1,4 230 640 278,0 2,8 
Аrginine 1910 1300 67,9 – 430 870 202,0 2,0 
Aminosuccinic 
acid  1330 2310 174,0 1,7 200 490 245,0 2,5 

Gestidine  1010 1240 123,0 1,2 80 150 188,0 1,9 
Glycine 410 560 137,0 1,4 70 140 200,0 2,0 
Glutamic acid 4410 4700 107,0 1,1 1620 1790 110,0 1,1 
Proline  1720 2760 160,0 1,6 60 150 250,0 2,5 
Serine 1100 1840 167,0 1,7 310 370 119,0 1,2 
Tyrosine 2210 1630 73,7 – 240 340 142,0 1,4 
Cystine 300 300 100,0 1,0 540 420 – – 
Аlanine 580 1200 207,0 2,1 90 260 289,0 2,9 
Totally: 23410 31250 33,5 1,33 6270 9870 57,4 1,57 

 

cryodestruction and cryomechanolysis. It was also established, that non-
fermented cryocatalysis (destruction) of proteins to monomers of free α-
amino acids is by 55–60 % at the processing of rennet cheeses using the 
complex action of freezing and fine-dispersed comminution. It was 
revealed, that the part of α-amino acids of rennet cheese transforms from 
the bound form into free one at cryomechanolysis and freezing. Thus, the 
mass part of free α-amino acids in frozen fine-dispersed paste-like cheeses 
was increased in 1,1…2,9 times (comparing with its quantity in initial hard 
rennet cheese before the low-temperature comminution).  

At the same time it was revealed, significant conformational changes of 
protein molecules, decrease of the mass part of hydrophilic (HFL) remains 
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of amino acids (Сn), (Сhn) and decrease of ratio between them (Сn/Сhn) 
take place at freezing and cryodestruction in parallel with the destruction of 
the part of protein to the separate amino acids and simple peptides.  

It was established, that freezing and cryodestruction lead to the decrease 
of size and change of protein molecules and also to the change of radius, 
volume of protein molecule, radius of its kernel and also to the decrease of 
the rate of kernel filing with hydrophilic remains. At the same time the form 
of protein molecules is changed. According to E. G. Fisher’s theory, it was 
established, that the molecules of initial hard rennet cheese have the ellipsoid 
form and after cryomechanolysis and freezing they look as supramolecular 
structures. It favors the increase of accessibility, solubility, peptization of 
protein molecules at preparation of the rennet cheeses to the melting and 
receiving of the homogenic liquid gel texture of the cheese mass.  

Nanotechnology of the melt cheeses manufacturing using rennet 
cheeses was elaborated with exclusion of salts-melters. It provides freezing 
of the rennet cheese to the temperature – 18 °С and its fine-dispersed 
comminution at the temperature no less than 10 °С to the particles in 
several times less than at traditional comminution to the size 50…350 
mcm. This technology also includes the process of pasteurization (at 
temperature 70…75 °С), melting (without salts-melters) and 
homogenization. Traditional technologies of melt cheeses are presented in 
the monograph [3].  

The cheese filings for “Pancake” confectionary and cheese snacks – 
falafels were elaborated on the base of melt cheese mass of rennet cheeses, 
received using the described method. The elaborated recipes of the new 
cheese products (filings and falafels) contain components, presented on the 
Fig. 2. There are nanopowders of fragrant pepper, black pepper-pea, 
coriander, ginger, garlic, carrot (or pumpkin), paprika, elaborated by the 
authors of this article.  

The introduction of aforesaid vegetable additives with the high content 
of BAS such as terpenoids (aromatic substances, essential oils, carotenoids 
and so on) and phenol compounds into the melt cheese products allows 
enrich the cheese products with the vegetable BAS. It was established by 
scientific way, that it allows increase the storage life in 2,5–3,0. Technology 
of cheese filings for “Pancake” confectionary is introduced into the serial 
production at enterprise “Wooden Tale” LTD (city Kharkiv, Ukraine).  

The cheese filings (Table 2) for “Pancake” confectionary, enriched 
with vegetable nanoadditives, are remarkable for the high content of 
aromatic substances (15,3...37,5 mg of sodium thiosulfate in 100 g), 
general phenol compounds (by chlorogenic acid) (25,1...27,8 mg in 100 g), 
flavonol glycosides (5,3...6,7 mg in 100 g), free catechins (5,2...6,5 mg in 
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100 g), tanning substances (33,8...61,1 mg in 100 g), β-carotene (3,0...3,5 
mg in 100 g). These compounds have potential immune modeling, 
antioxidant, detoxicating and anti-tumor properties [3, 19].  

 
 

Table 2  
Content of biologically active substances, protein and irreplaceable 

amino acids in the cheese filings for “Pancake” confectionary, enriched 
with vegetable nanoadditives, created by nanotechnology (n=3) 

Melted cheese filings, enriched with vegetable 
nanostructured additives, produced by nano-technology 

Parameter name 

«Cheese with 
garlic»* 

«Cheese with 
garlic and 
bacon»* 

«Cheese with 
mushrooms»

* 

«Cheese 
with 

vegetables»* 
Protein, % 28,7 26,6 24,6 22,5 

Irreplaceble amino acids, mg in 100 g 
Valine 1428 1326 1224 1122 
Іsoleucine 2345 2177,5 2010 1842,5 
Leucine 1960 1820 1680 1540 
lysine 2583 2398,5 2214 2029,5 
Methionine 1204 1118 1032 946 
Тhreonine 1036 962 888 814 
Тryptophan 770 715 660 605 
Phenylalanine 1484 1378 1272 1166 
β-carotene, mg in 100 g 3,0 3,1 3,5 3,2 
Phenol compounds  
(by chlorogenic acid), 
mg in 100 g 25,1 27,8 26,4 25,8 
Flavonol glycoside  
(by rutin), mg in 100 g 5,3 6,5 5,5 6,7 
Free catechins (by  
d-catechin), mg in 100 g 5,4 6,1 5,2 6,5 
Tanning substances (by 
tannin), mg in 100 g 61,1 33,8 45,6 38,4 
Aromatic substances, 
mg Na2S2O3 37,5 15,3 28,4 32,9 
Fat, % 20,0 21,2 23,4, 24,6 
Dry substances, % 69,9 70,0 65,4 63,8 

Note: * – the composition of filings is a property of the author of article 
 

4. Conclusions  
Thus, the principally new method of cheese products manufacturing, 

elaborated by the authors excludes the salts-melters. It includes the 
processes of freezing, mechanodestruction and non-fermented catalysis that 
allows realize the destruction of heavily soluble lipid-protein 
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nanocomplexes of rennet cheeses and to carry out their melting without the 
salts-melters.  

It was demonstrated, that the melt cheese products contain biopolymers 
in easily assimilated nanoform that can not be received using traditional 
methods of melt cheeses that included the cheeses comminution on the 
cutter-comminutor to the particle size 50…350 mcm.  

It gives a possibility to receive the health-improving melt cheeses on 
the base of rennet cheese with principally new chemical composition 
without salts-melters and with higher assimilability by the human 
organism. In their turn they can be used at elaboration of the functional 
health-improving products of mass food on the base of rennet cheese such 
as: snacks, filings, sauces and so on.  

At the same time the introduction of vegetable enriching additives of 
the natural spicery and spicy vegetables with significant part of BAS with 
immune modeling and antioxidant properties allowed receive the health-
improving melt cheese filings. 100 g of filling includes ½ of the day need 
in β-carotene and day norm of phenol compounds. The introduction of 
nanopowders of the natural spicery gave a possibility to increase the 
storage life of melt cheese additives in 2 times comparing with traditional 
products. The analysis of chemical composition allows relate the new melt 
cheese products to the health-improving food.  

But in further it is planned to search for the other methods of 
activation, disintegration of non-active hidden forms of nanocomplexes of 
biopolymers of rennet cheeses at preparation for the melting, namely by 
regulation of pH medium, enrichment with the different vegetable additives 
with the high BAS content and so on. 
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It is studied the influence of processes of deep treatment of raw 
materials, wich includes cryogenic “shock” freezing and fine-dispersed 
grinding, on activation of hardly soluble and hardly digestible 
heteropolysaccaride-proteic Nano complexes to soluble form. It is 
determined that significant portion (45…55%) of them is destructed and 
transformed to Nano form during the development of Nano technologies of 
puree from topinambour. Mechanisms of processes are discovered. 
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Вивчено вплив процесів глибокої переробки рослинної сировини, 
яка включає кріогенне «шокове» заморожування та дрібнодисперсне 
подрібнення, на активацію важкорозчинних та важкозасвоюваних 
гетерополісахарид-білкових нанокомплексів в розчинну форму. 
Установлено, що відбувається руйнування і трансформація їх 
значної частини в наноформу (на 45…55 %) при розробці 
нанотехнологій пюре з топінамбуру. Розкрито механізми процесів 

Ключові слова: глибока переробка сировини, кріомеханодеструкція, 
дрібнодисперсне подрібнення, топінамбур, нанокомплекси, інулін, нанопюре 
 

Изучено влияние процессов глубокой переработки растительного 
сырья, которая включает криогенное «шоковое» замораживание и 
мелкодисперсное измельчение, на активацію труднорастворимых и 
трудноусвояемых гетерополисахарид-белковых нанокомплексов в 
растворимую форму. Установлено, что происходит разрушение и 
трансформация их значительной части в наноформу (на 45...55 %) 
при разработке нанотехнологий пюре из топинамбура. Раскрыт 
механизм процессов 

Ключевые слова: глубокая переработка сырья, 
криомеханодеструкция, мелкодисперсное измельчение, топинамбур, 
нанокомплексы, инулин, нанопюре 
 

1. Introduction 
Deep processing of raw materials using the processes of 

cryomechanodestruction opens up a possibility of the more complete use 
of biological potential of plant raw materials (higher by 45–55 % than 
when using existing methods) and manufacturing a new generation of 
natural nanoprod-ucts for healthy nutrition. 

The relevance of development of nanotechnologies, based on applying 
the processes of cryomechanochemistry and cryomechanodestruction that 
make it possible to maximally preserve and extract biologically active 
substances (BAS) of the original raw materials, is caused by the need to 
address a global problem that is currently observed in many countries of 
the world. The problem is the imbalances and deficiency (by 50 %) in the 
food rations of population of vitamins, high grade proteins, mineral 
substances and other BAS [1, 2]. In addition, there is reduced immunity of 
the population, caused by general deterioration of ecological situation. 
According to the literature, the health condition of population, as well as 
the condition of the human immune system, depends by 80 % on the 
condition of the intestine [2–4]. Functional health foods with probiotic 
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properties, which contain useful microflora in active state, help to maintain 
the necessary balance of intestinal microflora in the body. These products 
include pickled vegetables (cabbage, carrots, beets), sour-milk drinks 
(kefir, yoghurt, prostokvasha) and other fermented products. In addition, 
products that contain “prebiotics” help to support the balance in the body 
[2–5]. They stimulate development and metabolic and biological activity 
of one or more of the groups of their own bacteria in the human body, 
which make up the intestinal microflora of a human, positively affect the 
composition of microbiocenosis [4, 5].  

In the developed countries, the problem of immunodeficiency is 
solved by introduction of health improving products and supplements to 
the diets, in particular, made of fruit and vegetable raw materials, which 
are distinguished by high BAS content that contribute to the increase of 
immunity. The substances that have prebiotic properties occupy a special 
place among them, along with antioxidant vitamins (vitamins C, E, β-
carotene), phenolic compounds and mineral substances. These include 
indigestable components of food, first of all, ballast carbohydrates, 
including polysaccharides, inulin, pectin substances, dietary fiber, proteins, 
chitosans, fruit-oligosaccharides, lactulose and others [2–5]. The 
promising raw material for obtaining additives with prebiotic properties 
and their use in the manufacture of health improving products is Jerusalem 
artichoke [2, 6–8]. Its value for the food industry is defined, first of all, by 
hydrocarbon composition [9, 10]. It should be noted that 80 % of the dry 
substances in the tubers of Jerusalem artichoke are presented by the 
prebiotic inulin, the only natural polysaccharide that is made up by 95 % 
of fructose, the sugar that is harmless for diabetics [10]. Inulin has a form 
of linear polysaccharide, the main structural monomer of which is the 
fructose remains that are connected by β-fructose bonds. Jerusalem 
artichoke also contains pectin, fiber, protein, a wide range of minerals 
(potassium, calcium, manganese, etc.), vitamins (С, В1, В2 and others), 
phenolic compounds, etc. 

 

2. Literature review and problem statement 
Data analysis of the periodic literature over the past 10 years has shown 

that the existing technologies of processing Jerusalem artichoke to various 
kinds of additives in the form of powders, pastes, flour, puree, extracts using 
the vapor thermal treatment, drying, extraction, do not make it possible to 
transfer inulin to easily digestible form [6, 8, 9, 11]. In this regard, it is 
relevant to find technological methods that allow obtaining supplements of 
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Jerusalem artichoke with high quality with maximal preservation of raw 
materials’ BAS and transfer inulin to easily digestible form. The conducted 
analysis of the literature data concerning the technology of processing 
Jerusalem artichoke to frozen finely dispersed and powdered supplements 
with the use of cryogenic processing showed the lack of such data in the 
periodic literature over the last 10 years [7, 8, 11, 12]. 

In this work we propose, in the development of nanotechnology of 
obtaining finely-dispersed puree from Jerusalem artichoke, to use the 
deeper processing of raw materials than that accepted today. As the 
innovation, we used comprehensive action on the raw materials of 
cryogenic «shock» freezing with higher speeds to lower temperatures of 
the product (to –35…–40 oС) than it is accepted in international practice 
and low-temperature finely-dispersed grinding. These methods are 
accompanied by the processes of cryomechanodestruction 
(cryomechanochemistry, mechanoactivation, cryodestruction) [12, 13]. 
The Authors of this work understand cryomechanodestruction as the new 
technological process, which includes the action of freezing and 
mechanical grinding and leads to degradation, destruction of plant cells, 
nanocomplexes and nano associates of different sparingly soluble 
substance (ingredients), which they contain. The result is the fuller 
extraction of valuable components from the raw materials. The specified 
technological process is the alternative to fermentative treatment of plant 
raw materials. It should be noted that the use of processes of 
cryomechanodestruction is implemented in such industries as chemical, 
metallurgical, textile, aviation, in such countries as Japan, Russia and 
Kazakhstan. Thus, for example, applying the processes of cryo- and 
mechanochemistry allowed developing technologies of powder 
metallurgy, technology of plastic masses that do not have scratches, 
technology of textile products with water- and dirt-repellent properties. In 
the food industry, both in Ukraine and in international practice, these 
processes have hardly been explored [13, 14].  

The conducted analysis of the data of the periodic scientific literature 
over the past 10 years, related to the study of the processes of 
cryomechanodestruction using cryogenic treatment and finely-dispersed 
grinding in processing of vegetable raw materials, including Jerusalem 
artichoke, revealed that in the scientific literature, except for the papers of 
the Authors of this article, the materials are absent [6, 14, 15]. Thus, in the 
Kharkiv State University of Food and Trade (Kharkiv, Ukraine), the 
specialists of the Department of Technology of Processing of Fruits, 
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Vegetables and Milk proposed and designed cryogenic method of 
treatment and the nanotechnologies of obtaining nanopuree and 
nanopowders from Jerusalem artichoke with the use of liquid and gaseous 
nitrogen. It was discovered and shown for the first time in international 
practice that the comprehensive action of cryogenic «shock» freezing and 
finely-dispersed low-temperature grinding on the raw materials lead to not 
only complete preservation of all BAS, but also their fuller extraction from 
the raw materials from hidden bound forms with biopolymers (proteins, 
heteropolysaccharides) of the nanocomplexes and nano associates and 
transformation to free state. The mass fraction of BAS is 1,8…2,3 times 
higher than in the original raw materials. In parallel, it was found that 
during cryogenic treatment and finely-dispersed grinding of Jerusalem 
artichoke, the partial destruction of inulin to its individual monomers 
occurs – to fructose (by 45…55 %), protein to free amino acids (by 
43…55 %), cellulose to sugars (by 43…55 %). It testifies to the 
destruction of sparingly soluble biopolymers and their transformation to 
the easily digestible nanodimensional form. However, the cited articles 
contain only assumptions concerning the mechanism of the influence of 
cryogenic treatment and finely dispersed grinding on the nanocomplexes 
of biopolymers (proteins and heteropolysaccharides). Conformational 
changes of protein molecules, nanocomplexes of heteropolysaccharides 
together with proteins and their transformation to instant easily digestible 
form have not been examined. Not studied are the activation processes of 
hidden inactive forms of protopectin and their transformations to soluble 
form. Also not explored is the impact of the indicated processes on the 
degree of digestibility of nanosupplements made of Jerusalem artichoke 
compared to traditionally produced additives using modern method 
biotesting. In this regard, the study of regularities and mechanisms of 
influence of the processes of deep processing of raw materials, which are 
based on the use of the processes of cryomechanoactivation, 
cryomechanodestruction, on the nanocomplexes of heteropolysaccharide-
protein, as well as biopolymers (proteins, heteropolysaccharides, in 
particular pectin) when developing nanotechnology of obtaining frozen 
supplements in the form of puree – prebiotics from Jerusalem artichoke in 
nanodimensional form, is relevant.  

By the foregoing, it appears theoretically interesting and practically 
valuable to conduct a fundamental research into possibility of the fuller 
use of biological potential of carbohydrate-containing raw materials (in 
particular, Jerusalem artichoke), characterized by significant content of 
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sparingly soluble biopolymers (inulin, pectins, cellulose, protein). These 
substances form nanocomplexes and nano associates between them. In this 
regard, they are related to the indigestible components of food that are 
difficult to trasfer to soluble form in the process of technological treatment. 
A comprehensive action of cryogenic «shock» freezing and finely dispersed 
grinding on the raw materials was used for this purpose, accompanied by 
the processes of activation and cryomechanodestruction – cryomechanolysis 
(non-fermentative catalysis of polymers and nanocomplexes of biopolymers 
with BAS) of the original plant raw materials. 

 

3. The purpose and objectives of the study 
The aim of the work is to study the influence of the processes of 

cryomechanodestruction on the activation and destruction of biopolymers 
and heteropolysaccharide-protein nanocomplexes when designing cryoge- 
nic nanotechnology of nanopowders and frozen nanopuree made of Jerusa- 
lem artichoke. To achieve the set goal, the following tasks had to be solved:  

– to study the influence of comprehensive action on the raw materials 
of cryogenic «shock» freezing and finely-dispersed grinding on the 
transformation of bound amino acids of protein to free form and 
conformational changes of protein molecules of Jerusalem artichoke 
(shape, volume, radius, radius of the molecule’s nucleus, indicator of the 
nucleus filling by hydrophobic and hydrophilic amino acid remains);  

– to examine the impact of the processes of cryomechanodestruction 
on the activation of heteropolysaccharides (pectins) of Jerusalem artichoke 
and their release from a hidden (inactive) form from nanocomplexes with 
biopolymers and their destruction and transformation from sparingly 
soluble to soluble form;  

– to explore the impact of cryogenic treatment of raw materials, 
finely-dispersed grinding, cryodestruction on biological activity (degree of 
digestibility) of nanopowders and frozen nanopuree of Jerusalem artichoke 
using the express method of biotesting;  

– to compare the quality of nanosupplements from Jerusalem 
artichoke with analogues and define the directions of their use in health 
improving and mass-market food products. 

 

4. Materials and methods of research 
4. 1. Materials and equipment used in the experimental study  

The study was conducted by using Jerusalem artichoke tubers (Fig. 1), 
frozen finely dispersed purees (Fig. 2) and the nanopowders made of them 
by freeze-drying (Fig. 3). 
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Preparation of the samples. To study the 
influence of cryogenic treatment of raw 
material, low-temperature finely dispersed 
grinding and freeze drying, we performed 
preparation of the samples. They were ground 
into pieces with thickness of 0.5...1.0 cm and 
length of 4...5 cm, then put on trays for 
consequent freezing.  

The treatment of samples was carried out 
using gaseous and liquid nitrogen in a quick-
freezer. More details on the method of the 
samples treatment can be found in the paper 
[16]. 
 
4. 2. Methods for determining indicators of 

the studied samples 
The method of determining the parameters 

(total nitrogen, protein structure and 
conformational changes, free and bound amino 
acids, biological activity, pectins, cellulose, 
vitamin C, phenolic substances, polyphenols 
(tannins), titrated (organic) acids) of the studied 
samples, in particular: Jerusalem artichoke 
tubers, frozen finely-dispersed purees and the 
nanopowders made by their freeze-drying, can 
be found in the paper [16]. 

 

5. Study of influence of the 
cryomechanodestruction processes on 
activation and destruction of plant 
biopolymers, conformational changes of 
protein molecules, the degree of 
digestibility of plant supplements from 
Jerusalem artichoke in the development of 
nanotechnology of their manufacturing 

The main thing in the development of nanotechnology of plant 
supplements from Jerusalem artichoke, using the cryogenic «shock» 
freezing and finely-dispersed grinding, was not only to increase the degree 
of extraction of hidden bound forms of BAS with biopolymers from the 

Fig. 1. Original raw 
material (Jerusalem 

artichoke tubers) 

Fig. 2. Frozen finely-
dispersed puree from 
Jerusalem artichoke 

Fig. 3. Nanopowder 
made of Jerusalem 
artichoke by freeze-

drying 
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raw materials to free state, but to partially transform sparingly soluble 
polysaccharides, oligosaccharides and proteins to soluble form. It turns out 
to be possible due to cryodestruction and cryomechanoactivation, as well 
as меchanolysis.  

The received plant supplements in the form of nanopowders and 
nanopuree are more technological in comparison with traditional powders 
and puree. They dissolve better and dispergate in water and form a 
homogeneous suspension. The particles of nanopowders are not felt when 
consumed and they form a gel structure in aqueous solutions.  

Study of mechanochemistry processes that occur at finely-dispersed 
grinding of supplements from Jerusalem artichoke suggests that 
comprehensive action of freezing and mechanical grinding leads to 
destruction of the protein biopolymers to individual monomers. In this 
regard, one might assume that the indicated technological methods may 
cause conformational changes in molecules, erasing molecules, changing 
their volume, shape, molecular mass reduction. It is known that a protein 
molecule consists of the hydrophobic nucleus and hydrophilic membranes 
and the molecules’ form depends on the ratio of hydrophilic and 
hydrophobic amino acids remains. Hydrophilic amino acids determine 
colloidal properties of proteins and their ability to form gels. It is of great 
importance when using plant powders in manufacturing various food 
products. Thus, the dry mixes for juices and nanodrinks, made with their 
use, should at recovery in water form a stable colloidal suspension that 
does not stratify. Therefore, during finely dispersed grinding, in parallel 
with the decrease of the mass fraction of bound amino acids, the 
biopolymers of protein can undergo conformational changes of protein 
molecules, such as the redistribution of the ratio between the hydrophilic 
and hydrophobic amino acids remains. This may lead to changes not only 
in the volume, but also in the form of a protein molecule, depending on 
which amino acid remains (hydrophilic or hydrophobic) mostly remained 
in a bound state. In this regard, the task of this work was to study the 
influence of finely dispersed grinding on the mass fraction and the ratio of 
the polar (hydrophilic) and nonpolar (hydrophobic) remains of biopolymers 
amino acids, as well as conformational changes of molecules of protein of 
the dried Jerusalem artichoke and the nanopowders made of it.  

To detect conformational changes of protein molecules at obtaining 
finely-dispersed nanopowders from Jerusalem artichoke is possible by the 
method of H. E. Fischer. To do this, one must define a mass fraction of the 
bound and free amino acids in the original raw materials – Jerusalem 
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artichoke and the nanopowders made of it (Table 1). Then the mass 
fraction of the amino acids that are in a bound state is to calculated per 100 
g of protein. At the same time, to perform the division of amino acid into 
hydrophilic and hydrophobic remains, to determine their sums and ratio 
between the sum of the hydrophilic amino acids remains and the 
hydrophobic ones. In addition, to calculate by the known coefficients the 
degree of hydrophobicity of bound amino acids of protein. It is shown that 
during cryomechanodestruction, the destruction of the protein molecules 
into individual amino acids occurs (by 45…55 %), i. e., a partial 
destruction of the protein molecules occurs and the transformation of 
bound amino acids into easily digestible form (Table 1).  

It was found that the hydrophilic and hydrophobic properties of dried 
Jerusalem artichoke and the nanopowder made of it are significantly 
different. For example, the mass fraction of the hydrophilic remains of amino 
acids of the Jerusalem artichoke nanopowder exceeds by 12.6 % the original 
dried Jerusalem artichoke. Accordingly, the mass fraction of hydrophilic 
amino acids remains of 100 g of protein of the nanopowder is 45.25 while in 
the raw materials – 36.15 g. decreases The mass fraction of hydrophobic 
amino acids remains in the nanopowder decreases in parallel (by 8.6 %).  

Accordingly, the mass fraction of hydrophobic amino acid remains in 
100 g of protein of the nanopowder is 54.75 g, in the original raw material – 
63.85 g. In this case, the degree of hydrophobicity of the bound amino acids 
of protein (ΔF, kJ/mol) of the finely dispersed powder made of Jerusalem 
artichoke decreased by 10 %. 

It is shown that after the finely dispersed grinding, the ratio of the sum 
of the polar to the sum of non-polar remains in the protein molecules of the 
nanopowder made of Jerusalem artichoke, in comparison with the original 
raw material, increases from 0.57 to 0.83. This testifies to the increase in the 
surface area of hydrophilic membrane of a protein molecule and parallel 
reduction of the molecule nucleus filling by hydrophobic remains. Using the 
resulting ratio of polar and nonpolar amino acid remains in a protein 
molecule, according to the method of H. E. Fischer, the radius, the volume 
and the shape of a protein molecule was calculated, as well as the indicator 
of nucleus filling with hydrophobic remains.  

It was found that comprehensive action of cryogenic «shock» freezing 
and low-temperature grinding on the plant raw materials (Jerusalem 
artichoke) leads to a decrease in the radius, the volume of a protein 
molecule, the radius and the indicator of nucleus filling with hydrophobic 
remains (Table 2). 
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Table 1  
Influence of cryomechanodestruction on the destruction of the protein 

molecules and the transformation of bound amino acids to free ones when 
obtaining nanopowders of Jerusalem artichoke decreased by 10 %. 

Mass fraction of protein 
amino acids, %  

Degree of hydrophobicity of 
bound amino acids of protein 

(ΔF, kJ/mol) 

Amino acid dried 
Jerusalem 
artichoke 

Finely-
dispersed 

nanopowder 
from 

Jerusalem 
artichoke  

ΔF, 
kJ/ 
mol  

 

dried 
Jerusalem 
artichoke  

Finely-
dispersed 

nanopowder 
from Jerusalem 

artichoke  

Hydrophilic amino acid remains  
Aspar acid 8,85 11,99 2,26 20,09 27,09 
Alanine  3,39 4,13 3,05 10,34 12,59 
Glutamic acid  10,28 13,22 2,50 25,70 33,05 
Arginine 6,39 7,84 3,05 19,48 23,91 
Threonine  2,02 2,37 1,84 3,72 4,36 
Cistin  1,10 1,15 2,71 2,98 3,12 
Serin  2,10 2,54 0,17 0,36 0,43 
Glycine  2,02 2,01 0,0 0,00 0,00 
Total:  36,15 45,25  –  82,67 104,55 

Hydrophobic amino acid remains  
Lysine  8,68 9,14 6,27 54,23 57,37 
Methionine  4,78 5,09 5,45 25,94 27,80 
Tryptophan  0,89 1,20 12,50 10,88 15,13 
Valine  3,77 3,94 7,06 26,51 27,88 
Phenylalanine  6,36 7,04 11,10 70,37 78,26 
Isoleucine  8,33 5,72 12,40 102,92 71,05 
Leucine  7,50 5,70 10,10 75,45 57,67 
Tyrosine  9,39 6,14 12,00 112,44 73,80 
Proline  2,52 2,79 10,85 27,13 30,49 
Histidine  11,63 7,99 5,85 67,86 46,80 
Total:  63,85 54,75 – 573,73 486,25 

Hydrophobic and hydrophilic amino acids remains  
Total: 100,0 100,0 – 656,40 590,80 
Ratio of the 
sum of hydro- 
phobic and 
hydrophilic 
amino acids 
remains  0,57 0,83 – – – 
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Table 2  
Effect of comprehensive cryogenic «shock» freezing, drying and finely 

dispersed grinding on the conformational changes of protein molecules of 
the original Jerusalem artichoke during obtaining of nanopowder from it  

 

Jerusalem artichoke  
Indicators 

original dried Jerusalem 
artichoke  

nanopowder from 
Jerusalem artichoke  

Content of polar amino acids 
remains, Сn  36,15 45,25 
Content of non-polar amino 
acids remains, Снn  63,85 54,75 
Ratio Сn/ Снn 0,57 0,83 
Radius of the globule, ro, 
microns  0,2705·10-2 0,1816·10-2 
Radius of the globule, r, 
microns  

0,3275·10-2 0,2304·10-2 
Volume of the globule, V, 
mkm3  0,012·10-5 0,074·10-6 
Indicator of molecule 
nucleus filling with 
hydrophobic, (b) by the 
schedule  1,48 0,26 
The shape of protein 
molecule  

 
 

elongated ellipsoid  
 

 
supramolecular structure 

 

It was found that in this case a change in the form of the protein 
molecules of the original raw materials occurs. For example, the radius of 
the protein molecule of finely-dispersed nanopowder made of Jerusalem 
artichoke is by 30 % less than the radius of the protein molecule of the dried 
Jerusalem artichoke (the original raw material) and it is 0,2304.10-2 μm 
(compared to 0,3275.10-2 in the original raw material), and its volume is by 
1.7 times less and it is 0,074.10-6 mkm3 compared to 0,012.10-5 mkm3 in the 
source raw materials. The radius of the nucleus of the molecule is reduced 
by 1.5 times and the index of nucleus filling with hydrophobic remains – by 
5.7 times (Table 2). The obtained data allowed us to establish the shape of a 
protein molecule according to the method of Fischer, raw materials and 
nanopowders. It is shown that protein molecules of the dried Jerusalem 
artichoke have the shape of elongated ellipsoids (Table 2), and while 
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obtaining nanopowders, they acquire the shape of supramolecular structures. 
This itestifies to the fact that when obtaining the nanopowders from 
Jerusalem artichoke, the total surface area of the protein globules, which 
take the form of supramolecular structures is much larger than the surface 
area of protein molecules of the original raw materials in the form of 
elongated ellipsoids. This helps a larger capability for assimilation by the 
body, increasing the solution of proteins and the ability to gel formation. The 
obtained results will make it possible to imagine in a new way the impact of 
processes of deep processing of raw materials using cryogenic «shock» 
freezing and finely dispersed grinding on the conversion and transformation 
of biopolymers of plant raw materials to the instant nanoform.  

Thus, it is shown that the use of finely dispersed mechanical grinding 
when obtaining nanopowders from Jerusalem artichoke leads to 
mechanodestruction and destruction of protein biopolymers, their larger 
availability for assimilation by the body, increasing the solubility of 
proteins and the larger capacity to gel formation.  

The next task of this work was to study the influence of processes of 
cryomechanodestruction (cryogenic freezing and low temperature finely-
dispersed grinding) on activation, extraction and transformation of pectins 
of Jerusalem artichoke to soluble active form, i. e., a fuller extraction of 
bound forms of pectins from associates and their nanocomplexes with bio-
polymers to free, active form. It should be noted that in the plant raw 
materials, including Jerusalem artichoke, pectin substances are in inactive 
form. In this regard, they have low gelling and adsorption properties. This 
is due to the fact that most carboxyl groups of polysaccharide chain of 
pectin in the plant raw materials have already been bound with either ions 
of metals (mostly with Mg and Ca) or the remains of methyl and ethyl 
alcohols. In addition, other polymer (arabans and galactans) and monomer 
molecules of polysaccharides and others inhibit access to the carboxyl 
groups of pectin. The methods that exist today of activation of extraction 
of pectins from nanocomplexes and nano associates of fruits, vegetables 
did not produce the desired results.  

In this regard, of significant theoretical and practical interest is the 
development of technologies of plant supplements, including Jerusalem 
artichoke, with activation of pectins and obtaining dietary supplements 
with increased gelling properties and sorption abilities, which will make it 
possible to better utilize native properties of entire carbohydrate complex 
of raw materials as structure-creators, thickeners and detoxicants.  
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In this work we found that at high (2, 5, 10, 20 oС/min) and slow (0.1; 
0.2; 0.5 oС/min) speeds of freezing to various final temperatures in the 
product (in particular, –18…–20 ºС) and to lower temperatures in the 
product –32…–35 oС, with further finely dispersed grinding (using the 
processes of cryomechanodestruction and cryomechanoactivation) of Je-
rusalem artichoke, the fuller extraction of pectin occurs from the bound 
state with other biopolymers and nanocomplexes to free active form 
(soluble form) (Table 3). It was revealed that a significant degradation and 
cryodestruction of protopectin occurs with its transformation from inactive 
to active soluble form. Thus, it was found that when obtaining nanopuree 
from Jerusalem artichoke, the fuller extraction of mass fraction of pectins 
from the nanocomplexes takes place, by 3,0…3,4 times larger than in the 
original raw materials, including protopectin (by 2 times) and its 
significant transformation to the soluble pectin (4.5 times larger). In 
general, 70 % of pectins in the nanopuree and nanopowder made of 
Jerusalem artichoke are in soluble form.  
 

Table 3  
The influence of cryogenic «shock» freezing and finely dispersed grinding 
of Jerusalem artichoke on the activation of sparingly soluble nanocomp- 
lexes of pectins and their transformation from inactive to active soluble 

form while obtaining the supplements in the form of nanopuree and 
nanopowder 

 

Indicator name  
 

Fresh 
Jerusalem 
artichoke  

 

Frozen 
pieces of 
Jerusalem 
artichoke  

 

Frozen 
finely-

dispersed 
puree from 
Jerusalem 
artichoke  

Dried 
pieces of 
Jerusalem 
artichoke  

 

Finely-
dispersed 
nanopowd
ers from 

Jerusalem 
artichoke  

pectin substances, 
%  1,9 2,7 6,5 10,8 30,0 
protopectin, %  1,2 1,2 2,0 4,8 10,4 
soluble pectin, %  0,7 1,5 4,5 6,0 23,0 
organic acids, %  0,4 0,6 1,0 2,4 4,0 
 

When obtaining nanopowders from Jerusalem artichoke, the same 
patterns of activation and transformation of sparingly soluble nanocomplexes 
of pectins to soluble form take place, as when obtaining the frozen 
nanopuree.  

Thus, as a result of the experiments, we found that the use of 
cryofreezing, cryomechanodestruction and cryomechanoactivation 
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processes leads to a full removal of pectins from inactive form to active, 
i.e., from a bound state in the nanocomplexes with other biopolymers to 
free soluble form (by 3.0–3.4 times larger than in the original raw 
materials) and transformation (or destruction of protopectin) to the soluble 
form (by 4.5 times larger than in the original raw materials). The 
mechanism of the fuller extraction of pectins from nanocomplexes and 
nano associates of plant raw materials is linked to their 
cryomechanocracking (destruction) and non-fermentative biocatalysis – 
cryomechanolysis.  

It is known that soluble pectins are more highly-methoxylated and 
increase the degree of esterification and the amount of formation of 
hydrogen and ionic bonds. In this regard, it can be assumed that the gelling 
properties as well increase of finely dispersed frozen supplements from 
fruits that are manufactured using cryogenic freezing and the processes of 
mechanoactivation and mechanodestruction.  

The obtained data enable to imagine anew the activation process and 
the fuller extraction of pectin substances from inactive hidden form to a 
soluble, easily digestible, form, which makes it possible to better use 
biological potential inherent in the plant raw materials.  

The received nanosupplements (frozen nanopuree and nanopowders) 
from Jerusalem artichoke are in the nanoform in comparison with 
traditionally ground additives. In this regard, one could assume that their 
digestibility and biological activity can be significantly better and differ 
from traditional additives. In this regard, the task of this work was also to 
study the influence of cryotreatment of raw materials, finely dispersed 
grinding, the processes of cryodestruction on the biological activity 
(degree of digestibility) of the frozen nanopuree and nanopowders from 
Jerusalem artichoke in comparison to traditionally ground raw materials 
using the express method of biotesting.  

As the objects of the study, we used:  
– coarsely-ground supplements from fresh and dried Jerusalem 

artichoke with particle size 50... 250 microns;  
– finely-dispersed frozen nanopuree and nanopowders.  
In this case, the concentration of soluble and insoluble dietary and 

biologically active substances was controlled in parallel in the studied 
incubation live test systems (Fig. 4). 

Comparison of generative activity in the test-systems of ciliates with 
the use of coarsely ground puree and powders and nanopuree and 
nanopowders from Jerusalem artichoke showed that the use of  
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Fig. 4. Influence of the degree of finely dispersed grinding and 

cryodestruction while obtaining frozen nanopuree and nanopowders of 
Jerusalem artichoke on the generative activity of parametsiy (growth of 
young form, %) (I) and concentration of soluble (II) and insoluble 
substances (III) in biotest-systems; 1 – coarsely ground puree and 
powders; 2 – nanopuree (a) and nanopowders (b) 
 

nanoadditives leads to a significant increase in generative activity by 
2.7…3 times in comparison with coarsely ground (traditional foods). Thus, 
the growth of young forms in the test-systems of ciliates with coarsely 
ground supplements from Jerusalem artichoke amounted to 30…35 %, 
with finely ground nanoadditives – 85...90 %. It is shown that by using 
nanoadditives, the incubation system receives 2...2.4 times more of soluble 
substances and less – sparingly soluble (also by 2...2.3 times less).  

Therefore, using the method of biotesting of the test-cultures of 
ciliates (one-cell by generative activity) shows that, in comparison with the 
coarsely dispersed ground Jerusalem artichoke, the assimilation of 
nanopuree and nanopowders from Jerusalem artichoke is better by 2.7…3 
times. This is due to the higher removal (extraction) of soluble biologically 
active and food substances from the raw materials that are in the 
nanosoluble form at finely dispersed grinding.  

Thus, to provide the human body with biologically active and food 
substances, Jerusalem artichoke is better to be consumed as a finely 
dispersed puree, in which all consumer substances are in easily digestable 
form, than traditionally crushed fresh Jerusalem artichoke. In addition, the 
obtained results indicate that there occurs the fuller use of biopotential, 
inherent to the plant raw materials.  
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It was found that supplements from Jerusalem artichoke (nanopuree  
and nanopowders) by their chemical composition, content and dispersed 
state exceed the known world analogues and have a fundamentally new 
chemical composition than those obtained by traditional technology. A 
significant part of the substances (60…70 %) is in the nanosoluble form 
(Table 4).  
Table 4  

Content of biologically active and prebiotic substances (inulin, pectin, 
protein, phenolic and polyphenolic compounds) in nanopuree and 

nanopowders from Jerusalem artichoke in comparison  
with analogues (n=3) 
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Inulin, %  12,8±0,5 6,4±0,1 25,6±1,5 9,75±0,1 20,1±1,3 
Fructose, %  –  7,4±0,2 25,6±1,5 0,0 0,0 
Protein, %  1,2±0,01 1,4±0,1 9,1±0,2 8,9±0,1 8,5±0,1 
Bound protein 
amino acids, mg in 
100 g  1664,0 925,0 3698,0±0,2 – – 
Free protein amino 
acids, mg in 100 g  350,0 1353,0 5415,0±0,2 – – 
Basic pectin, % 1,9 6,5 30,0 9,2±0,1 8,0±0,1 
Protopectin, % 1,2 2,0 10,4 – – 
Soluble pectin, %  0,7 4,5 23,0 – – 
Basic sugar, % 4,4±0,1 5,6±0,2 23,7±1,4 10,2±0,2 12,6±0,2 
Vitamin С, mg in 
100 g 10,3±0,1 19,8±0,5 78,2±2,4 16,4±1,1 12,2±0,3 
Phenolic com- 
pounds (after 
chlorogenic acid), 
mg in 100 g  350,0±5,7  700,0±10,4 2800,0±12,4 640,0±10,2 520,0±12,4 
Flavonol 
glycosides (by 
rutine), mg in 100 g  240,0±4,8 460,0±7,8 1800,0±12,4 200,0±5,2 162,0±2,6 
Tannins, mg in 100 g 300,0±6,4 540,0±6,8 2160,0±14,0 840,0±10,2 360,0±11,7 
Ash content, %  1,6±0,1 1,6±0,1 6,8±0,2 6,0±0,2 5,9±0,1 
Organic acids, %  0,3±0,01 0,4±0,01 2,0±0,1 0,8±0,1 0,65±0,1 
Moisture, %  76,4±1,2 75,5±0,1 5,5±0,1 7,9±0,1  7,3±0,1  
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Thus, for example, sparingly soluble biopolymers (proteins, inulin, 
cellulose) of Jerusalem artichoke transformed by 45.0…55.0 % to soluble 
form in the form of separate monomers (fructose, free α-amino acids, 
glucose), which have a nanodimensional form. Nanopowders differ from 
analogues by high fructose (up to 25.0 %) and fruitoligosaccharides 
content. In addition, they are different in high content of low molecular 
phenolic compounds (5 times higher than in analogues), nanopowders 
contain 9…10 times more of flavonols glycosides than their analogues and 
2.5…6 times more of tannins.  

Thus, the use of cryomechanodestruction (cryogenic freezing and 
finely dispersed grinding) enables to obtain qualitatively new supplements 
in the form of frozen nanopuree and nanopowders from Jerusalem 
artichoke with a record content of BAS and biopolymers in the easily 
digestible nanoform that cannot be obtained by traditional methods of 
processing plant raw materials. According to the chemical composition, 
the new supplements (frozen nanopuree and nanopowders) from Jerusalem 
artichoke have potential prebiotic, immunomodulatory, antitumor and 
detoxic effect.  

The obtained experimental data, presented in the article, were used as 
the base (foundation) in the development of cryogenic nanotechnology from 
Jerusalem artichoke in the form of frozen nanopuree and nanopowders.  

New technologies were verified in the manufacturing process at NPP 
“KRIAS” (Kharkiv, Ukraine) and NPP «FIPAR» (Kharkiv, Ukraine), 
regulatory documentation was developed (TU U 15.3-01566330-304 and 
TI). Based on them, new kinds of health improving products were 
designed (dry instantly soluble fruit nanodrinks “Instant”, dry juices 
(including of special purposes)), confectionery, new kinds of 
nanoicecream, biokefirs and bioyogurts with prebiotic properties, etc.). 

 

6. Discussion of results of the study of influence of 
cryomechanodestruction on activation of heteropolysaccharide-
protein nanocomplexes in the development of nanotechnologies of 
plant supplements 

The influence was examined of cryomechanodestruction on activation of 
heteropolysaccharide-protein nanocomplexes that are contained by raw 
materials in inactive bound form, when developing nanotechnologies of plant 
supplements, particularly, puree and powders from Jerusalem artichoke.  

The benefits of this research is that as a result of comprehensive use of 
cryotreatment and mechanodestruction of raw materials, the destruction of 
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nanocomplexes and biopolymers occurs and their transformation from 
hidden bound form to soluble easily digestible form – the nanoform. In 
addition, the positive effect of the influence of the processes of 
cryomechanodestruction is that during cryogenic «shock» freezing, freeze 
drying and finely dispersed grinding of Jerusalem artichoke while 
obtaining nanopuree and nanopowders, not only preservation of all BAS is 
achieved, but also their fuller extraction from hidden bound forms of bio-
polymers (proteins, polysaccharides, oligosaccharides, etc.), which are in 
the form of nanocomplexes and nano associates, occurs and their 
transformation to free state (soluble form). This enables to obtain plant 
supplements with fundamentally new chemical composition and high 
consumer properties, which, in turn, can be used in the development of 
functional health products of mass catering, such as dry instantly soluble 
fruit nanodrinks “Instant”, dry juices, confectionery, new kinds of 
nanoicecream, biokefìrs and bioyogurts with prebiotic properties, etc. 

The shortcomings and peculiarities of the processing of Jerusalem 
artichoke to powders, syrups, purees may include availability in this raw 
material of active oxidative enzyme system (in particular, 
polyphenoloxidase, oxidase, etc.), which leads to its darkening. In this 
study, using such technological methods as cryogenic «shock» freezing 
with high speeds of freezing to lower temperatures in the product and 
finely dispersed grinding, this problem was solved. However, in future it is 
planned to search for other ways of inactivation of oxidative enzymes, 
namely, by regulating the medium pH, etc.  

Development and continuation of research into this direction is to 
expand the range of products using the proposed frozen nanopuree and 
nanopowders from Jerusalem artichoke, in particular, design of products 
for special purposes (tourists, cosmonauts, submariners, soldiers of ATO 
zone, etc.). In addition, of interest is further conducting of microbiological, 
spectroscopic, chromatographic studies of new types of products and 
supplements, as well as exploring their compatibility with other food 
ingredients, selection of doses and technological modes of introduction of 
inulin containing plant supplements. 

 

7. Conclusions 
1. It was found that the freezing and cryomechanodestruction lead to 

non-fermentative biocatalysis – mеchanolysis of protein molecules to 
separate monomers – free amino acids (45...55 %), their conformational 
changes. It was revealed that the ratio of the sum of hydrophilic to 
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hydrophobic amino acids remains in protein globules of the nanopowders 
of Jerusalem artichoke, in comparison with the original raw materials, 
increases by 40 %. This shows the increase in the surface area of 
hydrophilic membrane of protein globule and accompanying reduction of 
the nucleus filling with hydrophobic remains. It was also found that the 
radius, volume of protein globule, radius of the nucleus and the indicator 
of filling the nucleus with hydrophobic remains and form of a protein 
molecule are all reduced. We discovered the mechanisms of the indicated 
processes that are associated with mechanocracking.  

2. It was found that with the comprehensive effect on Jerusalem 
artichoke from cryogenic «shock» freezing and finely dispersed grinding, 
there occurs activation of sparingly soluble inactive forms of pectins and 
their fuller extraction from nanocomplexes with other biopolymers by 
3.0…3.4 times, including protopectin by 2 times larger than in the original 
raw material, which is controlled by traditional chemical methods and 
soluble pectin forms by 4.5 times more. In general, 70 % of pectins in the 
nanopowders and nanopuree are in soluble form. The mechanism of this 
process is linked with the non-fermentative biocatalysis – cryomеchanolysis.  

3. It was found that assimilation of nanosupplements (nanopuree and 
nanopowders) from Jerusalem artichoke is 2.7…3 times higher than the 
original raw material, which is determined by using the biotesting method 
of the test-cultures of ciliates (one-cell by generative activity) that is 
connected with peculiarities of chemical composition of the additives, 
BAS content and dispersed state. A significant part of the substances 
(60…70 %) is in the nanosoluble form.  

4. With the use of nanosupplements, various kinds of health foods 
were developed (dry instantly soluble fruit nanodrinks “Instant”, dry juices 
(including for special purposes), confectionery, new kinds of 
nanoicecream, biokefìrs and bioyogurts with prebiotic properties, etc.). 

 

References 
1. FAO/WHO/UNU. Dietary protein quality evalution in human 

nutrition. Report of an FAO Expert Consultation [Text] // Food and 
agriculture organization of the united nations Rome. – 2013. – Vol. 92–57. 

2. Kaprelyants, L. Prebiotics: chemistry, technology, application [Text] 
/ L. Kaprelyants. – Kyiv: EnterPrint, 2015. – 252 p.  

3. Gibson, G. Handbook of Prebiotics. Vol. 4 [Text] / G. Gibson, M. 
Roberfroid. – London: CRS Press, 2008. – P. 22–42. doi: 
10.1201/9780849381829  



156 
 

4. Sousa, M. The importance of prebiotics in functional food and 
clinical practical [Text] / M. Sousa, E. Santos, V. Sgarbeeri // Food and 
Nutritional Science. – 2011. – Vol. 2, Issue 2. – P. 133–144. doi: 
10.4236/fns.2011.22019  

5. Roberfroid, M. Fructo-oligosaccharide malabsorption: benefit for 
gastrointestinal functions [Text] / M. Roberfroid // Curr Opinion 
Gastoenterology. – 2000. – Vol. 16, Issue 2. – P. 173–177. doi: 
10.1097/00001574-200003000-00013  

6. Pavlyuk, R., Pogarskaya, V., Pavlyuk, V., Radchenko, L., Yur’eva, 
O., Maksimova, N. (2015). Cryo- and Mechanochemistry in the food 
technology [Text] / R. Pavlyuk, V. Pogarskaya, V. Pavlyuk, L. Radchenko, 
O. Yur’eva, N. Maksimova. – Kharkov State University of Food 
Technology and Trade; Kharkov trade and economic Institute of Kyiv 
national University of trade and economy, 255.  

7. Gaukel, V. Cooling and Freezing of Foods [Text] / V. Gaukel // 
Reference Module in Food Science. – 2016. – P. 1–3. doi: 10.1016/ b978-
0-08-100596-5.03415-6  

8. Afoakwah, N. A. Characterization of Jerusalem artichoke 
(Helianthus tuberosus L.) powder and its application in emulsion–type 
sausage [Text] / N. A. Afoakwah, Y. Dong, Y. Zhao, Z. Xiong, J. Owusu, 
Y. Wang, J. Zhang // LWT – Food Science and Technology. – 2015. – 
Vol. 64, Issue 1. – P. 74–81. doi: 10.1016/j.lwt.2015.05.030  

9. Kolida, S. Prebiotic effects of inulin and oligofructose [Text] / S. 
Kolida, K. Tuohy, G. Gibson // The British journal of nutrition. – 2002. – 
Vol. 87, Issue 2. – P. 193–197. doi: 10.1079/bjn/2002537  

10. Galland, L. Functional Foods: Health Effects and Clinical 
Applications [Text] / L. Galland // Reference Module in Biomedical 
Sciences, from Encyclopedia of Human Nutrition. – 2014. – P. 366–371. 
doi: 10.1016/b978-0-12-375083-9.00130-6  

11. Radovanovic, A. The use of dry Jerusalem artichoke as a 
functional nutrient in developing extruded food with low glycemic index 
[Text] / A. Radovanovic, V. Stojceska, A. Plunkett, S. Jankovic, D. 
Milovanovic, S. Cupara // Food Chemistry. – 2015. – Vol. 177. – P. 81–
88. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.12.096  

12. Tu, J. Effects of different freezing methods on the quality and 
microstructure of lotus (Nelumbo nucifera) root [Text] / J. Tu, M. Zhang, 
B. Xu, H. Liu // International Journal of Refrigeration. – 2015. – Vol. 52. – 
P. 59–65. doi: 10.1016/j.ijrefrig.2014.12.015 

13.  James, S. J. Chilling and Freezing [Text] / S.J. James, C. James 
// Food Safety Management. – 2014. – P. 481–510. doi: 10.1016/ b978-0- 



157 
 

12-381504-0.00020-2  
14. Balaz, P. Mechanochemistry in technology: from minerals to 

nanomaterials and drugs [Техt] / P. Balaz, M. Balaz, Z. Bujnakova // 
Chemical Engineering & Technology. – 2014. – Vol. 37, Issue 5. – P. 
747–756. doi: 10.1002/ceat.201300669  

15. Zhao, X. Effect of superfine grinding on the physicochemical 
properties and antioxidant activity of red grape pomace powders [Text] / 
X. Zhao, H. Zhu, G. Zhang, W. Tang // Powder Technology. – 2015. – 
Vol. 286. – P. 838–844. doi: 10.1016/j.powtec.2015.09.025  

16. Pavlyuk, R. The development of cryogenic method of deep 
treatment of inulin-containing vegetables (topinambour) and obtaining of 
prebiotics in the nanopowders form [Text] / R. Pavlyuk, V. Pogarska, V. 
Pavlyuk, K. Balabai, S. Loseva // Eureka: Life Sciences. – 2016. – Vol. 3 
(3). – P. 36–43. doi: 10.21303/2504-5695.2016.00145  



158 
 

UDC 621.59: 613.229:547.455.65 
DOI: 10.21303/2504-5695.2016.00145 
 

THE DEVELOPMENT OF CRYOGENIC METHOD OF 
DEEP TREATMENT OF INULIN-CONTAINING 

VEGETABLES (TOPINAMBOUR) AND OBTAINING 
OF PREBIOTICS IN THE NANOPOWDERS FORM* 

 

R. Pavlyuk, V. Pogarska, V. Pavlyuk, K. Balabai, S. Loseva 
 

РОЗРОБКА КРІОГЕННОГО МЕТОДУ ГЛИБОКОЇ  
ПЕРЕРОБКИ ІНУЛІНВМІСНИХ ОВОЧІВ (ТОПІНАМБУРУ) І 
ОТРИМАННЯ ПРЕБІОТИКІВ У ВИГЛЯДІ НАНОПОРОШКІВ 

 

Р. Ю. Павлюк, В. В., Погарська, В. А. Павлюк,  
К. С. Балабай, С. М. Лосєва 

 

РАЗРАБОТКА КРИОГЕННОГО МЕТОДА ГЛУБОКОЙ  
ПЕРЕРАБОТКИ ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ ОВОЩЕЙ  

(ТОПИНАМБУРА) И ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕБИОТИКОВ В ВИДЕ 
НАНОПОРОШКОВ 

 

Р. Ю. Павлюк, В. В., Погарская, В.А. Павлюк,  
Е. С. Балабай, С. М. Лосева 

 

(*опубліковано у виданні Європейського союзу /  
EUREKA: Life Sciences, № 3, 2016 р.) 

 

 A new cryogenic method of deep processing of topinambour for 
getting nanopowders is developed. It differs from traditional ones by the 
full exclusion of thermal processing of the raw material. Method is based 
on the use of cryogenic “shock” freezing, fine-dispersed grinding and 
sublimation drying. It allows to extract the hidden forms of the low 
molecular biologically active substances and polymers and transform them 
into soluble, easily assimilated nanoform. 

Keywords: cryogenic method, inulin, prebiotics, fine-dispersed, 
cryogenic freezing, nanopowders, nanocomplexes.  

 

Розроблено кріогенний метод глибокої переробки топінамбуру 
для отримання нанопорошків, який від традиційних  відрізняється 
тим, що повністю виключає теплову обробку сировини та 
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заснований на використанні кріогенного «шокового» заморожування, 
дрібнодисперсного подрібнення та сублімаційного сушіння. Метод 
дозволяє вилучити приховані форми низькомолекулярних біологічно 
активних речовин та біополімерів і трансформувати їх в розчинну, 
легкозасвоювану наноформу. 

Ключові слова: кріогенний метод, інулін, пребіотики, дрібнодис- 
персний, кріогенне заморожування, нанопорошки, нанокомплекси 

 

Разработан криогенный метод глубокой переработки 
топинамбура для получения нанопорошков, который от традиции- 
онных отличается тем, что полностью исключает тепловую обра- 
ботку сырья и основан на использовании криогенного «шокового» 
замораживания, мелкодисперсного измельчения и сублимационной 
сушки. Метод позволяет извлечь скрытые формы низкомоле- 
кулярных биологически активных веществ и биополимеров и транс- 
формировать их в растворимую, легкоусвояемую наноформу. 

Ключевые слова: криогенный метод, инулин, пребиотики, мелко- 
дисперсный, криогенное замораживание, нанопорошки, нанокомплексы 
 

1. Introduction  
The aim of the work is elaboration of the principally new cryogenic 

method of deep processing of inulin-containing vegetables (topinambour) 
using cryogenic “shock” freezing and fine-dispersed comminution and 
getting of it nanopowders (prebiotics).  

In Kharkov state university of food technology and trade (Kharkov, 
Ukraine) at the department of technology processing of fruits and 
vegetables in laboratory of innovative cryo- and nanotechnologies of 
vegetable additives and wellness products together with Kharkov trade and 
economic Institute of Kyiv national university of trade and economics 
(Kharkov, Ukraine) was elaborated cryogenic method of the deep 
processing of topinambour and getting of it nanopowders – prebiotics.  

This method differs from traditional ones by the full exclusion of 
thermal processing of the raw material [1–5]. Method is based on the use of 
complex effect of cryogenic “shock” freezing on the raw material using 
liquid nitrogen, fine-dispersed comminution and sublimation drying [6]. It 
allows not only preserve biological potential of vegetables but also reveal it 
more fully and extract the hidden (associated) forms of both the low 
molecular biologically active substances (BAS) and polymers and 
transform them into soluble, easily assimilated nanoform. 
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2. Materials and methods of the study of the low molecular BAS 
and biopolymers content at elaboration of cryogenic method of deep 
processing of inulin-containing vegetables  

2. 1. Studied material and equipment used in experimental procedures  
The study was carried out in 

Kharkov state university of food 
technology and trade at the department 
of technology processing of fruits and 
vegetables and milk (Kharkov, 
Ukraine).  

Cryogenic “shock” freezing was 
carried out using the modern 
experimental equipment, especially, 
cryogenic program freezer with 
computer support (Fig. 1) that 
functions using both coolant and inert  
medium of gaseous nitrogen. Cryogenic program freezer was elaborated in 
National aerospace university of M. E. Zhukovsky “KAI” (Kharkov, 
Ukraine) together with joint authors of the article. 

Cryogenic processing of topinambour samples was carried out at 
temperature – 60 ˚С in the chamber of fast freezing. Topinambour samples 
were frozen with different speeds (2, 5, 10, 20 ˚С/min) to the final 
temperature in product –35…–40 ˚С. At that, for freezing of 1 kg of 
vegetables were used from 0,5 to 1,0 l of liquid nitrogen depending on 
thickness of frozen product. The volume of working chamber on the raw 
material load was up to 10 kg.  

Sublimation vacuum drying was carried out in 
vacuum sublimation dryer (Fig. 2), produced at the 
experimental factory of Institute of problems of 
cryobiology and cryomedicine of National academy 
of sciences of Ukraine (Kharkov city, Ukraine) and 
was created for drying of medical preparations, 
living microorganisms, foodstuff and other 
biological objects. The drying of samples was 
carried out at temperature –20 ˚С…–22 ˚С, 
pressure –10-3…8·10-4 Pa and additional drying at 
+50…+55 ˚С (during 30…40 min). Drying was 
carried out to the final humidity 5 %.  

Fig. 1. Cryogenic program 
freezer with computer support 

Fig. 2. Vacuum 
sublimation dryer 
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Fine-dispersed comminution was carried out 
in comminutors (especially, in bedded, 
vibration-bedded mills, attritors of Ukrainian 
production and cutter-activator (France)) at 
temperature not higher than –10 ˚С to the 
particles size in dozens times less than at 
traditional comminution. 

As objects of the study were used 
topinambour tubers (Fig. 3) and nanopowders of 
sublimation drying of them (Fig. 4). 

 

2. 2. Methodologies of determination of 
parameters of studied samples  

Criteria of assessment of 
cryomechanodestruction processes at elaboration 
of cryogenic method of topinambour processing 
into the form of topinambour nanopowders were 
used at determination of chemical substances in 
vegetable raw material and ready additives, 
especially:  

– protein of associated and free amino acids, 
hydrophilic and hydrophobic remains of amino 
acids, inulin, fructose, general pectin, 
protopectin, soluble pectin substances, cellulose, 
organic acids and other;  

– L-ascorbic acid, low molecular phenol  
compounds (oxycinnamic acids), flavonol glycosides, catechins, tanning 
substances.  

At the same time the influence of cryomechanodestruction processes 
was controlled by determination of conformational changes of protein 
molecules (especially, radius, volume of kernel and coat, form of protein 
molecules and so on) and assimilation degree of additives using bio-testing 
express-method.  

For solving the set problems alongside with commonly used chemical 
[7–13], physical-chemical [14], spectroscopic [15], chromatographic 
methods of research [15], were used the original ones, namely: the method 
of protein structure and conformational changes determination by E. G. 
Fisher [16, 17] and express-method of biological activity (or assimilability) 
determination by L. N. Brayenes [18].  

Fig. 3. Initial raw 
material 

(topinambour 
tubers) 

Fig. 4. Nanopowder 
of topinambour 

sublimation drying 



162 
 

As a control sample was used fresh, ripe, washed topinambour of Interest 
sort, planted in Kharkov region and harvested in autumn (October), stored in 
the vegetable store house at temperature +2…+4 ˚С. The mean size of 
topinambour tubers by the largest transversal diameter was 30 mm, and mass 
– 150 g (tubers). Experimental procedures were carried out with fivefold 
repetition. The received results are given in units of СІ international system.  

Mass fraction of the general nitrogen was controlled by Kjeldahl 
method [7].  

Mass fraction of free and associated amino acids was controlled using 
chromatographic methods of research (ion-exchanged chromatography) on 
automatic analyzer ААА 339 (Microtechna-Prague-CSSR) on the base of 
laboratory of assessment of the of forage and animal production quality in 
Institute of cattle breeding of National academy of agrarian sciences of 
Ukraine (Kharkov, Ukraine).  

Method of determination of protein structure and conformational 
changes. The structure of initial raw material proteins and their 
conformational changes at getting nanoadditives were determined using 
method, elaborated by Nobel prizewinner Fisher E. G. [16, 17]. This 
method allows by the known ratio of polar and non-polar remains of amino 
acids in protein molecule calculate its radius, volume and form and also 
radius of its kernel and index of kernel filling with hydrophobic remains. 
Method is based on the fact that all amino acid remains, included in 
polypeptide chain of protein molecule, can be conventionally divided in 
two groups: non-polar (hydrophobic) and polar (hydrophilic) ones. In water 
the flexible molecules curls up in globule. Sphere has a minimal area of 
surface at given volume. Non-polar remains create within protein fraction 
the certain likeness of spherical drop and the polar ones are concentrated on 
its surface. It leads to creation of compact body – globule with hydrophobic 
kernel and hydrophilic coat.  

Method allows determine the molecule form by the general number of 
amino acid remains in kernel and polar and non-polar remains ratio. Using 
the method at work the forms of protein molecules of the fresh raw material 
and topinambour nanoadditives were determined. Methodology of 
determination of the protein structure and conformational changes of 
studied samples is presented in the works [16, 17].  

Biological activity (or assimilability) of samples was determined by 
original express-method of L. N. Brayenes. The assessment of substances 
(or product) biological activity was carried out by generative activity (or 
increase of young forms) of biological test-objects (unicellular infusoria 
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Paramecium caudatum), that is by stimulation of reproduction [9]. The 
essence of method of control of biological activity (or assimilability) of the 
different products and substances using infusoria is based on straightening of 
absorbing and digestive ability of elementary organism – infusoria and 
activation of their reproduction in the case if studied product includes 
substances that stimulate their growth and development. At presence of toxic 
or other harmful substances in tested product there is observed deceleration 
of development or death of infusoria. Methodology of determination of 
biological activity of studied samples is presented in the work [18].  

Inulin content was determined according to methodical instructions of 
biochemical analysis. Method is based on inulin property to hydrolyze at 
presence of hydrochloric or oxalic acid with creation of fructose and also on 
inulin ability to be dissolved in hot water and not to be dissolved in alcohol. 
After conducting reaction of neutralization by alkali hydroxide to slightly acid 
reaction the sugar determination is carried out by the method of Bertran [8]. 
The difference between percent content of sugars, found after hot extraction 
with water and 82-percent alcohol will be the sugar, received of inulin.  

Mass fraction of pectin substances (general, soluble and protopectin) was 
measured by the standard weight calcium-pectate method (SSTU 8756.11-
70), based on determination of pectin acid content by the mass of calcium 
pectate, created at interaction of calcium chloride with pectin acid [13]. 

Mass fraction of cellulose was determined by the standard method, based 
on creation of furfurol of pentosans at cellulose processing by the solution 
with 13 % mass fraction of hydrochloric acid at heating and determination of 
skimmed furfurol by spectrofotometric method (SSTU 10820-75) [9].  

Vitamin C content was determined by iodometric method, based on 
oxidizing-renewing reaction that takes place between ascorbic acid and 
indicator 2,6 – dichlorphenollindophenol (Tillmans paint) (SSTU 24556-
89) [10].  

Phenol substances content was determined by the method of Folin-
Denis in recalculation on chlorogenic acid (SSTU 4373:2005). Method is 
based on creation of blue complexes at renewal of tungsten acid under 
effect of polyphenols with Folin-Denis reagent in alkali medium [11].  

Polyphenol (tanning substances) content was determined by titrimetic 
method by tannin (SSTU 24027.2-80). Method is based on the property of 
tanning substances to oxidize at presence of indigo carmine indicator [12].  

Mass fraction of titrated (organic) acids was determined by the method 
of volume titration (SSTU 25555.0-82). Method is based on neutralization of 
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acids extracts of the studied sample by the alkali solution to the appearance 
of pink coloration that testifies to the end of reaction [14].  

 

3. Results of research  
At elaboration of cryogenic method of topinambour processing and 

getting nanopowders of it using cryogenic “shock” freezing and fine-
dispersed comminution it was important to increase the degree of 
extraction of the hidden forms of BAS associated with biopolymers into 
free state from the raw material. At the same time it was necessary to 
partially transform the difficultly soluble polysaccharides, oligosaccharides 
and proteins into soluble form. It becomes possible at the expense of 
cryodestruction and cryomechamodestruction and also mechanolysis. It 
was also important to reveal mechanisms of aforesaid processes and 
assimilability by the living organisms.  

For the first time in international practice authors revealed and 
demonstrated that at complex action of cryogenic “shock” freezing and fine-
dispersed low-temperature comminution on the raw material takes place not 
also the full preservation of all BAS but also their more full extraction from 
the raw material. It was demonstrated, that they are in hidden associated 
forms with biopolymers (proteins, heteropolysaccharides), nanocomplexes 
and nanoassociates. It was established, that extraction and transformation of 
BAS into the free state (1,8…2,3 times more than in the raw material) is 
connected with mechanocracking. In parallel it was revealed, that at 
cryoprocessing and fine-dispersed comminution of topinambour takes place 
destruction of inulin into the separate monomers – fructose by 45…55 %, 
protein – into free acids, cellulose in sugars – by 43…55 % at the expense of 
non-enzymatic biocatalysis – cryomechanolysis [19, 20]. So, there takes 
place destruction of the difficultly soluble biopolymers and their 
transformation in easily assimilated nanosized form. The conformational 
changes of proteins globules were studied. It was shown, that the forms of 
protein molecule changes, the size of its kernel, coat and ratio of 
hydrophobic and hydrophilic remains of amino acids and so on decrease. 
There was also studied the transformation of difficultly soluble 
heteropolysaccharides, their nanocomplexes together with proteins into 
soluble easily assimilated form.  

It is well-known, that in vegetable raw material (including topinambour) 
pectin substances are in non-active form and that is why they have the low 
jelly and absorptive properties [21, 22]. In this connection were carried out 
scientific researches when topinambour was frozen using high (2, 5, 10, 20 
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˚С/min) and low (0,1; 0,2; 0,5 ˚С/min) freezing speeds. The cut tubers were 
frozen to the different final temperatures in product (especially –18…–20 ˚С) 
and to the lower temperatures in product (–32…–35 ˚С) and sublimation 
drying and fine-dispersed comminution were carried out. In the process of 
freezing and comminution take place cryomechanodestruction and 
cryomechanoactivation. It was established, that at complex effect of aforesaid 
processes on topinambour takes place the more full extraction of pectin from 
associated state with other biopolymers and nanocomplexes into free active 
(soluble) form. It was revealed, that there takes place essential degradation 
and cryodestruction of protopectin and its transformation from non-active 
form into active (soluble) one. Thus, it was established, that at getting 
nanopowders of tominambour takes place the more full extraction of pectin 
substances mass fraction from nano complexes, 3,0…3,4 times more that in 
initial raw material, including protopectin (2 times) and its destruction to the 
soluble pectin (4,5 times more). In general in topinambour nanopowders 70 % 
of pectin substances are in soluble form. Mechanism of the more full 
extraction of pectin substances from nanocomplexes and nanoassociates of 
the vegetable raw material is connected with their cryomechanocracking 
(destruction) and non-enzymatic biocatalysis – cryomechanolysis.  

Using the method of biotesting of infusoria test-cultures (by generative 
activity of unicellular organisms) was shown that in comparison with 
coarsely dispersed topinambour the assimilability of its nanopowders is 
2,7…3,0 times higher. It is connected with the higher extraction from the 
raw material of soluble biologically active and food substances that are in 
nanosoluble form at fine-dispersed comminution.  

It was established, that topinambour additives – nanopowders by 
chemical composition, BAS content and dispense state exceed the known 
world analogues, received by traditional technologies. Such technologies 
are realized at thermal drying at temperature +65…+130 ˚С and higher, 
especially, by convective, convective-vacuum, convective-impulse, 
conductive, vacuum, spraying and other drying methods [23–25]. The 
significant part of substances (especially, inulin, protein, cellulose, pectin 
substances) and BAS (phenol compounds, flavonol glycosides, tanning 
substances) in 60…70 % are in nanosized form (Table 1).  

Thus, for example, difficultly soluble biopolymers (proteins, inulin, 
cellulose, pectin substances) of topinambour in 45,0…55,0 % were 
transformed into soluble form as separate monomers (fructose, free α-
amino acids, glucose, galacturonic acids) that have nanosoluble form. It is 
known, that the last ones have molecules size from 0,8…1,4 nm [26, 27]. 
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Nanopowders differ from analogues by the high fructose content (up to 25,0 
%) and fructooligosaccharides [23–25]. At the same time they differ by the 
high content of low molecular phenol compounds (by chlorogenic acid) (up 
to 2800 mg in 100 g, flavonol glycosides (by rutin) (up to 1800 mg in 100 g), 
tanning substances (up to 2160,0 mg in 100 g) (Table 1). The cited 
compounds have potential immune-modeling, antioxidant, detoxifying and 
anti-tumor properties [29]. 

 

Table 1  
Content of biologically active and prebiotic substances in topinambour 

nanopowders comparing with analogues (n=3) 
 

Parameter name  Fresh  
topinambour 

Topinambour 
nanopowder  

Analogue – 
topinambour 

powder of 
convective 
vacuum-

impulse (CVI) 
drying  

Analogue – 
topinambou
r powder of 
convective 

drying  

Inulin, %  12,8±0,5 25,6±1,5 9,75±0,1 7,46 ±1,3 
Fructose, %  –  25,6±1,5 0,0 0,0 
Protein, %  1,2±0,01 9,1±0,2 8,9±0,1 8,7 ±0,1 
Bound protein amino 
acids, mg in 100 g  1664,0 3698,0±0,2 – – 
Free protein amino 
acids, mg in 100 g  350,0 5415,0±0,2 – – 
 General pectin, %  
 

1,9 30,0 9,3±0,1 8,4±0,1 
 Protopectin, %  
 

1,2 10,4 – – 
Soluble pectin, %  0,7 23,0 – – 
General sugar, % 4,4±0,1 23,7±1,4 70,25±0,2 71,33±0,2 
Vitamin С, mg in 100 g 10,3±0,1 78,2±2,4 16,4±1,1 12,2±0,3 
Phenolic compounds 
(by chlorogenic acid), 
mg in 100 g  350,0±5,7 2800,0±12,4 – – 
Flavonol glycosides (by 
rutine), mg in 100 g  240,0±4,8 1800,0±12,4 – – 
Tannins, mg in 100 g 300,0±6,4 2160,0±14,0 – – 
Ash content, %  1,6±0,1 6,8±0,2 6,0±0,2 5,9±0,1 
Organic acids, %  0,3±0,01 2,0±0,1 0,8±0,1 0,65±0,1 
Moisture, %  76,4±1,2 5,5±0,1 7,9±0,1  7,3±0,1  
 

4. Conclusions  
Thus, the use of cryomechanodestruction (cryogenic freezing and fine-

dispersed comminution) allows get the qualitatively new feed additives in 
the form of topinambour nanopowders with record BAS and biopolymers 
content in easily assimilated nanoform that are impossible to be gotten using 
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traditional methods (convective, convective-vacuum, convective-impulse, 
conductive, vacuum, spraying and other) of the raw material drying. 
According to the chemical composition, new feed additives (nanopowders) 
of topinambour have potential perbiotic, immune-modeling, anti-tumor and 
detoxifying effects [30]. It is knows, that inulin, pectin substances, cellulose, 
protein are the indigestive food components, contained in topinambour 
nanopowders and have prebiotic properties [30]. They stimulate in human 
organism development and metabolic and biological activity of one or 
several groups of own bacteria that form intestinal human micriflora, have a 
positive influence on composition of microbiocenosis. It is also known, that 
phenol compounds (by chlorogenic acid), flavonol glycosides (by rutin) and 
tanning substances, contained in topinambour nanopowreds, have potential 
immune-modeling, antioxidant, detoxifying and anti-tumor effect [28, 30]. 
In this connection there are reasons to think that nanopowders have the same 
properties because of containing significant part of these substances.  

Experimental data, presented in the article, are the base of elaboration 
of the cryogenic nanotechnology of topinambour as nanopowders.  

New technologies were probated in production conditions of SPE 
“CRIAS” (Kharkov, Ukraine) and SPE “FIPAR” (Kharkov, Ukraine), the 
normative documentation was elaborated (TC U 15.3-01566330-304 and 
TI). On their base were elaborated the new types of wellness products (dry 
fast soluble fruit nanodrinks «Instant» dry juices, pastry, new types of 
nanoicecream, biokefirs, bioyoghurt with prebiotic properties and so on). 
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Робота присвячена розробці нанотехнології дрібнодисперсного 
замороженого пюре з грибів шампіньйонів, де як інновації 
використовується кріогенне «шокове» заморожування і 
низькотемпературне подрібнення. Нова технологія дозволяє 
вилучити приховані в рослинній сировині форми БАР і біополімерів 
(білків) та більш повно використати біологічний потенціал сировини 

Ключові слова: кріодеструкція, наноструктуроване пюре, 
заморожування, біологічно активні речовини, білок, 
низькотемпературне подрібнення  

 

Работа посвящена разработке нанотехнологии 
мелкодисперсного замороженного пюре из грибов шампиньонов, где в 
качестве инновации используется криогенное «шоковое» 
замораживание и низкотемпературное измельчение. Новая 
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технология позволяет извлечь скрытые в растительном сырье 
формы БАВ и биополимеров (белков) и более полно использовать 
биологический потенциал сырья 

Ключевые слова: криодеструкция, наноструктурированное 
пюре, замораживание, биологически активные вещества, белок, 
низкотемпературное измельчение 

 

The work is devoted to the development of nanotechnology of fine-
dispersed frozen puree of mushrooms, where the cryogenic "shock" 
freezing and low temperature grinding are used as innovation. The new 
technology allows to extract hidden forms of BAS and biopolymers 
(proteins) in herbal raw materials and use the biological potential of raw 
materials more fully 

Keywords: сryodestruсtion, nanostructured puree, freezing, 
biologically active substances, protein, low temperature grinding 

 

1. Вступ  
Робота присвячена розробці нанотехнології дрібнодисперсного 

замороженого пюре з грибів шампіньйонів (Agaricus Bisporus), 
виявленню закономірностей та механізму впливу заморожування та 
низькотемпературного подрібнення і процесів кріомеханодеструкції 
та механоактивації на трансформацію зв’язаних амінокислот білка у 
вільну форму, які значно краще засвоюються організмом людини, 
збереження біологічно активних речовин (БАР) під час отримання 
дрібнодисперсного пюре з грибів шампіньйонів та створення 
продуктів харчування підвищеної біологічної цінності з їх 
використанням. Як інновацію в роботі використано кріогенне 
«шокове» заморожування із застосуванням рідкого та газоподібного 
азоту й низькотемпературне подрібнення. Нова технологія дозволяє 
вилучити приховані в рослинній сировині форми БАР і біополімерів 
(білків) та більш повно використати біологічний потенціал сировини.  

Проблема, яка сьогодні спостерігається в усіх країнах світу, – 
незбалансованість раціонів харчування, дефіцит у них повноцінного 
білка, мінеральних речовин, вітамінів та інших БАР, надмірне 
споживання цукру, солі, холестерину, насичених жирних кислот, 
призводить до актуальності розробки нанотехнології 
дрібнодисперсного замороженого пюре з грибів шампіньйонів та 
виготовлення оздоровчих продуктів із його використанням [1, 2, 3]. 
Сьогодні цій проблемі приділяється велика увага в працях як 
вітчизняних, так і закордонних учених. 
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2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Гриби та продукти їх переробки, які багаті на комплекс біологічно 

активних речовин та містять значну кількість білка, можна розглядати 
як сировину для оздоровчого харчування з високою харчовою та 
біологічною цінністю, вираженою терапевтичною дією, 
імуномодулюючими та протипухлинними властивостями [4-6]. Вони 
користуються постійним попитом у споживачів усіх країн світу [7]. 
Розроблені біотехнологічні методи вирощування грибів у регульованих 
умовах дозволили налагодити на Україні масове виробництво грибів у 
промислових масштабах незалежно від світлового дня та кліматичних 
умов [8]. Аналіз літературних джерел виявив, що наявність у складі 
базидіоміцетів комплексу незамінних амінокислот, низькомолекулярних 
фенольних сполук, полісахаридів, хітин-глюканового комплексу, 
фізіологічно активних сполук забезпечує високі харчові, сорбційні, 
онкостатичні, антисклеротичні та антиоксидантні властивості, які здатні 
підвищувати імунітет до вірусних захворювань, резистентність 
організму та знижувати шкідливий вплив променевої фізіотерапії [9, 10, 
11]. Розповсюджене застосування грибів з багатовіковою історією, в 
наш час має виражену тенденцію до зростання масштабів їх 
використання в харчовій та фармацевтичній промисловості, і це 
характерно для багатьох країн світу [11]. 

Важливим джерелом повноцінного білка, який не поступається за 
поживністю тваринному, є гриби шампіньйони [12]. Однак відомо, що 
під час переробки та споживання грибів є труднощі, пов’язані з тим, 
що білки знаходяться в зв’язаній формі з хітином, глюканами та 
мінеральними солями, які перешкоджають гідролізу білка соляною 
кислотою і травним соком до окремих амінокислот, тобто погано 
засвоюються організмом людини [13, 14].  

Робота щодо переробки грибів ведеться не лише за кордоном, але і 
в країнах ближнього зарубіжжя [15, 16]. Проте, на жаль, у науковій 
літературі практично немає систематизованих даних щодо 
технологічних прийомів переробки грибів, які дозволять зруйнувати 
білок і перетворити його на легкозасвоювану форму.  

Відомо, що сьогодні одним із перспективних напрямів розвитку 
науки, техніки й технологій у міжнародній практиці є застосування 
перспективних методів подрібнення, що призводять до процесів 
механодеструкції, у тому числі кріодеструкції та механоактивації, які 
особливо проявляються за умови збільшення ступеня дисперсності 
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подрібнених матеріалів, у результаті чого продукт набуває нових 
властивостей і нанорозмірної легкозасвоюваної форми [17]. 

Під час розробки нанотехнології дрібнодисперсного замороженого 
пюре з грибів шампіньйонів (Agaricus Bisporus) запропоновано 
використовувати як інновації під час переробки різної рослинної 
сировини дрібнодисперсне подрібнення в комплексі з кріогенним 
заморожуванням і без нього, яке дозволило отримати дрібнодисперсні 
добавки у формі нанопюре, заморожених паст або пюре, нанопорошків 
високої якості та з властивостями, які неможливо отримати з 
використанням традиційних методів переробки.  

У харчовій промисловості процеси, що відбуваються під час 
переробки різної рослинної та тваринної сировини практично не 
вивчені, за винятком науково-дослідних робіт, які ведуться на базі 
науково-дослідної лабораторії «Інноваційних кріо- і нанотехнологій 
рослинних добавок та оздоровчих продуктів» кафедри технологій 
переробки плодів, овочів і молока Харківського державного 
університету харчування та торгівлі. 

Літературних даних щодо впливу кріогенного та 
дрібнодисперсного подрібнення на вміст БАР та біополімери (білок) 
під час отримання дрібнодисперсного пюре з грибів шампіньйонів 
немає. Сьогодні дрібнодисперсне (або тонкодисперсне) подрібнення 
(а це всього декілька мікрометрів та нанометрів) широко 
застосовується в хімічній, текстильній, металургійній, авіаційній, 
будівельній, фармакологічній та інших промисловостях [18, 19, 20]. 
Переважна більшість існуючих технологій консервування та 
переробки рослинної сировини та грибів присвячені вивченню 
впливу високих температур (стерилізації, пастеризації, теплового 
сушіння та ін.) [21]. 

 

3. Мета і задачі досліджень 
Метою роботи є розробка нанотехнології дрібнодисперсного 

замороженого пюре з шампіньйонів у наноструктурованій 
легкозасвоюваній формі з використанням інновації заморожування та 
кріогенного подрібнення, що дозволяють зберегти БАР вихідної 
сировини та надати кінцевому продукту нових споживчих властивостей. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі 
задачі: 

– розробити нанотехнологію отримання дрібнодисперсного пюре з 
грибів шампіньйонів із максимальним збереженням БАР у  
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легкозасвоюваній формі; 
– дослідити вплив кріогенного подрібнення на трансформацію 

зв’язаних амінокислот у вільні в замороженому дрібнодисперсному 
пюре з грибів шампіньйонів; 

– вивчити амінокислотний склад та величини амінокислотного 
скору білка грибів шампіньйонів порівняно зі шкалою ФАО/ВООЗ; 

– дати порівняльну характеристику ІЧ–спектрів шампіньйонів та 
дрібнодисперсного наноструктурованого пюре з них. 

 

4. Експериментальні дані та їх обробка 
У Харківському державному університеті харчування та торгівлі 

(м. Харків, Україна) розроблено інноваційну кріогенну технологію 
отримання дрібнодисперсного замороженого пюре з грибів 
шампіньйонів, яка має принципово нові споживчі властивості, а саме, 
відрізняються високим вмістом біологічно активних речовин у 
вільному стані (у 1,5…2,5 разів більше, ніж у свіжій сировині), тобто 
дозволяють вилучити скриті форми БАР у рослинній сировині та 
більш повно використати її біологічний потенціал. Від традиційної 
вона відрізняється використанням кріогенної «шокової» заморозки та 
високої швидкості заморожування до більш низьких температур, ніж 
прийнятих у міжнародній практиці. Нова технологія дозволяє 
отримати пюреподібні добавки у вигляді дрібнодисперсного 
замороженого пюре із грибів шампіньйонів із рекордним вмістом 
низькомолекулярних та інших БАР, а також більш повне вивільнення 
білків із складних нанокомплексів «білки–полісахариди–хітин–
мінеральні речовини», тобто із зв’язаного стану з іншими 
біополімерами в рослинній клітині у вільний стан, чим і пояснюється 
погане засвоєння організмом людини складових білків шампіньйонів. 

Механізм збільшення вилучення низькомолекулярних БАР із 
клітин та переходу їх із зв’язаного з біополімерами стану у вільний 
пов’язаний з тим, що у разі заморожування та низькотемпературного 
подрібнення виникає кріодеструкція та механокрекінг, які призводять 
до руйнування водневих зв’язків та індукційної взаємодії між 
указаними речовинами та збільшення кількості БАР у вільному стані. 

Технологія замороженого дрібнодисперсного пюре з грибів 
включає такі головні операції як швидке заморожування в середовищі 
газоподібного азоту та низькотемпературне подрібнення. 
Заморожування грибів проводили на кріогенному заморожувачі. 
Установка призначена для заморожування як продуктів із твердою 
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оболонкою, так і рідких, які знаходяться в спеціальній тарі. 
Установка оснащена програмним комп’ютерним забезпеченням, що 
дозволяє в автоматичному режимі знімати показники з датчиків та 
виводити в графічному вигляді на монітор. Подрібнення здійснювали 
на низькотемпературному подрібнювачі за температури -10 оС. 

У розроблених добавках у формі замороженого дрібнодисперсного 
пюре з грибів шампіньйонів визначено вміст білку та амінокислотний 
склад за вільними та зв’язаними амінокислотами (табл. 1). 
Установлено, що під час заморожування та низькотемпературного 
подрібнення грибів відбувається руйнування білокхітинових 
комплексів – руйнування білку до окремих вільних амінокислот на 65 – 
70%, вивільнення білку з нанокомплексів (на 65…73% вище, ніж у 
вихідній сировині).  

Показано, що загальна кількість білка в свіжих грибах 
шампіньйонах складає 13,3 г у 100 г, з яких 10,14 г у 100 г масова 
частка амінокислот у зв’язаному стані та 3,16 г у 100 г масова частка 
амінокислот у вільному стані, а в наноструктурованому 
дрібнодисперсному пюре з грибів шампіньйонів загальна кількість 
білка складає 27,12 г у 100 г, з яких 15,96 г у 100 г масова частка 
амінокислот у зв’язаному стані та 11,16 г у 100 г масова частка 
амінокислот у вільному стані – це пояснюється тим, що в ході 
кріогенного подрібнення руйнуються протеїн-хітинові комплекси, із 
яких додатково вивільняється 65,0...73,0 % зв’язаних амінокислот. Так, 
наприклад, у вихідних грибах масова частка зв’язаних амінокислот 
становить 10,14 г у 100 г, а після кріогенного подрібнення – 15,96 г у 
100 г. Також виявлено, що кількість окремих амінокислот 
збільшувалась у 1,3...3,2 разу відносно вихідних грибів. Механізм 
цього процесу пов’язаний, на наш погляд, із тим, що білкові речовини 
в сировині (шампіньйонах) перебувають у важкорозчинних і 
важкозасвоюваних організмом людини нанокомплексах із хітином і 
полісахаридами, а також солями (найчастіше солями кремнію, 
кальцію, магнію та ін.). Кріогенне подрібнення руйнує ці 
нанокомплекси, вивільняє білок із них і сприяє механодеструкції та 
механолізу білка до окремих амінокислот. Встановлено, що під час 
кріогенного подрібнення відбувається дезагрегація й деструкція 
важкорозчинних білокхітинмінеральних комплексів, механічне 
руйнування білків до вільних амінокислот (на 65,0...70,0 %).  

Відомо, що розмір молекули мономера протеїнів-амінокислот 
становить близько одного нанометра. Аналіз даних (табл. 1) показав, 
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що кріомеханоактивація за рахунок кріомеханодеструкції приводить до 
значних змін структури білкової глобули й білокхітинових комплексів, 

 

Таблиця 1 
Вплив кріогенного подрібнення на деструкцію білокхітинового 

комплексу шампіньйонів і механолізбілка до вільних амінокислот під 
час отримання наноструктурованого дрібнодисперсного пюре 
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нова к-та 1,36 1,14 1,61 140 1,4 0,22 0,76 3,5 47,2 
Треонін 0,54 0,48 0,54 112 1,1 0,06 0,36 6,0 66,7 
Серин 0,57 0,52 0,73 140 1,4 0,05 0,45 9,0 61,6 
Глутамінова 
к-та 1,9 1,34 1,86 138 1,4 0,56 1,86 3,3 100,0 
Пролін 0,75 0,42 0,58 138 1,4 0,33 0,68 2,1 117,2 
Гліцин 0,61 0,57 0,74 130 1,3 0,04 0,25 6,3 33,8 
Аланін 0,57 0,52 0,70 135 1,4 0,05 0,55 11,0 78,6 
Цистеїн 0,12 0,06 0,08 133 1,3 0,06 0,09 1,5 112,5 
Валін 0,59 0,54 0,68 125 1,3 0,05 0,51 10,2 75,0 
Метіонін 0,39 0,32 0,96 300 3,0 0,07 0,66 9,4 68,8 
Ізолейцин 0,53 0,47 0,80 170 1,7 0,06 0,86 14,3 107,5 
Лейцин 0,99 0,72 1,33 185 1,9 0,27 0,87 3,2 65,4 
Тирозин 0,57 0,48 0,62 129 1,3 0,09 0,24 2,7 38,7 
Фенілаланін 0,46 0,42 0,71 169 1,7 0,04 0,38 9,5 53,5 
Гістидин 0,76 0,33 1,04 315 3,2 0,43 0,74 1,7 71,2 
Лізин 1,8 1,24 1,52 122 1,2 0,56 0,83 1,5 54,6 
Аргінін 0,4 0,32 0,91 284 2,8 0,08 0,53 6,6 58,2 
Триптофан 0,39 0,25 0,55 220 2,2 0,14 0,54 3,9 98,2 
Сума 13,3 10,14 15,96 – – 3,16 11,16 – 72,7 
Середнє 
значення 

 
 – – 171,4 1,7 – – 5,9 – 
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втрати природної первинної структури та їх формування в окремі 
вільні амінокислоти, збільшує розчинність у воді й забезпечує високу 
засвоюваність живими організмами. 

Отримані дані щодо вмісту амінокислот у білку грибів 
шампіньйонів були порівняні з гіпотетичним «ідеальним білком» 
(табл. 2). ФАО/ВООЗ запропонована стандартна амінокислотна 
шкала, з якою порівнюють склад білка досліджуваного продукту. 

Розрахунок амінокислотного скору показав, що білок грибів 
шампіньйонів за амінокислотним складом наближається до «ідеального 
білка», але є лімітованим за такими амінокислотами як валін та 
ізолейцин. За такими амінокислотами як триптофан, лізин, лейцин та 
сумарною кількістю метіоніну і цистину, фенілаланіну і тирозину білок 
грибів перевищує «ідеальний білок» в 1,5 – 3 рази (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Амінокислотний склад грибів шампіньйонів та величини 

амінокислотного скору у порівнянні зі шкалою ФАО/ВООЗ 

Амінокислота 
Шкала 

ФАО/ВОЗ, 
мг в 1 г білка 

Вміст АК мг 
в 100 г (білка  
13,3 %) до СР 

Вміст АК, 
мг в 1 г 

білка 

Скор,  
% 

Незамінні амінокислоти 
Триптофан 10 390,0 29,4 294,0 
Лізин 55 1800,0 135,3 246,0 
Треонін 40 540,0 40,6 101,5 
Валін 50 590,0 44,4 88,8 
Метіонін+цистін 35 510,0 38,3 109,4 
Ізолейцин 40 530,0 39,8 99,5 
Лейцин 70 990,0 74,4 106,3 
Фенілаланін+тирозин 60 1030 77,4 129,0 
Всього незамінних 
амінокислот: – 6380,0 479,6 – 

 

Отримані результати були підтверджені методом ІЧ-
спектроскопічного аналізу (рис. 1). 

Показано, що в дрібнодисперсному наноструктурованому пюре з 
грибів шампіньйонів в області частот ν=3500…2600 см-1 характерних 
для валентних коливань ОН-груп спостерігається зменшення 
інтенсивності спектрів, яке відбувається в результаті механоактивації 
(МА) і механодеструкції (МД) при низькотемпературному 
подрібненні. Це свідчить про руйнування міжмолекуляр них і 
внутрішньомолекулярних водневих зв’язків та підтверджує, що 
частина БАР із зв’язаного стану переходить у вільну форму. 
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Рис. 1. Порівняльна характеристика ІЧ-спектрів шампіньйонів (вихідні 
гриби) (1) та дрібнодисперсного наноструктурованого пюре (2) із них 

 

Показано також, що в області частот ν=1450…1350см-1 

характерних для валентних коливань СН3-груп, а також в області 
ν=1760…1100 см-1 та ν=2900…2000 см-1 характерних для валентних 
коливань –С=О– груп та –NH2 груп відповідно, збільшується 
інтенсивність поглинання спектрів, що свідчить про збільшення 
масової частки α-амінокислот, які знаходяться у вільному стані, 
ароматичних речовин, ефірів після заморожування та 
низькотемпературного подрібнення, які були отриманні хімічними та 
спектроскопічними методами дослідження.  

На основі отриманих наукових результатів розроблена 
нанотехнологія дрібнодисперсного замороженого пюре із грибів 
шампіньйонів, де в якості інновації використано кріогенне «шокове» 
заморожування і низькотемпературне подрібнення, яке дозволило 
вилучити приховані в рослинній сировині форми БАР і біополімерів 
та провести руйнування (механоліз) білку до окремих амінокислот, 
більш повно використати біологічний потенціал сировини. 

 

5. Обґрунтування результатів дослідження трансформації 
зв’язаних амінокислот у вільні під час розробки нанотехнології 
дрібнодисперсного замороженого пюре з грибів шампіньйонів 
(Agaricus Bisporus) 

Перевага цієї роботи полягає в тому, що авторами показано, що в 
грибах 70 % рослинного білка (від вихідної сировини) знаходиться у 
зв’язаному в нанокомплексах із хітином, полісахаридами, мінералами 
стані, які перебувають у прихованій формі та не визначаються за 
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допомогою традиційних хімічних методів дослідження, і про це ніхто не 
знав і не ставив питання, щоб їх витягти у вільний стан і далі 
використовувати для харчових цілей. Крім того, унікальність 
досліджень полягає в тому, що авторам вдалося 70 % білка зруйнувати 
до окремих вільних амінокислот, які легко можуть засвоюватися 
організмом людини. Ці відомості дадуть можливість науковій спільноті 
по-новому розглядати проблеми глибокої переробки рослинної 
сировини та більш повно використовувати її біологічний потенціал для 
вирішення проблеми в «здоровому» харчуванні на всій Землі. 
Корисність розробленої авторами нанотехнології полягає в тому, що її 
можна застосовувати під час глибокої переробки будь-якої рослинної 
сировини. Проте, слід зазначити, що для кожної рослинної сировини 
залежно від її хімічного складу, морфологічної будови та інших 
факторів є своє «ноу-хау» під час розробки технології заморожування 
та низькотемпературного подрібнення. 
 

6. Висновки 
В результаті проведених досліджень: 
1. Розроблено нанотехнологію отримання дрібнодисперсного 

пюре з грибів шампіньйонів, яка від традиційної відрізняється 
використанням «шокового» заморожування з застосуванням рідкого 
та газоподібного азоту до кінцевої температури заморожування -
35…-40о С (традиційно продукти заморожують до температури -18о 
С) та низькотемперартурного дрібнодисперсного подрібнення, яке 
супроводжується процесами механодеструкції та механоактивації, що 
дозволяє вивільнити БАР та перевести їх частину із зв’язаного стану з 
біополімерами у вільний стан, тим самим більш повно використати 
біологічний потенціал сировини. 

2. Досліджено вплив кріогенного подрібнення на трансформацію 
зв’язаних амінокислот у вільні в замороженому дрібнодисперсному 
пюре з грибів шампіньйонів. Установлено, що під час низько тем- 
пературного подрібнення грибів шампіньйонів відбувається вивіль- 
нення білка з комплексів (на 65...73% вище, ніж у вихідній сировині) 
та руйнування білку до окремих вільних амінокислот на 65–70%. 

3. Проведено порівняння скору білка грибів шампіньйонів 
порівняно зі шкалою ФАО/ВООЗ. Показано, що білок грибів 
шампіньйонів наближається до «ідеального білка», але є лімітованим 
за такими амінокислотами як валін та ізолейцин. 

4. Проведено порівняння якості ІЧ–спектрів грибів шампіньйонів  
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та дрібнодисперсного наноструктурованого пюре із них. 
Підтверджено, що у кріоподрібненому пюре з грибів відбувається 
руйнування внутрішньомолекулярних і міжмолекулярних водневих 
зв’язків, як у комплексах біополімерів – БАР, так і в самих 
біополімерах. 
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Вивчено вміст БАР в натуральних прянощах та розроблено 
технологію наноекстрактів та нанопорошків із них з використанням 
кріомеханічної обробки сировини перед екстрагуванням. Це дозволило 
збільшити вихід екстрактивних речовин в 1,5…2 рази, скоротити 
термін екстрагування в 4…5 разів та отримати добавки та 
продукти з їх використанням з рекордною кількістю БАР  

Ключові слова: натуральні прянощі, біологічно активні речовини, 
добавки, наноекстракти, оздоровчі продукти 

 

Изучено содержание БАВ в натуральных пряностях и 
разработана технология наноэкстрактов и нанопорошков из них с 
использованием криомеханической обработки сырья перед 
экстрагированием. Это позволило увеличить выход экстрактивных 
веществ в 1,5…2 раза, сократить время экстрагирования в 4…5 раз и 
получить добавки и продукты с их использованием с рекордным 
количеством БАВ  
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Ключевые слова: натуральные пряности, биологически активные 
вещества, добавки, наноэкстракты, оздоровительные продукты 

 

The content of biologically active substances in the natural spices is 
studied. The technology of nanoextracts and nanopowders of them is 
developed with the use of cryomechanical processing of raw materials 
before the extraction. It allowed to increase the content of extractives 
(1,5...2 times), to reduce time of extraction (4...5 times) and get the 
additives and products based on them with a record number of BAS 

Keywords: natural spices, biologically active substances, additives, 
nanoextract, healthful products 

 

1. Вступ 
Робота присвячена вивченню вмісту основних біологічно активних 

речовин (БАР) натуральних прянощів та розробці технології 
наноекстрактів та нанопорошків із них з високим вмістом БАР, 
отриманих з використанням в якості модифікації процесу 
кріомеханічної дрібнодисперсної обробки сировини перед 
екстрагуванням з метою більш повної і глибокої інтенсифікації 
процесу екстракції БАР та їх використання при виробництві широкого 
асортименту оздоровчих продуктів харчування. Наноекстракти та 
нанопорошки із натуральних прянощів можуть використовуватись як 
джерело таких низькомолекулярних БАР як, ефірні олії, ароматичні 
речовини, низькомолекулярні фенольні сполуки (катехіни, флавоноли, 
кверцетин, рутин, оксикоричні кислоти та ін.), дубильні речовини та 
інші цілющі БАР. Вони є природними, антиоксидантами, 
детоксикантами та консервантами при розробці широкого 
асортименту продуктів для здорового харчування.  

Глобальною проблемою, яка в даний час спостерігається в усіх 
країнах світу, є незбалансованість раціонів харчування, дефіцит в них 
повноцінного білку, вітамінів, мінеральних речовин та інших БАР [1]. 
Відомо, що в Україні спостерігається дефіцит натуральних 
вітчизняних прянощів. В основному їх закуповують по імпорту і 
заготовляють в країні всього біля 100 тис. тон на рік [2]. В зв’язку з 
цим актуальним є не тільки розширення обсягів виробництва 
натуральних прянощів, але й розробка таких технологій їх переробки, 
які б повністю зберігали в них цілющі БАР. Аналіз даних літератури 
показав, що в даній галузі мало проводиться досліджень, майже 
відсутні дані щодо їх хімічного складу, вмісту основних БАР, 
лікувально-профілактичних властивостей та розробки прогресивних 
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способів їх переробки в добавки та їх застосування в харчових 
продуктах [3]. У зв’язку з цим актуальним є вивчення вмісту 
біологічно активних речовин в натуральних прянощах, їх цілющих 
властивостей, розробка технологій наноекстрактів та нанопорошків із 
них з високим вмістом БАР та оздоровчих продуктах з їх 
використанням. Цій проблемі в даний час приділяється велика увага в 
роботах, як вітчизняних, так і закордонних вчених [4]. 

 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
В останні роки в міжнародній практиці з’явилась низка БАД із 

натуральних прянощів у вигляді порошку, екстрактів та інших, які 
використовуються для виготовлення оздоровчих продуктів 
харчування. Особливістю натуральних прянощів, так само як і 
лікарської рослинної сировини, є те, що вони мають здатність 
здійснювати, антиоксидантну, детоксикуючу та імуномодулюючу дію 
на організм людини. Крім того, натуральні прянощі містять БАР, які 
володіють консервуючою дією. Це пов’язано з особливістю їх 
хімічного складу. Вони відрізняються високим вмістом терпеноїдів, 
низько- та високомолекулярних фенольних сполук, які відрізняються 
наявністю в молекулах ненасичених подвійних зв’язків, активних 
угрупувань, здатних зв’язувати активні форми кисню, утворювати 
нерозчинні комплекси з іонами важких металів, гасити дію вільних 
окислювальних радикалів в організмі людини та ін.  

Прийнято вважати, що при споживанні продуктів харчування, 
збагачених БАР натуральних прянощів, з’являється можливість 
укріплювати здоров’я та зміцнювати імунітет [5]. Відомо, що за 
кордоном для збагачення харчових продуктів поряд з традиційною 
рослинною сировиною застосовують і добавки з натуральних 
прянощів в формі настоїв, екстрактів, концентратів, порошків і т. п., 
широке застосування яких в Україні обмежено використанням 
концентратів і ароматизаторів різних інофірм, зокрема виготовлених 
на синтетичній основі і часто не з якісної сировини, засвоєння яких в 
організмі людини обмежено роботою ферментної системи та 
здатністю накопичуватись у вигляді різних алергенів [6].  

За даними Державного департаменту продовольства України в 
останні роки збільшився обсяг використання натуральних прянощів 
та добавок з них при виробництві різних продуктів харчування. 
Однак їх широке застосування в харчовій промисловості стримується 
недостатньою рекламою та дефіцитом знань у фахівців в даній галузі. 
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На жаль в науковій літературі практично немає систематизованих 
даних щодо вмісту БАР в натуральних прянощах. Мало вивчені їх 
імуномодулюючі, антиоксидантні, детоксикуючі та консервуючі 
властивості [7]. Практично відсутня наукова література для інженера-
технолога, дієтолога та студента в цьому напрямку. Тому вивчення 
хімічного складу промислово висушених натуральних прянощів та 
розробка наноекстрактів та нанопорошків із них з високим вмістом 
БАР для оздоровчих продуктів харчування з їх використанням для 
підвищення імунітету і укріплення здоров’я нації є актуальним.  

Відомо також, що існуючі технології переробки натуральних 
прянощів в різні добавки у формі екстрактів, порошків з 
використанням теплового подрібнення не дозволяють зберегти всі 
цінні БАР вихідної сировини, особливо леткі ароматичні речовини, 
втрати яких при переробці складають від 20 до 80 % [8].  

Існуючі способи інтенсифікації процесу екстракції такі як, 
підвищення температури, застосування ультразвуку, низькочастотних 
механічних коливань, використання в якості екстрагента зрідженого 
СО2 та попередня обробка сировини ферментними композиціями не 
дозволяють повністю вилучити із сировини цілющі компоненти – 
біологічно активні речовини [9].  

Роботи щодо отримання екстрактів та порошків із рослинної 
сировини ведуться не тільки за кордоном, але і в країнах ближнього 
зарубіжжя. Основні центри, в яких ведуться роботи щодо екстракції 
рослинної сировини зосереджені в Москві (НВО напоїв), в Харкові 
(Харківському державному університеті харчування та торгівлі і 
Харківському політехнічному університеті), в Києві (НУХТ) та ін. [10].  

У даній роботі при розробці інноваційної технології наноекстрактів 
та нанопорошків із натуральних прянощів як інновацію було 
запропоновано використовувати в якості інтенсифікації процесу 
екстракції кріогенне та дрібнодисперсне подрібнення, яке супро-
воджується процесами кріодеструкції, кріомеханоактивації і 
кріомеханохімії. Це дозволило розробити новий спосіб отримання 
екстрактів та порошків з якісно новими, ніж у вихідній сировині, 
характеристиками та хімічним складом, які не можливо отримати, 
використовуючи традиційні методи екстракції. Літературних даних 
щодо впливу кріогенного та дрібнодисперсного подрібнення 
натуральних прянощів на вміст БАР при отриманні екстрактів 
практично немає та вони носять суперечливий характер. Ця галузь 
харчових технологій, заснована на використанні низьких температур та 
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дрібнодисперсного подрібнення мало вивчена. Зокрема існуючі 
технології консервування та переробки рослинної сировини традиційно 
більш присвячені вивченню впливу високих температур (пастеризації, 
стерилізації, теплового сушіння та інших) якості, збереженню БАР та 
біополімерів. Проте, переваги заморожування та дрібнодисперсного 
подрібнення при переробці рослинної сировини безумовні. 

 

3. Мета і задачі досліджень 
Мета роботи – вивчення вмісту БАР в прянощах та розробка 

технологій наноекстрактів та нанопорошків із них з високим вмістом, 
таких БАР як, ефірні олії, фенольні сполуки, дубильні речовини, 
вітаміни, L-аскорбінова кислота, які є природними, антиоксидантами, 
володіють детоксикуючою та консервуючою дією при виробництві 
оздоровчих продуктів харчування.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні задачі:  

– вивчити вміст основних біологічно активних речовин в 
натуральних прянощах – сировині для добавок в формі порошків та 
екстрактів для оздоровчих продуктів харчування;  

– вивчити кінетику виходу екстрактивних речовин із натуральних 
прянощів (базилік, майоран, плоди гвоздики, плоди перцю чорного 
горошку) при водно-спиртовій екстракції в залежності від способу 
подрібнення (традиційного; подрібнення в дезінтеграторі «Хінта»; 
кріогенного подрібнення);  

– вивчити вміст основних біологічно активних речовин в 
наноекстрактах та нанопорошках із натуральних прянощів при 
розробці технології їх виробництва з використанням в якості 
модифікації процесу кріогенного та дрібнодисперсного подрібнення 
сировини перед екстрагуванням та їх використанні у виробництві 
оздоровчих продуктів харчування;  

– розробити широкий асортимент оздоровчих продуктів 
харчування з використанням наноекстрактів із натуральних прянощів 
та їх впровадження у виробництво, як на великих підприємствах 
харчової промисловості, так і на підприємствах ресторанного 
господарства і торгівлі (зокрема, нанонапої, молочно-рослинні 
коктейлі, фітосиропи, сиркові десерти, креми, соуси-дресінги, діпи, 
майонези, закуски, пасти, хумуси, сиркові десерти, начинки для 
кондитерських виробів, хлібобулочні вироби, плавлені сири, сирні 
вироби, продукти індивідуального харчування, тощо). 
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4. Експериментальні дані та їх обробка: вивчення вмісту 
основних БАР в прянощах та розробка технології наноекстрактів 
та нанопорошків із них для оздоровчих продуктів 

Спеціалістами Харківського державного університету харчування 
та торгівлі (ХДУХТ) спільно з фахівцями Харківського торговельно-
економічного коледжу Київського національного торговельно-
економічного університету (ХТЕК КНТЕУ), Харківського коледжу 
переробної та харчової промисловості ХНТУСГ ім. П. Василенка 
(ХКПХП ХНТУСГ ім. П. Василенка) та Ліпковатівського аграрного 
коледжу (ЛАК) вивчено вміст біологічно активних речовин 
натуральних прянощів та розроблено технологію наноекстрактів та 
нанопорошків із них із використанням в якості модифікації процесу 
кріомеханічної обробки сировини перед екстрагуванням. Унікальна 
нова технологія дозволяє отримати наноекстракти та нанопорошки та 
оздоровчі продукти з їх використанням, які містять рекордну 
кількість БАР у вільному стані, які легко засвоюється організмом 
людини та призводить до укріплення імунної системи. В роботі 
спільні дослідження проведено в ХДУХТ на кафедрі технологій 
переробки плодів, овочів і молока на базі 2-х науково-дослідних 
лабораторій, які є на кафедрі «Інноваційні, кріо- та нанотехнології 
рослинних добавок та оздоровчих продуктів» і «Технології та біохімії 
фітоконцентратів». Роботу виконано з використанням сучасного 
обладнання, яке є на кафедрі, такого як: кріогенний програмний 
заморожувач з комп’ютерним забезпеченням, низькотемпературний 
подрібнювач (Франція), кріогенний подрібнювач, дрібнодисперсний 
активатор – подрібнювач, бінокулярний мікроскоп з програмним 
забезпеченням відеокамерою та калібрувальною шкалою в 
мікрометровому та нанометровому діапазоні та ін.  

Головним при розробці технології наноекстрактів та 
нанопорошків із натуральних прянощів було інтенсифікувати процес 
вилучення БАР з використанням в якості модифікації процесу 
кріомеханічної обробки сировини перед екстрагуванням з 
максимальним вилученням БАР сировини, трансформації їх у 
розчинну вільну форму, зі скороченням в 4–5 разів тривалості 
процесу екстракції, а при отриманні нанопорошків більш повно 
вилучити їх із скритої зв’язаної форми БАР і перевести їх у вільну 
форму (в 1,7–2,2 більше ніж у вихідній сировині).  

В роботі вивчено вміст БАР натуральних прянощів як сировині 
для наноекстрактів з метою їх використання при виробництві  



188 
 

оздоровчих продуктів харчування (табл. 1). Показано, що натуральні 
прянощі містять значну кількість БАР з антиоксидантною, 
детоксикуючою та консервуючою дією, таких як, ефірні олії (від 1,2 
до 7 %.), фенольні сполуки з Р-вітамінною активністю: загальні (за 
хлорогеновою кислотою) (від 0,1 до 23,2 %), флавонолові глікозиди 
(від 0,9 до 12,0 %), вільні катехіни (від 0,1 до 3,0 %), дубильні 
речовини (від 0,6 до 31,2 %). Найбільшою кількістю фенольних 
сполук відрізняється гвоздика, найменшим – насіння кмину і 
коріандру. Встановлено також, що в натуральних прянощах міститься 
значна кількість мінеральних речовин – від 3,0 до 6,8 % та незначна 
кількість вітаміну С (від 1,5 до 24,8 мг в 100 гр.). Екстрактивність 
натуральних прянощів коливається від 16,1 до 26,2 %. 

 

Таблиця 1  
Вміст основних біологічно активних речовин натуральних 

прянощів – сировині для наноекстрактів з метою їх використання при 
виробництві оздоровчих продуктів харчування 

Фенольні сполуки 
з Р-вітамінною активністю, 

мг в 100 г 
Рослинна 
сировина 

Ефі
рні 
олії, 
% 

загальні 
(за 

хлороген
овою к-

тою) 

флавонол
ові 

глікозіди 
(за 

рутіном) 

вільні 
катехін
и (за d-
катехі-
ном) 

Дубил
ьні 

речови
ни 
(за 

таніно
м), % 

Віта
мін 
С, 
мг 
в 

100 
г 

Зо
ла 
,% 

Екстр
актив

-
ність, 

% 

Перець 
духм’яний 
(плоди) 5,2 5700,0 172,0 855,4 6,7 5,2 4,7 17,0 
Перець чорний 
горошок (плоди) 1,2 4500,2 110,2 803,3 1,0 4,5 5,5 18,0 
Гвоздика (плоди) 7,0 23250,0 956,4 1125,5 31,2 10,4 6,8 20,0 
Лавровий лист 1,2 3869,6 950,7 1976,5 0,6 17,7 3,7 19,9 
Кориця  2,5 1824,6 107,5 2902,0 3,4 19,4 3,1 20,2 
Мускатний горіх  5,6 15600 1009,0 1340,0 25,2 13,2 6,4 17,4 
Майоран  1,9 2872 385,0 672,0 1,1 17,3 4,7 16,5 
Базилік  4,8 14750 1200,0 1410,0 23,6 11,3 5,2 18,6 
Розмарин  2,2 1116,3 101,3 289,8 1,7 21,4 5,4 19,7 
Кардамон  2,2 1126,4 103,0 296,1 1,9 22,0 3,0 18,4 
Коріандр 
(насіння) 2,5 685 412,4 132,4 0,6 1,5 6,5 16,5 
Кмин (насіння) 1,2 384 105,0 262,5 0,7 5,2 6,2 17,4 
Фенхель (насіння) 3,1 1041,6 274,1 622,2 0,8 5,6 6,2 26,2 
Кріп (насіння) 2,9 544,6 368,4 324,2 0,8 5,1 6,4 18,5 
Померанцева  
шкірочка 1,8 988,4 89,2 252,8 1,7 24,8 3,2 16,1 
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Отримані результати дозволяють мати більш повну інформацію 
про цілющі властивості натуральних прянощів при їх використанні у 
виробництві продуктів оздоровчого харчування. Відомо, що 
натуральні прянощі в харчовій промисловості в міжнародній практиці 
крім порошків, найбільш широко застосовуються у вигляді екстрактів 
та витяжок. Але традиційні технології їх виробництва не дозволяють 
повністю вилучити та використати їх біологічний потенціал. Вміст 
сухих речовин в водно-спиртових витяжках отриманих за 
традиційними технологіями складає від 1,0 до 4,5 %. 

В ХДУХТ розроблено нову технологію наноекстрактів з на-
туральних прянощів з рекордним вмістом БАР, яка від традиційних 
відрізняється використанням в якості модифікації процесу крі-
омеханічної обробки сировини перед екстрагуванням, що дозволило 
збільшити вихід екстрактивних біологічно активних речовин при 
водно – спиртовому екстрагуванні в 1,5 …2 рази та скоротити термін 
екстрагування в 4…5 разів. При екстрагуванні кріогенно та 
дрібнодисперсно подрібненої рослинної сировини відбувається 
швидка дифузія розчинних речовин із зруйнованих клітин шляхом 
безпосереднього розчинення. Показано, що процес екстракції БАР 
відбувається вже за 2 години (рис. 1).  

Технологія наноекстрактів із натуральних прянощів включає: 
приймання, інспектування натуральних прянощів, кріогенне або 
дрібнодисперсне подрібнення при температурі –10…–20 ºС до 
розміру частинок в декілька разів менше, ніж при традиційному 
подрібненні; настоювання при кімнатній температурі протягом 2 год., 
при співвідношенні сировини та екстрагента 1:5, 1:8; фільтрування 
водно-спиртового наноекстракту; зберігання наноекстракта. Відомо, 
що традиційна технологія отримання екстрактів з нетрадиційної 
лікарської та пряно-ароматичної рослинної сировини включає два 
настоювання (перше і друге), загальною тривалістю 8…12 год. з 
неповним вилученням ц інних БАР сировини. 

Встановлено, що нові наноекстракти із натуральних прянощів, 
отримані з використанням процесу кріомеханічної обробки сировини 
перед екстрагуванням, відрізняються високим вмістом БАР, таких як, 
ароматичні речовини, фенольні сполуки з Р-вітамінною активністю, 
дубильні речовини, вітамін Е, каротин (табл. 2). Так, в 100 мл нових  
наноекстрактів масова частка ароматичних речовин складає від 113,9 
до 333,8 мл Na2S2O3, низькомолекулярних фенольних сполук (за 
хлорогеновою кислотою) – від 91,5 до 1469,2 мг в 100 мл, 
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Рис. 1. Залежність кінетики виходу екстрактивних речовин із натуральних 
прянощів при водно-спиртовій екстракції в залежності від способу подрібнення 
– традиційного (1), подрібнення в дезінтеграторі «Хінта» (2), кріогенного (3), де 
а – базилік, б – майоран, в – плоди гвоздики, г – плоди перцю чорного горошку 

 

флавонолових глікозидів (за рутином) – від 10,2 мг до 886,5 мг в 100 
мл, вільних катехі- нів – від 54,8 до 579,2 мг в 100 мл, дубильних 
речовин – від 128 до 360 мг в 100 мг, вітаміну Е – від 8,2 до 39,6 мг в 
100 мл, каротину – від 7,3 до 69,1 мг в 100 мл. 

Масова частка сухих речовин в наноекстрактах з натуральних 
прянощів коливалась від 1,8 до 5,1 %. Найбільш високим вмістом 
перелічених БАР відрізнялись наноекстракти з гвоздики, базиліку, 
перцю червоного, мускатного горіху, лаврового листя та перцю 
духмяного.  

Таким чином, наноекстракти з натуральних прянощів, отримані з 
використанням таких інновацій при переробці, як кріогенне та 
дрібнодисперсне подрібнення та процесів кріомеханоактивації і 
кріомеханодеструкції, дозволило отримати якісно нові продукти, які 
неможливо отримати, використовуючи традиційні методи переробки 
рослинної сировини.  
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Таблиця 2 
Вміст БАР в рослинних наноекстраках із натуральних прянощів, 

отриманих з використанням в якості модифікації процесу екстракції 
кріогенного та дрібнодисперсного подрібнення 

Фенольні сполуки з 
Р-вітамінною 

активністю, мг/100мл 

Вид 
наноекстракту 

Ароматич
ні 

речовини 
(за числом 
аромату), 

мл 
тіосуль-

фату 
натрія 

загаль-
ний 
вміст (за 
хлороген
овою 
кислою) 

сума 
флавоно

лових 
глікози-
дів (за 
рути-
ном) 

вільні 
катехін
и (за 
d-кате-
хіном) 

Дуби-
льні 
речов
ини, 
мг/ 
100 
мл 

Віта
-мін 
Е, 
мк 
моль
/100 
мл 

Каро
-тин, 
мк 
моль
/100 
мл 

Су
хі 
реч
ови
ни, 
% 

Із гвоздики  333,8 1469,2 886,5 568,3 345 35,2 10,4 4,5 
Із базиліку  305,4 1380,8 840,2 248,4 360 34,8 62,3 5,1 
Із перцю 
червоного 248,8 1320,3 830,8 198,6 348 37,2 69,1 3,4 
Із мускатного 
горіху 300,0 1210,0 723,6 197,4 350 32,8 64,0 3,0 
Із лаврового 
листя 234,8 1192,4 269,6 579,2 320 39,6 12,2 2,9 
Із перцю 
духмяного  240,3 687,3 67,8 312,4 177 30,0 12,0 3,5 
Із перцю 
чорного 192,4 158,9 12,5 307,2 132 22,3 10,6 3,6 
Із коріандру  140,1 93,9 11,2 78,8 128 10,4 8,2 2,0 
Із кмину  113,9 91,5 10,2 76,4 213 8,2 7,3 1,8 
Із майорану 125,8 221,8 75,2 54,8 251,2 8,4 7,5 3,9 
 

З використанням добавок з натуральних прянощів в формі 
наноекстрактів та порошків з високим вмістом цілющих БАР 
розроблено широкий асортимент продуктів оздоровчого харчування, 
зокрема, нанонапої, молочно-рослинні коктейлі, фітосиропи, сиркові 
десерти, креми, соуси-дресінги, діпи, майонези, закуски, пасти, 
хумуси, сиркові десерти, начинки для кондитерських виробів, 
хлібобулочні вироби, плавлені сири, сирні вироби, продукти 
індивідуального харчування та багато інших харчових продуктів з 
високим вмістом БАР, радіозахисної, антиоксидантної та 
імуномодулюючої дії. Розроблено та затверджено на рівні МОЗ 
України, СРСР, Латвії, Росії біля 35 НД на наноекстракти та 
біологічно активні добавки із натуральних прянощів в формі 
порошків, відпрацьовані рецептури, технологічні режими 
виготовлення та зберігання, дози внесення в харчові продукти. Нові 
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технології апробовані та впроваджені у виробництво на 
підприємствах України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя 
(НВО «Буревеснік» (м. Нижній Новгород), НВО «БІОФІТ»), НВФ 
«КРІАС», НВФ «ФІПАР» (м. Харків), НВФ «РАМОН» (м. Харків), 
НВФ «Фіторія» (м. Харків), «Бєлгородський вітамінний комбінат» (м. 
Бєлгород), МКП «ПІЛТЕНЕ» (Латвія, Венспілс). 

 

5. Висновки 
Показано, що натуральні прянощі є джерелом БАР з 

антиоксидантною, детоксикуючою та консервуючою дією, таких як, 
ефірні олії (від 1,2 до 7 %.), фенольні сполуки з Р-вітамінною 
активністю: загальні (за хлорогеновою кислотою) (від 0,1 до 23,2 %), 
флавонолові глікозиди (від 0,9 до 12,0 %), вільні катехіни (від 0,1 до 
3,0 %), дубильні речовини (від 0,6 до 31,2 %), мінеральні речовини 
(від 3,0 до 6,8 %) та екстрактивні речовини (від 16,1 до 26,2 %).  

Показано, що при водно – спиртовому екстрагуванні натуральних 
прянощів, підготовлених до екстрагування з використанням в якості 
модифікації процесу кріомеханічної обробки сировини, дозволило 
збільшити вихід екстрактивних БАР в 1,5 …2 рази та скоротити термін 
екстрагування до 2 годин, що 4…5 разів коротше традиційного.  

Встановлено, що наноекстракти із натуральних прянощів 
відрізняються високим вмістом БАР, таких як, ароматичні речовини 
(від 113,9 до 333,8 мл Na2S2O3), низькомолекулярні фенольні сполуки 
(за хлорогеновою кислотою) (від 91,5 до 1469,2 мг в 100 мл), 
флавонолові глікозиди (за рутином) (від 10,2 мг до 886,5 мг в 100 мл), 
вільні катехіни (від 54,8 до 579,2 мг в 100 мл), дубильні речовини (від 
128 до 360 мг в 100 мг), вітамін Е (від 8,2 до 39,6 мг в 100 мл) та 
каротин (від 7,3 до 69,1 мг в 100 мл). Показано також, що вміст БАР в 
нанопорошках із натуральних прянощів в 1,5–2 рази вище ніж у 
вихідній сировині, що пов’язано з механокрекінгом нанокомплексів 
БАР-біополімер та переходом низькомолекулярних БАР у вільний стан.  

З використанням наноекстрактів та нанопорошків розроблено 
широкий асортимент продуктів оздоровчого харчування, зокрема, 
нанонапої, молочно-рослинні коктейлі, фітосиропи, сиркові десерти, 
креми, соуси-дресінги, діпи, майонези, закуски, пасти, хумуси, 
сиркові десерти, начинки для кондитерських виробів, хлібобулочні 
вироби, плавлені сири, сирні вироби, продукти індивідуального 
харчування та багато інших харчових продуктів з високим вмістом 
БАР, радіозахисної, антиоксидантної та імуномодулюючої дії. 
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Кінцевим результатом роботи є розробка широкого асортименту 
наноекстрактів та біологічно активних добавок із натуральних прянощів 
в формі порошків та оздоровчих продуктів з їх використанням, розробка 
та затвердження на рівні МОЗ України НД, їх апробація та 
впровадження у виробництво на ряді підприємств України, Росії, Латвії. 
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Запропоновано та розроблено кріогенну технологію отримання 
нанопорошків із топінамбуру, яка відрізняється від традиційних 
застосуванням кріогенного «шокового» заморожування, 
низькотемпературного дрібнодисперсного подрібнення та 
сублімаційного сушіння. Нова технологія дозволяє більш повно 
вилучити біологічно активні речовини із зв’язаного з біополімерами 
наноасоціатів у вільний стан та зруйнувати полісахарид інулін на 
45-55 % до окремих його мономерів – фруктози. 

Ключові слова: кріогенне заморожування, дрiбнодисперсне 
подрібнення, сублімаційне сушіння, топінамбур, інулін, нанопорошки. 

 

Предложена и разработана криогенная технология получения 
нанопорошков из топинамбура, которая отличается от 
традиционных применением криогенного «шокового» замораживания, 
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низкотемпературного, мелкодисперсного измельчения и 
сублимационной сушки. Новая технология позволяет более полно 
извлечь биологически активные вещества из связанного с 
биополимерами в наноассоциатах состояния в свободное и 
разрушить полисахарид инулин на 45-55 % до отдельных его 
мономеров – фруктозы. 

Ключевые слова: криогенное замораживание, мелкодисперсное 
измельчение, сублимационная сушка, топинамбур, инулин, нанопорошки. 

 

Cryogenic technology of reception of nano-powders based on  
topinambour, which differs from traditional technologies with the use of 
cryogenic "shock" freezing, low-temperature fine-dispersed grinding and 
sublimation drying is proposed and developed. New technology allows 
both: to liberate biologically active substances more completely from the 
bound with nanocomplexes in nanoassociates condition into a free 
condition; to destroy 45-55% of polysaccharide inulin into its separate 
monomers – fructose. 

Keywords: cryogenic freezing, fine-dispersed grinding, sublimation 
drying, topinambour, inulin, nano-powders.  

 

1. Вступ 
Робота присвячена розробці кріогенної технології нанопорошків 

із топінамбуру, виявленню закономірностей та механізму впливу 
кріогенного заморожування і процесів кріомеханодеструкції на 
біополімери інулін та білок, вивченню їх механолізу до окремих 
мономерів – фруктози та амінокислот та збереження біологічно 
активних речовин (БАР) отриманні нанопорошків за кріогенною 
технологією. 

Глобальною проблемою, яка в даний час спостерігається в усіх 
країнах світу, є незбалансованість харчування і дефіцит в раціоні 
харчування повноцінних білків, вітамінів, мінеральних речовин і 
інших БАР, потреба в яких у населення України задовольняється 
всього на 50 % [1, 2, 3]. Крім того, на всій Землі спостерігається 
зниження імунітету населення, обумовлене загальним погіршенням 
екологічного становища, малорухомим способом життя, 
зловживанням шкідливими звичками, впливом стресових подразників 
тощо [1-5]. У зв’язку з цим, актуальним є включення у добові раціони 
харчування функціональних оздоровчих продуктів (особливо із 
фруктів та овочів, а також комбінованих молочно-рослинних 
продуктів), які являються джерелами БАР та спрямовані на зміцнення 
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здоров’я. Цій проблемі в даний час приділяється велика увага в 
роботах, як вітчизняних, так і закордонних вчених [4, 5, 6, 7, 8].  

 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Інуліновмісна сировина, зокрема топінамбур, займає особливе 

місце серед рослинної сировини, яка використовується для 
виготовлення функціональних оздоровчих продуктів [9, 10]. В 
Україні традиційним джерелом інуліну є топінамбур та корінь 
цикорію. Інулін є природним лінійним полісахаридом, основним 
структурним мономером якого є залишки фруктози, що з’єднані β–
фруктозидними зв’язками. Прийнято вважати, що при споживанні 
продуктів харчування, збагачених інуліновмісною сировиною, 
з’являється можливість знижувати загальне вуглеводне навантаження 
на організм людини, що призводить до зниження глікемічного 
індексу і калорійності та значно посилює їх біологічну цінність [11].  

Відомо, що при споживанні топінамбуру у свіжому вигляді та 
переробленого (у формі порошків, борошна, пюре, сиропу та інших), 
інулін й олігофруктози, які входять до його складу та збудовані із 
залишків фруктози, що зв’язані β–фруктозидними зв’язками, не 
розщеплюється ферментами організму людини (ні в шлунку, ні в 
тонкому кишковнику) до фруктози. Тому, зазначені рослинні 
фруктани при проходженні через ротову порожнину та шлунок 
зазнають лише незначного впливу. Цей факт було доведено вченими 
різних країн світу: Зізеніц і Зіберт, Німеччина (1987 р.), De Nederlandse 
Voedings-raad, Нідерланди (1987 р.), Бем’є і Паскаль, Франція (1990 
р.), Британський Нітриціологічний фонд, Велика Британія (1990 р.) та 
Роберфройд, Бельгія (1993) [9, 10, 11, 12, 13]. Тобто рослинний інулін 
мало засвоюється організмом людини. Відомо також, що існуючі 
технології переробки топінамбуру в різні добавки у формі порошків, 
паст, борошна, пюре, екстрактів з використанням паротермічної 
обробки, сушіння, не дозволяють частину інуліну перетворити в 
легкозасвоювану фруктозу. 

При переробці топінамбуру в порошки, сиропи, пюре є ще одна 
значна проблема – це потемніння продукту в результаті дії 
окислювальних ферментів [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Йде пошук таких 
технологічних прийомів, які б дозволили інактивувати окислювальні 
ферменти та отримати кінцеві продукти високої якості [15, 16, 17]. 
Крім того, при використанні теплових методів обробки топінамбуру 
при отриманні різних продуктів із нього відбувається руйнування  
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фруктози (від 10 до 20 %).  
Відомо, що найбільш ефективними способами переробки 

рослинної сировини при отриманні пюре є швидке «шокове» 
заморожування, яке забезпечує найбільш високе збереження вітамінів 
та інших БАР [6, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Однак при розморожуванні 
заморожених продуктів спостерігаються втрати клітинного соку і 
вітамінів, а гарантійні терміни зберігання замороженої продукції 
обмежені 6 місяцями. За кордоном широке застосування знайшло 
кріогенне «шокове» заморожування, тобто заморожування з 
застосуванням кріогенних рідин (рідкого азоту, рідкої вуглекислоти 
та ін.) [18, 19]. Аналіз даних літератури показав, що в Україні цей 
спосіб заморожування поки не знайшов свого застосування, не 
розроблені також кріогенні технології і не вивчені біохімічні та 
фізико-хімічні процеси при отриманні заморожених пюре з рослинної 
сировини, зокрема з топінамбуру [6, 14]. 

На думку авторів статті, одним з інноваційних напрямків розвитку 
науки і техніки в міжнародній практиці є застосування способів 
дрібнодисперсного подрібнення, зокрема харчової рослинної сировини, 
що призводять до процесів механодеструкції (у тому числі 
кріодеструкції), механоактивації і механохімії, які проявляються при 
збільшенні ступеня дисперсності подрібнених матеріалів, в результаті 
чого продукт набуває нових властивостей і знаходиться в 
наноструктурованій або нанорозмірній формі [6, 14, 20, 21, 22, 23, 24]. 
В даний час перспективні способи дрібнодисперсного подрібнення вже 
знайшли широке застосування в металургійній, текстильній, авіаційній, 
хімічній, будівельній галузі та ін. [4, 14, 21, 22]. У харчовій 
промисловості ці процеси не були вивчені взагалі.  

У даній роботі при розробці кріогенної технології отримання 
нанопорошків із топінамбуру як інновацію було запропоновано 
використовувати  кріогенне «шокове» заморожування з 
використанням рідкого та газоподібного азоту і низькотемпературне 
дрібнодисперсне подрібнення, що супроводжується процесами 
кріодеструкції, механоактивації і механохімії. Комплексне 
використання дозволило розробити новий спосіб отримання 
консервованих добавок у формі дрібнодисперсного порошку 
сублімаційного сушіння з якісно новими, ніж у вихідній сировині, 
характеристиками та хімічним складом, які не можна отримати, 
використовуючи традиційні методи.  
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3. Мета і задачі досліджень 
Метою роботи є розробка кріогенної технології отримання 

нанопорошків із топінамбуру з використанням в якості інновації 
кріогенного «шокового» заморожування, дрібнодисперсного 
механічного низькотемпературного подрібнення та сублімаційного 
сушіння, а також виявлення механізмів і закономірностей основних 
механохімічних та біохімічних процесів при отриманні 
нанопорошків. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні задачі: 

1) розробити кріогенну технологію отримання нанопорошків із 
топінамбуру з використанням в якості інновації кріогенного 
«шокового» заморожування з використанням рідкого та 
газоподібного азоту, низькотемпературного подрібнення та 
сублімаційного сушіння; 

2) вивчити основні механохімічні та біохімічні процеси, які 
відбуваються в рослинній сировині при використанні нових 
технологічних прийомів, зокрема: 

– вплив кріогенного «шокового» заморожування, 
дрібнодисперсного подрібнення та сублімаційного сушіння на БАР та 
полісахариди, зокрема інулін, при отриманні нанопорошків із 
топінамбуру; 

– процес механолізу білка топінамбуру та трансформацію 
зв’язаних амінокислот у вільну форму при отриманні нанопорошків 
за кріогенною технологією та розкрити механізм цього процесу; 

– інфрачервоні спектри зразків тонкодисперсних порошків з 
топінамбуру з розміром частинок біля декількох мкм та порошків 
традиційного подрібнення з розміром частинок 50…250 мкм; 

– хімічний склад нанопорошків із топінамбуру в порівнянні з 
аналогами та вихідною сировиною. 

 

4. Експериментальні дані розробки кріогенної технології  
нанопорошків сублімаційного сушіння із топінамбуру та їх обробка 

Харківським державним університетом харчування та торгівлі 
(Україна, м. Харків)  у співдружності із фахівцями Національного 
університету харчових технологій (Україна, м. Київ) запропоновано 
та розроблено кріогенну технологію отримання нанопорошків сублі- 
маційного сушіння із топінамбуру з використанням низько тем- 
пературної обробки, зокрема кріогенного «шокового» заморожування 
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та низькотемпературного механічного подрібнення. Роботу виконано 
з використанням сучасного обладнання: кріогенний програмний 
заморожувач з комп’ютерним забезпеченням, низькотемпературний 
подрібнювач (Франція), кріогенний подрібнювач, бінокулярний 
мікроскоп з програмним забезпеченням, відеокамерою та калібру- 
вальною шкалою в мікрометровому та нанометровому діапазоні. 

Дослідження проведено в ХДУХТ на кафедрі технологій 
переробки плодів, овочів і молока на базі 2-х науково-дослідних 
лабораторій: «Інноваційні кріо- та нанотехнології рослинних добавок 
та оздоровчих продуктів» і «Технології та біохімії фітоконцентратів».  

Приведені в даній статті наукові результати є продовженням 
роботи авторів на тему «Створення та впровадження прогресивних 
технологій та ефективного обладнання для отримання нових 
функціональних оздоровчих харчових продуктів», яка була удостоєна 
в 2006 році Державної премії України в галузі науки і техніки [6]. 

Головним при розробці кріогенної технології нанопорошків із 
топінамбуру з використанням заморожування, кріодеструкції та 
механодеструкції було повністю виключити теплову обробку сировини, 
провести механоліз і кріоліз інуліну у вільну фруктозу в розчинній 
формі, інактивувати окислювальні ферменти, максимально зберегти 
БАР та збільшити ступінь їх вилучення із нанокомплексів з іншими 
біополімерами у вільний стан з сировини, а також повністю виключити 
використання синтетичних харчових добавок та отримати продукти 
високої якості. 

Встановлено, що при кріогенному заморожуванні з використанням 
різних швидкостей охолодження до різних кінцевих температур в про- 
дукті, сублімаційному сушінні та при кріогенному дрібнодисперсному 
подрібненні топінамбуру значна частина інуліну (45…55 %) перетво- 
рюється в розчинну вільну фруктозу за рахунок неферментативного, 
некислотного руйнування β–фруктозних зв’язків в інуліні. Цей процес 
відбувається за рахунок механічного руйнування – механокрекінгу. Так, 
наприклад, у вихідній сировині – топінамбурі міститься 52,2…56,0 % 
інуліну в перерахунку на суху речовину, а після низько температурної 
обробки залишається 25,8…28,7 % інуліну в перерахунку на суху речо- 
вину, а 26,4…27,3 % його перетворюється у вільну фруктозу (рис. 1). 
Виявлено також, що одночасно відбувається деградація і деструкція 
целюлози та білку. Так, 43…45 % целюлози трансформується до її моно- 
мерів – глюкози, та 50 % білку руйнується до окремих вільних α-
амінокислот. 
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Установлено також, що при «шоковому» заморожуванні та 
дрібнодисперсному подрібненні топінамбуру, яке супроводжується 
процесами механо- та кріодеструкції, механоактивації відбувається не 
тільки збереження всіх БАР, таких як фенольні сполуки, аскорбінова 
кислота, дубильні речовини та ін., але й їх більш повне вилучення із 
зв’язаних з біополімерами нанокомплексів або наноасоціатів стану і 
трансформація їх у вільний стан (їх кількість в порівнянні з вихідною 
сировиною збільшується в 1,7 – 2,2 рази), що дає змогу отримати 
продукт з принципово новим хімічним складом і високими 
споживчими властивостями. 

 
 

 

Рис. 1. Вплив заморожування та кріомеханодеструкції на масову 
частку інуліну (а) топінамбуру, %,  його трансформацію у вільну 
фруктозу (б), зв'язані амінокислоти білку (в), трансформацію їх у 
вільні амінокислоти (г) та на целюлозу (д) і її механоліз до цукрів  
при отриманні дрібнодисперсних порошкоподібних добавок (е);  

1 – свіжий топінамбур, 2 – нанопорошок із топінамбуру 
 

Проведено порівняння амінокислотного складу білків у вільному та 
зв'язаному стані у вихідній інуліновмісній сировині (висушеному 
сублімаційним сушінням топінамбурі) та нанопорошку із топінамбура. 
Встановлено, що в порівнянні із вихідною сировиною, при 
дрібнодисперсному подрібненні замороженої інуліновмісної сировини 
відбувається значне механічне руйнування (механоліз) молекул білка до 
окремих амінокислот, їх перехід із зв'язаного cтану у вільний (табл. 1). 
Так, в нанопорошку із топінамбуру масова частка зв’язаних амінокислот 
зменшується у 2 рази в порівнянні з вихідною сировиною (відповідно у 
вихідній сировині  масова частка зв’язаних амінокислот становить 5,59 
мг/100 г, а у нанопорошку із топінамбуру – 2,44 мг/100 г). Зниження 

 а             б        в                     г                      д                     е 
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після дрібнодисперсного подрібнення масової частки амінокислот білку 
становить 56,4 %. Одночасно відбувається збільшення у 1,7-10 разів 
масової частки амінокислот, що знаходяться у вільному стані. 

Таким чином, встановлено, що в порівнянні з вихідною 
сировиною (висушеним сублімаційним сушінням топінамбуром) при 
дрібнодисперсному подрібненні замороженої інуліновмісної 
сировини відбувається дезагрегація, деструкція та механоліз 
біополімерів білку, який проявляється у зменшенні приблизно на 45-
50 % масової частки амінокислот білку, що знаходяться у зв’язаному 
стані, за рахунок трансформації амінокислот у вільну форму.  

 
 

Таблиця 1 
Вплив кріогенного заморожування та дрібнодисперсного подрібнення 

на трансформацію амінокислот із зв’язаного стану у вільний при 
отриманні нанопорошку із топінамбуру 

Масова частка амінокислот 
у зв’язаному стані у вільному стані 

Амінокислота 

Вихідна  
сировина 

(висушений 
топінамбур), 

мг в 100 г 

Нанопоро
шок із 

топінамб
уру, мг в 

100 г 

% до 
вихідн

ої 
сирови

ни 

Вихідна 
сировина 
(висушен
ий топі- 
намбур), 

мг в  
100 г 

Нанопор
ошок із 

топінамб
уру, мг в 

100 г 

% до 
вихід- 

ної 
сиро- 
вини 

Аспарагінова 
кислота 0,47 0,24 51,1 0,33 0,56 169,7 
Треонін 0,20 0,10 50,0 0,09 0,19 211,1 
Серин 0,32 0,16 50,0 0,04 0,2 500,0 
Глутамінова 
кислота 1,33 0,14 10,5 0,27 1,46 540,7 
Пролін 0,34 0,16 47,1 0,02 0,2 1000,0 
Цистин+Гліцин 0,31 0,18 58,1 0,05 0,18 360,0 
Аланін 0,40 0,22 55,0 0,04 0,22 550,0 
Валін 0,30 0,17 56,7 0,06 0,19 316,7 
Метіонін 0,12 0,08 66,7 0,03 0,07 233,3 
Ізолейцин 0,42 0,25 61,0 0,06 0,22 366,7 
Лейцин 0,40 0,21 52,5 0,04 0,23 575,0 
Тирозин 0,12 0,07 58,3 0,03 0,08 266,7 
Фенілаланін 0,20 0,11 55,0 0,02 0,11 550,0 
Гістидин 0,11 0,06 54,5 0,04 0,09 225,0 
Лізин 0,48 0,25 52,1 0,06 0,29 483,3 
Аргінін 0,07 0,04 57,1 0,04 0,07 175,0 
Сума 5,59 2,44 43,6 1,21 4,36 360,3 



202 
 

Так, в 100 г висушеного топінамбуру загальний вміст 
амінокислот становить 6,8 мг, з них 5,59 мг представлені 
амінокислотами, що знаходяться в зв’язаному стані та 1,21 мг – у 
вільному. А в 100 г нанопорошку при загальному вмісті амінокислот 
6,8 мг, 2,44 мг представлені амінокислотами, що знаходяться в 
зв’язаному стані та 4,36 мг – у вільному. 

Отримані за допомогою хімічних методів наукові результати 
були підтверджені при використанні методів спектрального аналізу. 
На рис. 2 наведено ІЧ-спектри виготовлених дрібнодисперсних 
порошків, а в табл. 2 представлена пояснювальна інформація до рис. 2, 
в якій наведено відомості про основні валентні коливання 
функціональних груп дрібнодисперсних порошків (-ОН, -NH, -SH,  
-C=O, -C-O, -COOH, -S=S, -C=N, -CH3) та цифрові значення частот 
характерних для їх коливань. 

 
Рис. 2. Порівняння ІЧ–спектрів виготовлених дрібнодисперсних 
порошків: 1 – висушений сублімаційним сушінням топінамбур;  

2 – нанопорошок із топінамбуру 
 

Таблиця 2 
Відомості про основні валентні коливання функціональних груп 

дрібнодисперсних порошків (-ОН, -NH, -SH, -C=O,  -C-O, -COOH, -S=S, 
-C=N, -CH3), та цифрові значення частот характерних для їх коливань 

 

Валентні коливання груп, см-1 
ОН NH CH S-H C=O 

3645…2500 3500…3300 3350…2850 2600…2550 1750…1720 
Валентні коливання груп, см-1 

C-O- COOH S=S C=N CH3 
1300…1000 1750…1700 50…4500 1230…1030 1470…1355 
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Показано, що в області частот при v=3000…3650 см-1, характерних 
для валентних коливань функціональних ОН–груп, в кріогенних 
нанопорошках, на відміну від висушеного сублімаційним сушінням 
топінамбуру, спостерігається зменшення інтенсивності ІЧ–спектрів, що 
свідчить про руйнування водневих зв’язків в різних нанокомплексах 
сполук біополімерів з БАР, а також в самих біополімерах. При цьому, 
відбувається більш повне екстрагування останніх, які трансформуються 
у вільний стан, визначаються і фіксуються за допомогою хімічних 
методів досліджень. Показано також, що в області частот 2900…2000 
см-1, характерних для валентних коливань –NH2 і –NH груп 
амінокислот, а також в області v=1700…1000 см-1, характерних для 
валентних коливань –С=О– груп спиртів, амінокислот, ефірів, 
спостерігається збільшення інтенсивності спектрів поглинання в 
отриманих нанопорошках із топінамбуру порівняно з контрольним 
зразком, що свідчить про збільшення α-амінокислот, ефірів, спиртів, 
ароматичних речовин терпеноїдної природи. 

Таким чином, ІЧ–спектри підтверджують наукові результати, 
отримані хімічними методами.  

На основі отриманих експериментальних даних була розроблена 
нова холодильна нанотехнологія переробки топінамбуру у 
нанопорошки, яка відрізняється від традиційних тим, що виключає 
повністю теплову обробку продукту та заснована на використанні 
холодильної обробки сировини на стадії підготовки топінамбуру, 
кріогенного «шокового» заморожування та низькотемпературного 
дрібнодисперсного подрібнення з подальшим сублімаційним 
сушінням (рис. 3).  

Нова технологія дає можливість отримати добавки із топінамбуру 
у вигляді дрібнодисперсних нанопорошків з розміром частинок в 
десятки разів менші, ніж при традиційному подрібненні. Їх якість за 
вмістом фруктози у вільному стані та БАР, які вилучені із зв’язаного 
стану, перевершує вітчизняні та закордонні аналоги.  

Встановлено, що нові нанопорошки із топінамбуру, отримані за 
холодильними технологіями, суттєво відрізняються від свіжого 
топінамбуру (табл. 3). Вони відрізняються високим вмістом фруктози 
у вільному стані. 

Так, в 100 г нового нанопорошку із топінамбуру масова частка 
фруктози складає  25–26 %, а кількість біополімерів, таких як інулін, 
білок, целюлоза зменшилась майже вдвічі в порівнянні з вихідною 
сировиною  (при  розрахунку на суху речовину). Показано також,  що 
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Рис. 3. Технологічна схема отримання нанопорошків із топінамбуру  
 

нанопорошки відрізняються високим вмістом БАР, такими як 
фенольні сполуки, дубильні речовини та інші з Р–вітамінною 
активністю та з антиоксидантними властивостями. Так, у свіжому 
топінамбурі масова частка низькомолекулярних фенольних сполук 
(за хлорогеновою кислотою) складає 350,0±5,7 мг в 100 г, 
флавонолових глікозидів  (за рутином)  240,0±4,8  мг  в  100  г,  а  в  
нанопорошку відповідно 2800,0±15,8 мг в 100 г та 1800,0±12,4 мг в 
100 г. Аналогічні закономірності стосуються і поліфенольних сполук 
(відповідно 300,0±6,4 у свіжій сировині та 2160,0±14,0 мг в 100 г в 
нанопорошку із топінамбуру. Таким чином, використання 
кріогенного заморожування, низькотемпературного подрібнення та 
сублімаційного сушіння, дозволяє отримати якісно нові нанопорошки 
із топінамбуру, які неможливо отримати традиційними методами.  

Одержані результати стали основою при розробці нових 
технологій отримання дрібнодисперсних порошків із топінамбуру для 
оздоровчого харчування із інуліном в легкозасвоюваній формі (до 50–
55 % в формі вільної фруктози). Відповідно до хімічного складу, нові 
продукти мають потенційну імуномодулюючу, протипухлинну та 
детоксикуючу дію. Нові технології пройшли апробацію у виробничих 
умовах в НПП «КРІАС». Розроблено нормативну документацію на 
дрібнодисперсне пюре і порошок із топінамбуру. На їх основі 
розроблені нові види оздоровчих продуктів (сиркові десерти, 
нанонапої, нові види наноморозива, швидкорозчинні фруктові 
«інстант» нанонапої, соки, кондитерські вироби та ін.). 
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Таблиця 3 
Вміст БАР та харчових речовин в нанопорошку із топінамбуру 

Топінамбур свіжий Нанопорошок із 
топінамбуру 

 
 
 
 
 

Найменування показника 

масова 
частка 

компонента 
в розрахун-

ку на 
повітря-но-

суху 
речовину 

масова 
частка 

компонента 
в розрахунку 
на абсолют-

но суху 
речовину  

масова 
частка 

компонента 
в розрахун-

ку на 
повітряно-

суху 
речовину 

масова 
частка 

компонента 
в розрахун-

ку на 
абсолютно 

суху 
речовину 

Вуглеводи, в тому числі: 17,1±0,5 72,5±2,1 73,6±0,5 77,9±0,5 
інулін, % 12,8 ±0,5 54,2±2,1 25,6±1,5 27,1±1,6 
загальний цукор, % 4,4±0,1 18,6±0,4 22,4±1,4 23,7±1,5 
фруктоза, % – – 25,6±1,5 27,1±1,6 
Білок, % 1,2±0,01 6,8±0,04 6,8±0,5 6,8±0,5 
Целюлоза, % 2,0±0,1 8,5±0,4 3,6±0,1 3,8±0,1 
Пектин, % 0,4±0,01 1,7±0,04 3,8±0,2 4,0±0,2 
L-аскорбінова кислота,  
мг  в 100 г 10,3±0,1 43,6±0,4 78,2±2,4 82,8±2,5 
Фенольні сполуки (за 
хлорогеновою кислотою), мг 
в 100 г 350,0±5,7 1483,1±24,2 2800,0±15,8 2963,0±16,7 
Флавонолові глікозиди (за 
рутином), мг в 100 г 240,0±4,8 1016,9±20,3 1800,0±12,4 1904,8±13,1 
Дубильні речовини (за 
таніном), мг в 100 г 300,0±6,4 1271,2±27,1 2160,0±14,0 2285,7±14,8 
Зольність, % 1,6±0,1 6,8±0,4 6,8±0,2 7,2±0,2 
Сухі речовини, % 23,6±1,2 – 94,5±0,1 – 
Органічні кислоти, % 0,3±0,01 1,3±0,04 1,5±0,1 1,6±0,4 

 

5. Обговорення результатів дослідження впливу кріогенного 
заморожування на біополімери інулін, білок та целюлозу і збереження 
БАР при отриманні нанопорошків за кріогенною технологією 

Розроблена кріогенна технологія отримання нанопорошків із 
топінамбуру дозволяє зруйнувати полісахарид інулін на 45–55 % до 
окремих його мономерів – фруктози у вільному легкозасвоюваному 
стані і таку ж кількість молекул білку зруйнувати до окремих 
амінокислот та перевести їх із зв’язаного стану у вільний. Крім того, 
новий спосіб глибокої переробки рослинної сировини дає змогу 
провести механоліз целюлози до цукрів (її кількість в 
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дрібнодисперсних порошкоподібних добавках зменшилась майже 
вдвічі порівняно із свіжим топінамбуром в розрахунку на абсолютно 
суху речовину). Також, використання таких технологічних прийомів, 
як «шокове» заморожування із застосуванням рідкого або газопо- 
дібного азоту, низькотемпературне дрібнодисперсне подрібнення та 
сублімаційне сушіння, дають можливість не лише зберегти всі БАР 
але й більш повно вилучити їх із зв’язаного із біополімерами у нано- 
комплексах стану і сприяти їх трансформації у вільний (порів- 
няно з вихідною сировиною кількість БАР зростає у 1,7 – 2,2 рази). 
Таким чином, вищеописаний спосіб дозволяє краще використовувати 
біологічний потенціал рослинної сировини, що може бути корисним 
не тільки в різних галузях харчової промисловості, а також в 
фармацевтичній сфері при отриманні натуральних фармпрепаратів та 
косметичній при отриманні натуральних наповнювачів до 
косметичних засобів.  

Розвитком і подовженням досліджень в даному напрямку є 
розширення асортименту оздоровчих продуктів з використанням 
запропонованих нанопорошків із топінамбуру та вивчення 
конформаційних змін біополімерів, проведення мікробіологічних, 
спектроскопічних, хроматографічних досліджень при дрібно-
дисперсному кріогенному подрібненні інуліновмісної сировини. 
 

6. Висновки 
В результаті проведених досліджень: 
– запропоновано та розроблено інноваційну кріогенну технологію 

переробки топінамбуру у нанопорошки, яка відрізняється від 
традиційних тим, що виключає повністю теплову обробку сировини 
та заснована на використанні кріогенного «шокового» заморожу- 
вання та низькотемпературного дрібнодисперсного подрібнення з 
подальшим сублімаційним сушінням; 

– встановлено, що при «шоковому» заморожуванні та дрібно- 
дисперсному подрібненні топінамбуру, яке супроводжується проце- 
сами механо- та кріодеструкції, механоактивації вдалося зруйнувати 
45-55% інуліну до вільної фруктози, а також не лише зберегти всі БАР, 
такі як фенольні сполуки, аскорбінова кислота, дубильні речовини 
тощо, але й максимально вилучити їх із зв’язаного з біополімерами у 
нанокомплексах або наноасоціатах стану і трансформувати їх у 
вільний стан; 

– встановлено, що в порівнянні із вихідною сировиною, при  
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дрібнодисперсному подрібненні замороженої інуліновмісної 
сировини відбувається значне (в 2 рази) механічне руйнування 
(механоліз) молекул білка до окремих амінокислот, їх перехід із 
зв'язаного cтану у вільний;  

– проведено порівняння ІЧ–спектрів кріогенних нанопорошків та 
порошку виготовленого за традиційною технологією, що підтвердило 
результати, отримані до цього за допомогою хімічних методів. 
Зокрема, підтверджено, що розроблені кріогенні нанопорошки 
відрізняються від традиційних високим вмістом БАР, а також 
підвищеною кількістю α-амінокислот, ефірів, спиртів, ароматичних 
речовин терпеноїдної природи тощо за рахунок їх більш ефективного 
екстрагування із нанокомплексів з іншими біополімерами сировини 
та переведення із зв’язаного стану у вільний;  

– встановлено, що використання таких інновацій при переробці 
топінамбура у нанопорошки, як кріогенне заморожування, 
низькотемпературне подрібнення та сублімаційне сушіння, дозволяє 
отримати якісно новий продукт, який неможливо отримати, 
використовуючи традиційні методи переробки рослинної сировини. 
Так, хімічний склад розроблених нанопорошків відрізняється високим 
вмістом фруктози у вільному стані (25,6±1,5 мг в 100 г) та високим 
вмістом БАР, такими як фенольні сполуки (2800,0±15,8 мг в 100 г), 
флавонолові глікозиди (1800,0±12,4), дубильні речовини (2160,0±14,0) 
та інші.  
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Запропоновано та розроблено нанотехнології дрібнодисперсних 
добавок із топінамбуру в формі замороженого пюре та порошку 
сублімаційного сушіння з використанням кріомеханічної модифікації 
шляхом застосування кріогенного "шокового" заморожування та 
низькотемпературного подрібнення, що дозволяє отримати добавки та 
продукти з рекордною кількістю фруктози та інших БАР у вільному 
стані, які легко засвоюються організмом людини. 

Ключові слова: нанотехнології, "шокове" заморожування, 
низькотемпературне подрібнення, кріодеструкція, механоактивація, 
топінамбур, інулін, добавки. 

 

Предложены и разработаны нанотехнологии мелкодисперсных 
добавок из топинамбура в форме замороженного пюре и порошка 
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сублимационной сушки с использованием криомеханической 
модификации путем применения криогенного "шокового" 
замораживания и низкотемпературного измельчения, что позволяет 
получить добавки и продукты с рекордным количеством фруктозы и 
других БАВ в свободном состоянии, которые легко усваиваются 
организмом человека.  

Ключевые слова: нанотехнологии, "шоковое" замораживание, 
низкотемпературное измельчение, криодеструкция, механоактивация, 
топинамбур, инулин, добавки. 
 

Nanotechnologies of fine-dispersed additives based on topinambour in 
the form of frozen puree and freeze-dried powder with the use of cryogenic 
mechanical modification particularly cryogenic "shock" freezing and low-
temperature mechanical grinding are proposed and developed. A unique 
new technology allows to get additives and food products containing record 
amount of fructose in free condition: 50-55% of inulin is transformed into 
easily digestible fructose and other biologically active substances  in free 
condition that are simply digestible by a human organism.  

Keywords: nanotechnologies, "shock" freezing, low-temperature 
grinding, cryodestruction, mechanoactivation, topinambour, inulin, additives. 
 

1. Вступ 
Робота присвячена розробці нанотехнології переробки 

інуліновмісної сировини – топінамбуру в дрібнодисперсні добавки в 
формі замороженого пюре та порошку з використанням кріомеханічної 
модифікації шляхом застосування кріогенного "шокового" 
заморожування та низькотемпературного подрібнення та виявлення 
закономірностей їх впливу на біополімер – інулін та збереження БАР. 
Заморожене пюре може використовуватись самостійно як добавка, а 
також як напівфабрикат при отриманні порошків за допомогою 
сублімаційного або розпилювального сушіння. 

Глобальною проблемою, яка в даний час спостерігається в усіх 
країнах світу є незбалансованість харчування і дефіцит в раціоні 
харчування повноцінних білків, вітамінів, мінеральних речовин і інших 
біологічно активних речовин (БАР), потреба в яких у населення України 
задовольняється всього на 50%. Крім того, на всій Землі спостерігається 
зниження імунітету населення. У зв’язку з цим, у багатьох країнах світу 
користуються великою популярністю функціональні оздоровчі продукти 
харчування (особливо із фруктів та овочів, а також комбіновані 
молочно-рослинні продукти), які спрямовані на зміцнення здоров’я. Цій 
проблемі в даний час приділяється велика увага в роботах, як  
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вітчизняних, так і закордонних вчених [1]. 
 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
В останні роки в міжнародній практиці з’явилась низка БАД із 

топінамбуру у вигляді порошку, пюре, сиропів, екстрактів, борошна та 
інших, які використовуються для виготовлення функціональних 
оздоровчих продуктів. Особливістю топінамбуру, так само як і 
лікарської рослинної сировини, є те, що він має здатність здійснювати 
виражену терапевтичну або фармакологічну дію на організм людини. 
Це пов’язано з особливістю його хімічного складу. Він відрізняється 
високим вмістом інуліну (від 11 до 20%), який побудований із 
залишків фруктози. До складу топінамбуру входять також мінеральні 
речовини, фенольні сполуки, як низькомолекулярні, так і 
високомолекулярні, різні полісахариди, білок та інші [2]. 

Інулінвмісна сировина займає особливе місце серед рослинної 
сировини, яка використовується для виготовлення функціональних 
оздоровчих продуктів [1-3]. В Україні традиційним джерелом інуліну є 
топінамбур та корінь цикорію. Інулін є природним лінійним 
полісахаридом, основним структурним мономером якого є залишки 
фруктози, що з’єднані β-фруктозними зв’язками. Прийнято вважати, що 
при споживанні продуктів харчування, збагачених інулінвмісною 
сировиною, з’являється можливість знижувати загальне вуглеводне 
наванта-ження на організм людини, що призводить до зниження 
глікемічного індексу і калорійності та значно посилює їх біологічну 
цінність. Ступінь засвоюваності інуліну топінамбуру в організмі 
людини не до кінця ясний і сьогодні ведуться численні науково-
дослідні роботи з поглиблення знань за цим питанням. Коротко 
зупинимося на деяких з них [5]. 

Відомо, що при споживанні топінамбуру у свіжому вигляді та 
переробленого (у формі порошків, борошна, пюре, сиропу та інших), 
інулін й олігофруктози, які входять до його складу та збудовані із 
залишків фруктози, що зв’язані β-фруктозидними зв’язками, не 
розщеплюється ферментами організму людини (ні в шлунку, ні в 
тонкому кишковнику) до фруктози. Тому інулін проходить шлях від 
ротової порожнини до товстого кишковника практично мало зміненим. 
Цей факт був доказаний багатьма вченими різних країн світу [5]. Крім 
того, показано, що в товстому кишковику інулін і олігофруктоза 
повністю під дією кишкових бактерій перетворюються, головним 
чином, в ЛЖК (оцтову, пропіонову, масляну та молочну), бактеріальну 
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біомасу та гази. При цьому, в товстому кишковику спочатку під дією 
мікробних ферментів інулін перетворюється у фруктозу, яка в свою 
чергу є поживним середовищем для розмножування біфідобактерій та 
лактобацил. Тобто рослинний інулін мало засвоюється організмом 
людини. За даними інших вчених, інулін, потрапляючи в шлунково-
кишковий тракт, не засвоюється, а в незначній кількості розщеплюється 
соляною кислотою та ферментами в кислому середовищі шлункового 
соку на короткі фруктозні ланцюжки та окремі молекули фруктози, яка 
залишилась нерозщепленою, потрапляють в кровоносне русло судин, а 
сам інулін швидко виводиться з організму, зв’язавши собою значну 
кількість непотрібних організму токсичних речовин, таких як важкі 
метали, кристали холестерину, радіонукліди, жирні кислоти, різні 
токсичні хімічні речовини та глюкозу. Відомо також, що існуючі 
технології переробки топінамбуру в різні добавки у формі порошків, 
паст, борошна, пюре, екстрактів з використанням паротермічної 
обробки, сушіння, не дозволяють частину інуліну перетворити в 
легкозасвоювану фруктозу [6].  

Останнім часом були отримані позитивні результати при обробці 
стружки топінамбуру ферментними препаратами при отриманні сиропу: 
10-15 % інуліну трансформувалися у залишки фруктози. Але в 
міжнародній практиці ці методи переробки топінамбуру не знайшли 
належного застосування. При переробці топінамбуру в порошки, сиропи, 
пюре є ще одна значна проблема – це потемніння продукту в результаті 
дії окислювальних ферментів. Йде пошук таких техноло-гічних 
прийомів, які б дозволили інактивувати окислювальні ферменти та 
отримати кінцеві продукти високої якості. Крім того, при використанні 
теплових методів обробки топінамбуру при отриманні різних продуктів 
із нього відбувається руйнування фруктози (від 10 до 20 %) [6].  

Відомо, що найбільш ефективними способами переробки рослинної 
сировини при отриманні пюре є швидке "шокове" заморожування, яке 
забезпечує найбільш високе збереження вітамінів та інших БАР [1,4]. 
Однак, при розморожуванні заморожених продуктів спостерігаються 
втрати клітинного соку і вітамінів, а гарантійні терміни зберігання 
замороженої продукції обмежені 6 місяцями. За кордоном широке 
застосування знайшло кріогенне "шокове" заморожування, тобто 
заморожування з застосуванням кріогенних рідин (рідкого азоту, рідкої 
вуглекислоти та ін.) [7, 8]. В Україні цей спосіб заморожування поки не 
знайшов свого застосування, не розроблені також кріогенні технології і 
не вивчені біохімічні та фізико-хімічні процеси при отриманні 
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заморожених пюре. Аналіз даних літератури показав, що відсутні 
холодильні технології переробки топінамбуру (такі як кріогенне шокове 
заморожування, сублімаційне сушіння, кріогенне подрібнення) [1, 3, 4]. 

Відомо, що одним з іноваційних напрямків розвитку науки і 
техніки в міжнародній практиці є застосування способів 
дрібнодисперсного подрібнення, що призводять до процесів 
механодеструкції (у тому числі кріодеструкції), механоактивації і 
механохімії, які проявляються при збільшенні ступеня дисперсності 
подрібнених матеріалів, в результаті чого продукт набуває нових 
властивостей і знаходиться в наноструктурованій формі. В даний час 
перспективні способи дрібнодисперсного подрібнення вже знайшли 
широке застосування в металургійній, текстильній, авіаційній, хімічній, 
будівельній галузі та ін. У харчовій промисловості ці процеси 
практично не вивчені [2, 9, 10]. 

У даній роботі при розробці технології дрібнодисперсних 
заморожених добавок із топінамбуру в формі пюре та порошків як 
інновацію було запропоновано використовувати "шокове" 
заморожування або кріогенне "шокове" заморожування і низько-
температурне дрібнодисперсне подрібнення, що супроводжується 
процесами кріодеструкції, механоактивації і механохімії. Комплексне 
використання дозволило розробити новий спосіб отримання 
консервованих добавок у формі дрібнодисперсного замороженого пюре 
та порошку з якісно новими, ніж у вихідній сировині, характеристиками 
та хімічним складом, які не можна отримати, використовуючи 
традиційні методи. Літературних даних щодо впливу низьких 
температур при заморожуванні та дрібнодисперсному подрібненні на 
БАР та інулін топінамбуру практично немає та вони носять 
суперечливий характер. Ця область харчових технологій при 
використанні низьких температур мало вивчена [1, 2, 3]. Технологія 
консервування та переробки плодів та овочів і, зокрема топінамбуру, 
традиційно більше присвячена впливу високих температур 
(пастеризації, стерилізації, теплового сушіння та інших) на якість 
рослинної сировини, збереження БАР та біополімерів. Проте, переваги 
заморожування та дрібнодисперсного подрібнення безумовні. 
 

3. Мета і задачі досліджень  
Метою роботи є розробка нанотехнології переробки інуліновмісної 

сировини – топінамбуру в дрібнодисперсні добавки з використанням 
кріомеханічної модифікації шляхом застосування кріогенного 
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"шокового" заморожування і процесів кріомеханодеструкції та 
виявлення закономірностей їх впливу на біополімер інулін та 
збереження БАР при отриманні замороженого дрібнодисперсного 
пюре, яке може використовуватись як самостійно в якості добавки, так і 
як напівфабрикат при отриманні порошків. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні задачі: 

- вивчити вплив кріогенного "шокового" заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення на біополімери: інулін, білки, 
целюлозу, пектин, їх механодеструкцію та ступінь трансформації їх в 
водорозчинну форму у вигляді їх мономерів при отриманні 
заморожених дрібнодисперсних добавок із топінамбуру; 

- вивчити вплив кріогенного "шокового" заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення на збереження БАР топінамбуру 
(низькомолекулярних фенольних сполук, L-аскорбінової кислоти та 
поліфенольних речовин) при отриманні замороженого пюре; 

- дати порівняльну характеристику вмісту БАР та поживних 
речовин свіжого топінамбуру та заморожених дрібнодисперсних 
добавок в формі пюре із топінамбуру, отриманого з використанням 
розробленої нанотехнології; 

- вивчити якість дрібнодисперсних порошків із топінамбуру, 
отриманих за допомогою сублімаційного сушіння та з використанням 
замороженого пюре з нього, підготовленого з використанням 
кріомеханічної обробки. 

4. Експериментальні дані та їх обробка при виконанні 
науково-дослідних робіт за напрямком, який розглядається в 
даній статті: розробка нанотехнології дрібнодисперсних добавок з 
використанням кріомеханічної модифікації 

Харківським державним університетом харчування та торгівлі 
запропоновано та розроблено нанотехнології дрібнодисперсних добавок 
із топінамбуру в формі замороженого пюре та порошку сублімаційного 
сушіння з використанням кріомеханічної модифікації шляхом 
застосування кріогенного "шокового" заморожування та 
низькотемпературного механічного подрібнення. Унікальна нова 
технологія дозволяє отримати добавки та продукти, які містять 
рекордну кількість фруктози у вільному стані: 50-55% інуліну 
трансформується у фруктозу у вільному стані, яка легко засвоюється 
організмом людини та призводить до зниження глікемічного індексу і 
укріплення імунної системи. Дослідження проведено в ХДУХТ на 
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кафедрі технологій переробки плодів, овочів і молока на базі 2-х 
науково-дослідних лабораторій, які є на кафедрі «Інноваційні, кріо- та 
нанотехнології рослинних добавок та оздоровчих продуктів» і 
«Технології та біохімії фітоконцентратів». Роботу виконано з 
використанням сучасного обладнання, такого як: кріогенний 
програмний заморожувач з комп’ютерним забезпеченням, 
низькотемпературний подрібнювач (Франція), кріогенний подрібнювач, 
бінокулярний мікроскоп з програмним забезпеченням, відеокамерою та 
калібрувальною шкалою в мікрометровому та нанометровому діапазоні. 

Наукові дослідження, які приведені в даній статті, є продовженням 
робіт авторів по розробці кріогенних технологій переробки різних 
фруктів та овочів і дрібнодисперсних добавок в формі заморожених 
пюре та порошків, що увійшли в роботу, яка в 2006 році була 
удостоєна Державної премії в галузі науки і техніки України [3].   

Головним при розробці нанотехнології дрібнодисперсних добавок 
із топінамбуру у формі замороженого пюре та порошку з 
використанням заморожування, кріодеструкції та механодеструкції 
було повністю виключити теплову обробку сировини, провести 
трансформацію інуліну у розчинну форму (у вільну фруктозу), 
інактивувати окислювальні ферменти, максимально зберегти БАР та 
збільшити максимально ступінь їх вилучення з сировини, а також 
повністю виключити використання синтетичних харчових добавок. 

Установлено, що при "шоковому" заморожуванні з використанням 
різних швидкостей заморожування до різних кінцевих температур в 
продукті (-18; -20; -25; -30; -40° С) та при дрібнодисперсному 
подрібненні топінамбуру значна частина інуліну (50-55 %) 
трансформується в розчинну вільну фруктозу (її кількість 
збільшується в 9-10 разів по відношенню до вихідної фруктози в 
свіжому топінамбурі за рахунок неферментативного і некислотного 
руйнування β-фруктозних зв’язків в інуліні. Цей процес відбувається 
за рахунок механічного руйнування – механокрекінгу. Так, 
наприклад, у вихідній сировині – топінамбурі міститься 11,7 – 13,0% 
інуліну, та після низькотемпературної обробки в пюре залишається 
3,2-3,5% інуліну, а 9-10 % його трансформується у вільну фруктозу 
(рис. 1). Установлено, що паралельно відбувається деструкція і 
деградація целюлози та білку: 50% целюлози трансформується до її 
мономерів – глюкози, та 50% білку руйнується до окремих  вільних 
амінокислот.  
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Установлено також, що при "шоковому" заморожуванні та дрібно-
дисперсному подрібненні топінамбуру, яке супроводжується 
процесами механо- та кріодеструкції, механоактивації відбувається не 
тільки збереження всіх БАР, таких як фенольні сполуки, аскорбінова 
кислота, дубильні речовини та ін., але й їх більш повне вилучення із 
зв’язаних з біополімерами комплексів або асоціатів і трансформація їх у 
вільний стан (їх кількість в порівнянні з вихідною сировиною 
збільшується в 1,7-2,2 рази), що дає змогу отримати продукт з 
принципово новим хімічним складом і високими споживчими 
властивостями (рис. 2). 

Нові холодильні нанотехнології переробки топінамбуру у 
дрібнодисперсні добавки відрізняються від традиційних тим, що 
виключають  

 

 
 

Рис. 1. Вплив заморожування та кріомеханодеструкції на інулін (А) 
топінамбуру та його трансформацію у вільну фруктозу (Б), на зв’язані 
амінокислоти білку (В) і трансформацію їх у вільні амінокислоти (Г) 

та на целюлозу (Д) і її механоліз до цукрів (Е) при отриманні 
дрібнодисперсного замороженого пюре; 1 – топінамбур свіжий,  

2 – заморожене дрібнодисперсне пюре із топінамбуру 
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повністю теплову обробку продукту та засновані на використанні 
холодильної обробки сировини на стадії підготовки топінамбуру, 
заморожування та низькотемпературного дрібнодисперсного 
подрібнення. Технологія порошків із топінамбуру включає повністю 
указані стадії та подальше сушіння за допомогою сублімаційного або 
розпилювального сушіння. Нові технології дають можливість отримати 
добавки із топінамбуру у вигляді дрібнодисперсних заморожених 
добавок та дрібнодисперсних порошків з розміром частинок в десятки 
разів менші, ніж при традиційному подрібненні. Їх якість за вмістом 
фруктози у вільному стані та БАР, які вилучені із зв’язаного стану, 
перевершує вітчизняні та закордонні аналоги.  

 

 
 

Рис. 2. Вплив заморожування та кріодеструкції на БАР топінамбуру 
при отриманні дрібнодисперсних заморожених пюре; 1 – топінамбур 

свіжий, 2 – заморожене дрібнодисперсне пюре; А – масова частка  
L-аскорбінової кислоти, Б – масова частка фенольних сполук  

(за хлорогеновою кислотою), В – масова частка флавонолових 
глікозидів (за рутином); Г – масова частка дубильних речовин  

(за таніном) 
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Встановлено, що нові добавки із топінамбуру, отримані за 
холодильними технологіями, суттєво відрізняються від свіжого 
топінамбуру (табл. 1). Вони відрізняються високим вмістом фруктози 
у вільному стані.  
 

Таблиця 1 
Вміст БАР та харчових речовин в дрібнодисперсних добавках із 

топінамбуру (у формі замороженого пюре та порошку) 
Найменування 

показника 
Топінамбур 

свіжий 
Дрібнодисперсне 

  заморожене пюре з 
топінамбуру 

Дрібнодисперсний 
порошок із 

топінамбуру 
  Вуглеводи, в тому числі: 17,1±0,5 18,4±0,6 73,6±0,5 

інулін, % 12,8 ±0,5 6,4±0,1 25,6±1,5 
загальний цукор, % 4,4±0,1 5,6±0,2 22,4±1,4 
фруктоза, % - 7,4±0,2 25,6±1,5 

  Білок, % 1,2±0,01 1,4±0,1 5,6±0,5 
  Целюлоза, % 2,0±0,1 0,8±0,01 3,6±0,1 
  Пектин, % 0,4±0,01 0,6±0,1 3,8±0,2 

L-аскорбіновая 
кислота, мг  в 100 г 10,3±0,1 19,8±0,5 78,2±2,4 

Фенольні сполуки (за 
хлорогеновою 
кислотою), мг в 100 г 

350,0±5,7 700,0±10,4 2800,0±15,8 

Флавонолові глікозиди 
(за рутином), мг в 100 г 240,0±4,8 460,0±7,8 1800,0±12,4 

Дубильні речовини (за 
таніном), мг в 100 г 300,0±6,4 540,0±6,8 2160,0±14,0 

Зольність, % 1,6±0,1 1,6±0,1 6,8±0,2 
  Сухі речовини, % 23,6±1,2 24,5±0,1 94,5±0,1 
  Органічні кислоти, % 0,3±0,01 0,4±0,01 2,0±0,1 
 

Так, в 100 г нової добавки із топінамбуру у вигляді порошку масова 
частка фруктози складає  25-26%, в замороженому пюре 7-7,5%, а 
кількість біополімерів, таких як інулін, білок, целюлоза зменшилась 
майже вдвічі в порівнянні з вихідною сировиною (при розрахунку на 
суху речовину). Показано також, що добавки відрізняються високим 
вмістом БАР, такими як фенольні сполуки, дубильні речовини та інші з 
Р-вітамінною активністю та з антиоксидантними властивостями. Так, у 
свіжому топінамбурі масова частка низькомолекулярних фенольних 
сполук (за хлорогеновою кислотою) складає 350±5,7 мг в 100 г, 
флавонолових глікозидів (за рутином) 240±4,8 мг в 100 г, а в 
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замороженому дрібнодисперсному пюре відповідно 700,0±10,4 мг в 
100 г та 460,0±7,8 мг в 100 г. Аналогічні закономірності стосуються і 
поліфенольних сполук (відповідно 300±6,4 у свіжій сировині та 
540,0±6,8 мг в 100 г в дрібнодисперсному пюре із топінамбуру. Таким 
чином, дрібнодисперсні заморожені добавки, отримані з 
використанням таких інновацій при переробці топінамбуру як 
заморожування та процесів механоактивації і механодеструкції, 
дозволяє отримати якісно новий продукт, який неможливо отримати, 
використовуючи традиційні методи переробки рослинної сировини. 

Отримані за допомогою хімічних методів наукові результати були 
підтверджені при використанні методів спектрального аналізу.   

Одержані результати стали основою при розробці нових 
технологій отримання замороженого пюре та дрібнодисперсних 
порошків із топінамбуру для оздоровчого харчування із інуліном в 
легкозасвоюваній формі (до 50-55% в формі вільної фруктози). 
Відповідно до хімічного складу, нові продукти мають потенційну 
імуномодулюючу, протипухлинну та детоксикуючу дію. Нові 
технології пройшли апробацію у виробничих умовах в НПП "КРІАС". 
Розроблено нормативну документацію на дрібнодисперсне пюре і 
порошок із топінамбуру. На їх основі розроблені нові види оздоровчих 
продуктів (сиркові десерти, нанонапої, нові види наноморозива, 
швидкорозчинні фруктові «інстант» нанонапої та соки). 
 

5. Висновки 
Запропоновано та розроблено нанотехнології дрібнодисперсних 

добавок із топінамбуру в формі замороженого пюре та порошку 
сублімаційного сушіння з використанням низькотемпературної 
обробки, зокрема кріогенного "шокового" заморожування та 
низькотемпературного механічного подрібнення. Унікальна нова 
технологія дозволяє отримати добавки та продукти, які містять 
рекордну кількість фруктози у вільному стані: 50-55% інуліну 
трансформується у вільну фруктозу, яка легко засвоюється організмом 
людини та призводить до зниження глікемічного індексу і укріплення 
імунної системи.  

Установлено, що при "шоковому" заморожуванні та дрібно-
дисперсному подрібненні топінамбуру, яке супроводжується процесами 
механо- та кріодеструкції, механоактивації відбувається не тільки 
збереження всіх БАР, таких як фенольні сполуки, аскорбінова кислота, 
дубильні речовини та ін., але й їх більш повне вилучення із зв’язаних з 
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біополімерами комплексів або асоціатів і трансформація їх у вільний стан 
(їх кількість в порівнянні з вихідною сировиною збільшується в 1,7-2,2 
рази), що дає змогу отримати продукт з принципово новим хімічним 
складом і високими споживчими властивостями. 
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Науково обґрунтовано та розроблено технологію нових 
функціональних оздоровчих комбінованих молочно-рослинних 
нанонапоїв для оздоровчого харчування на основі натуральної сирови- 
ни – сироватки молочної та каротиноїдних вітамінних заморожених 
дрібнодисперсних добавок (у формі наноструктурованих пюре з 
гарбуза,обліпихи і бананів) і фітодобавок у формі фітоекстрактів. 
Як інновацію в технології напоїв каротиноїдні дрібнодисперсні 
добавки вносили як збагачувачі БАВ, загусники і 
структуроутворювачі 

Ключові слова: молочна сироватка,наноструктурована добавка, 
кріопюре, фітоекстракт, гарбуз, обліпиха, нанонапої, загущувач 

 

Научно обоснована и разработана технология новых 
функциональных оздоровительных комбинированных молочно-
растительных нанонапитков для оздоровительного питания на 
основе натурального сырья – сыворотки молочной и каротиноидных 
витаминных замороженных мелкодисперсных добавок (в форме 
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наноструктурированных пюре из тыквы, облепихи и бананов) и 
фитодобавок в форме фитоэкстрактов. Как инновацию в 
технологии напитков каротиноидные мелкодисперсные добавки 
вносили в качестве обогатителей БАВ, загустителей и 
структурообразователей 

Ключевые слова: молочная сыворотка, наноструктурированная 
добавка, криопюре, фитоэкстракт, тыква, облепиха, нанонапитки, 
загуститель 

 

It is scientifically explained and developed the technology of new 
functional healthful combined milk-herbal nanodrinks for health nutrition 
based on natural raw materials – whey and carotenoid vitamin frozen fine-
dispersed additives (in the form of nanostructured fine-dispersed puree 
from pumpkin, sea buckthorn and bananas) and phytosupplements in the 
form of phytoextracts. As innovation in beverage technology it is used the 
carotenoid fine-dispersed additives for fortification of BAS, thickening and 
structure formation 

Keywords: milk whey; nanostructured additive; cryogenic puree; 
phytoextract; pumpkin; sea buckthorn; nanodrinks; thickener 

 

1. Введение 
Статья посвящена научному обоснованию и разработке новых 

функциональных комбинированных молочно-растительных 
нанонапитков для оздоровительного питания на основе натурального 
сырья – сыворотки молочной и каротиноидных витаминных 
замороженных мелкодисперсных добавок в форме наноструктурирован-
ных пюре из тыквы, облепихи и бананов. Мелкодисперсные добавки 
одновременно являются обогатителями БАВ, натуральными 
загустителями и структурообразователями. Для придания нанонапиткам 
оригинального вкуса и аромата в них дополнительно введены 
фитодобавки в форме фитоэкстрактов из нетрадиционного пряно-
ароматического и лекарственного сырья (майорана, базилика, донника, 
орегано, семян кориандра, лимонной цедры). 

В настоящее время в международной практике одним из 
приоритетных направлений в здоровом питании является создание 
функциональных оздоровительных продуктов [1]. Среди них особое 
место занимают комбинированные молочно-растительные продукты 
с использованием растительных добавок. Особое внимание уделяется 
молочно–растительным низкокалорийным нанонапиткам с 
использованием молочной сыворотки [2]. 
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2. Анализ литературных данных и постановка проблемы 
Общепризнанным является тот факт, что использование в рационах 

питания молочной сыворотки в сочетании с различными фруктами, 
ягодами и соками стало модной тенденцией в здоровом питании [3]. 

Новые инновационные варианты функциональных продуктов на 
молочной сыворотке базируются на введении в нее различных видов 
натурального растительного сырья [1]. В развитых странах 
потребление общеизвестных напитков на основе сыворотки молочной 
у потребителей позиционируется со «здоровыми» низкокалорийными 
продуктами, и такими понятиями, как «спортивный образ жизни», 
«здоровье», «фитнес», «польза» и др. [4]. 

Сыворотка является источником незаменимых аминокислот. 
Наряду с широким ассортиментом напитков на питьевой сыворотке 
на международном рынке появились и другие продукты, в состав 
которых входит сыворотка. Это десерты, дрессинги, соусы, спреды, 
снеки и др. Особой популярностью пользуются напитки-тоники для 
спортсменов и молодежи, которые кроме растворимых протеинов 
содержат растительные адаптогенные и антиокислительные вещества 
фенольной и терпеноидной природы, находящиеся в плодоовощном 
сырье и натуральных растительных пряностях. Известно, что в 
европейских странах всегда пользовались популярностью сокосо- 
держащие напитки [5]. Наличие в напитках соков или пюре в незна- 
чительном количестве придает им полноту вкуса, неповторимость 
аромата и изысканность [6]. Кроме того, натуральные соки, плодово-
ягодные и овощные пюре являются источником витаминов, кароти- 
ноидов, природных антиоксидантов фенольной и терпеноидной 
природы, минеральных веществ, полисахаридов и др. [1]. В Украине 
и странах СНГ широкое распространение напитков с использованием 
соков и пюре сдерживает, прежде всего, их высокая цена, так как 
натуральные соки и пюре имеют более высокую цену, чем вкусовые 
ароматические добавки. Поскольку стопроцентные натуральные соки 
и нектары с высоким содержанием фруктовой основы доступны по 
цене далеко не всем слоям населения особую актуальность приобре- 
тают разработки в области комбинированных фруктовых напитков на 
основе сыворотки молочной и плодовоовощных соков и пюре. 
Сыворотка молочная является вторичной молочным сырьем, побоч- 
ным продуктом в молочной промышленности при получении творога 
и творожных изделий, поэтому напитки на ее основе могут быть 
доступными по цене для большей части населения. В Украине 
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сыворотка молочная пока не нашла должного применения в пищевых 
продуктах, в том числе и при изготовлении безалкогольных напитков. 
Их ассортимент в Украине практически отсутствует [4]. Объем сыво- 
ротки молочной в Украине составляет около 1800,0 тыс. т в год. В 
связи с этим актуальным является разработка инновационных техно- 
логий комбинированных функциональных молочно-растительных 
напитков на основе сыворотки молочной с использованием плодо- 
овощных пюре и фитодобавок из натуральных пряностей [5]. 

 

3. Цель и задачи исследования 
Целью является разработка рецептур и технологии новых видов 

нанонапитков на основе молочной сыворотки с использованием 
мелкодисперсных замороженных добавок в форме 
наноструктурированных пюре из тыквы, облепихи, бананов и 
фитоэкстрактов из натуральных пряностей, а также исследование 
содержания БАВ в новых напитках в сравнении с аналогами. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

– изучить качество молочной сыворотки, ее аминокислотный 
состав, рассчитать аминокислотный скор; 

– дать характеристику и определить содержание БАВ в 
наноструктурированных добавках из тыквы, облепихи и бананов; 

– изучить влияние мелкодисперсного измельчения на скорость 
экстракции и степень извлечения БАВ при получении водно-
спиртовых экстрактов из майорана, базилика, донника, орегано, 
семян кориандра, лимонной цедры; 

– разработать рецептуры, технологической схемы, отработать 
технологические режимы и изучить качество при изготовлении 
нанонапитков на основе молочной сыворотки и растительных 
добавок; 

– выявить закономерности и механизмы формирования качества 
и стабильной устойчивой дисперсной структуры при изготовлении 
комбинированных молочно-растительных напитков на основе 
молочной сыворотки. 

 
4. Экспериментальные данные разработки нанонапитков на 

основе молочной сыворотки и их обработка 
Исследования проведены в ХДУХТ на кафедре технологий 

переработки плодов, овощей и молока на базе 2-х научно-
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исследовательских лабораторий кафедры – «Инновационные, крио- и 
нанотехнологии растительных добавок и оздоровительных 
продуктов» и «Технологии и биохимии фитоконцентратов», а также в 
Харьковском колледже перерабатывающей и пищевой 
промышленности ХНТУСГ им. П. Василенка. 

Работа выполнена с использованием современного оборудования: 
криогенный программный замораживатель с компьютерным 
обеспечением, низкотемпературный измельчитель (Франция), 
криогенный измельчитель, бинокулярный микроскоп с программным 
обеспечением, видеокамерой и калибровочной шкалой в 
микрометровом и нанометровом диапазоне. 

Результаты исследований, приведенные в данной статье, 
являются продолжением работ авторов по разработке 
функциональных оздоровительных продуктов с использованием 
мелкодисперсных добавок в форме замороженных пюре и порошков, 
которые вошли в работу, которая в 2006 году была удостоена 
Государственной премией в области науки и техники Украины [2, 6]. 

При разработке напитков на основе молочной сыворотки в 
качестве инновации использовали созданные на кафедре технологий 
переработки плодов, овощей и молока ХГУПТ: 

– каротиноидные и антиоксидантные замороженные добавки, 
полученные по безотходной криогенной технологии в форме 
наноструктурированных пюре (из тыквы, облепихи и бананов), 

– добавки в форме водно-спиртовых нанофитоэкстрактов (из 
лимонной цедры и натуральных пряностей из майорана, базилика, 
донника, оригано) [7]. 

Показано, что новые наноструктурированные пюре из тыквы, 
облепихи и бананов имеют принципиально новые свойства, а именно: 
в несколько раз лучше растворяются и диспергируются в воде (по 
сравнению с пюре, изготовленных по традиционной технологии), 
отличается в 2...3 раза выше, чем в свежих плодах, содержанием 
низкомолекулярных БАВ (β-каротин, L-аскорбиновая кислота, 
фенольные соединения, флавоноловые гликозиды и др.) в свободном 
состоянии и имеет потенциальные иммуномодулирующие свойства, а 
также являются загустителями и структурообразователями (табл. 1) [7].  
 

Они имеют размер частиц в десятки раз меньше, чем при 
традиционных технологиях. Замороженные плодоовощные пюре 
представляют собой сложные гетерогенные дисперсные системы, с 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика содержания БАВ в замороженных и 

термообработанных мелкодисперсных добавках из 
каротинсодержащих овощей и ягод 

Массовая доля, мг в 100 г 

Продукт β-каро- 
тина 

L-аскор- 
биновой 
кислоты 

флавоноло- 
вых глико- 
зидов (по 
рутину) 

фенольных 
соединений 

(по хло- 
рогеновой 
кислоте) 

Тыква (свежая) 8,0 6,0 58,4 90,2 
Криопюре из тыквы 25,2 14,2 120,1 205,2 
Мелкодисперсное 
пюре из тыквы 20,2 7,2 75,6 190,6 
Облепиха 
свежая 24,5 205,4 95,2 644,2 
Криопюре из 
облепихи 55,2 423,5 198,2 1305,4 
Мелкодисперс- 
ное пюре из 
облепихи 47,8 235,6 142,3 860,5 
Бананы свежие - 15,2 210,0 380,0 
Криопюре из 
бананов - 28,7 315,0 450,0 

 

размером частиц около мкм, состоящие из наноразмерных 
низкомолекуолярных БАВ (размер молекул которых составляет от 0,5 
до 2,0 нм), которые находятся как в свободном так и в связанном с 
биополимерами состоянии, ассоциатов или нанокомплексов 
биополимеров или БАВ-биополимер с размерами от 40 до 800 нм, 
ферментов, минеральных веществ, а также содержат от 75 до 90 % 
воды в свободном и связанном состоянии и т. п. 

Новые наноструктурированные пюре из плодоовощного сырья при 
изготовлении низкокалорийных напитков на основе молочной 
сыворотки были использованы как наполнители и обогатители 
растительными БАВ, а также структурообразователи. За основу при 
производстве напитков была использована неосветленная сыворотка 
молочная, которая является сложной полидисперсных системой. Одни 
компоненты растворены в воде, которая является для них дисперсион-
ной средой, а их растворы являются, в свою очередь, дисперсионной 
средой для других веществ. Так, для лактозы дисперсионной средой 
является вода, для белков – раствор солей, которые поддерживают их 
в коллоидном состоянии, а для жира – вся плазма сыворотки, 
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благодаря чему он образует в ней эмульсию или суспензию. Таким 
образом, в молочной сыворотке часть компонентов находится в 
иономолекулярном состоянии, а часть в коллоидном состоянии. 

Анализ размеров биологических компонентов – веществ или 
соединений присутствующих в молочной сыворотке свидетельствует о 
том, что они наноразмерные. Так, размеры α-аминокислот, которые 
содержаться в молочной сыворотке в свободном состоянии находятся 
в диапазоне от 0,42 нм (у глицина) до 1 нм (у триптофана), остальные 
аминокислоты занимают промежуточное положение. Размеры молекул 
белков в растворимом состоянии в молочной сыворотке находятся от 
40 до 200 нм, ассоциаты биополимеров – от 200 до 500…800 нм и т. д. 
Размеры молекул витаминов В1 и В2 – 1,1 нм, α-токоферола – 1,6 нм и 
др. В качестве основы при создании напитков использовали сыворотку 
молочную производства ЗАО «Купянский молочноконсервный 
комбинат» (г. Купянск, Харьковская обл.). Установлено, что сухие 
вещества молочной сыворотки составляют 5,4 %, которые в основном 
представлены углеводами (лактозой) (3,5 %) и белками (1,1 %). 
Показано, что белок в молочной сыворотке представлен как 
связанными аминокислотами (АК) – 88,2 % от общего количества 
аминокислот в белке, так и аминокислотами в свободном состоянии 
(11,8 %), которые образуют надмолекулярные структуры белковых 
глобул (табл. 2). 

Так, в 100 г молочной сыворотки общее содержание аминокислот 
составляет 1100,0 мг, из них 984,7 мг представлены аминокислотами, 
находящимися в связанном состоянии и 115,3 мг – в свободном. 

Проведенный расчет аминокислотного скора молочной сыворотки 
показал, что ее белок является полноценным, поскольку по 
содержанию незаменимых аминокислот превышает, согласно шкале 
ФАО/ВОЗ, идеальный белок по всем незаменимым АК (в 1,1…1,6 раз). 
Так, аминокислотный скор всех незаменимых аминокислот молочной 
сыворотки составлял от 113 % (для триптофана) до 156 % (для 
суммарного содержания метионина и цистина). 

В работе в качестве обогащающих биологически активными и 
ароматическими веществами и консервирующих добавок были 
использованы водно-спиртовые фитоэкстракты из нетрадиционного 
лекарственного и пряно-ароматического растительного сырья, 
которое является источником натуральных антиоксидантов 
(фитонцидов, низкомолекулярных фенольных соединений, 
дубильных и ароматических веществ) и известно своими антиоки- 
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Таблица 2 
Характеристика аминокислотного состава молочной сыворотки  

(n=3, P>0,95) 
Массовая доля 
АК,мг в 100 г 

№ 
п/п 

Название 
аминокислоты 

в свя- 
занном 
состоя- 

нии 

в сво- 
бодном 
состоя- 

нии 

Суммарное 
содержа- 
ние АК, 

находящихся 
в свобод. и 
связанном 
состоянии, 
мг в 100 г 

АК, нахо- 
дящиеся в 
свободном 
состоянии 

к сум- 
марному 
содерж. 
АК, % 

1 Аспарагиновая 
кислота 73,9 11,4 85,3 13,4 

2 Треонин  42,9 8,0 50,9 15,7 
3 Серин 45,9 17,1 63,0 21,7 
4 Глутаминовая 

кислота 170,3 5,8 176,1 3,3 
5 Пролин  57,9 28,9 86,8 33,3 
6 Цистин 38,9 0 38,9 0 
7 Глицин 40,4 6,0 46,4 12,9 
8 Аланин 52,6 5,9 58,5 10,1 
9 Валин 64,2 12,0 76,2 15,7 

10 Метионин 17,2 4,0 21,2 18,9 
11 Изолейцин 64,7 0 64,7 0 
12 Лейцин  84,2 8,0 92,2 8,7 
13 Тирозин 46,7 1,3 48,0 2,7 
14 Фенилаланин 42,6 3,9 46,5 8,4 
15 Гистидин 21,2 6,1 27,3 22,3 
16 Лизин 67,0 11,1 78,1 14,2 
17 Триптофан 12,4 0 12,4 0 
18 Аргинин 27,5 0 27,5 0 

 Всего: 970,5 129,5 1100,0 - 
 

слительными свойствами и консервирующим действием [8].  
Нетрадиционное пряно-ароматическое и лекарственное 

растительное сырье используют преимущественно в кондитерской, 
безалкогольной и ликероводочной, консервной промышленностях, 
применяют на предприятиях ресторанного хозяйства [9]. В пищевой 
промышленности его традиционно используют в сухом виде, в форме 
порошков, эфирных масел, концентратов и, наиболее часто, в виде 
водно-спиртовых настоев или экстрактов [8–10]. 

Установлено, что фитоэкстракты из натуральных пряностей и 
лимонной цедры отличаются высоким содержанием 
низкомолекулярных фенольных соединений с антиоксидантным и 
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консервирующим действием, массовая доля которых в 100 мл 
экстракта составляет: ароматических веществ – 145,8…320,8 мл 
Na2S2O3, общее содержание фенольных соединений –  
154,2…1098,6 мг, флавоноловых гликозидов – 20,5…624,8 мг, 
свободных катехинов – 52,0…224,4 мг, дубильных веществ – 
32,6…381,2 мг. Наибольшим содержанием БАВ (ароматических 
веществ, общих фенольных соединений, флавоноловых гликозидов) 
отличаются фитоэкстракты из майорана и донника. Наименьшим 
содержанием БАВ отличается экстракт из кориандра (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Содержание БАВ в фитоэкстрактах из натуральных пряностей и 

лимонной цедры (n=3, P>0,95) 
Водно-спиртовый фитоэкстракт Наименование 

показателя 
из 

майорана 
из 

бази-
лика 

из 
орига-

но 

из 
кориан-

дра 

из 
дон-
ника 

из 
лимон-

ной 
цедры 

Ароматические 
вещества (по числу 

аромата), мл Na2S2O3 в 
100 мл 202,5 160,5 185,4 145,8 198,6 320,8 

Общее содержание 
фенольных 

соединений (по 
хлорогеновой 

кислоте),  
мг в 100 мл 1021,4 1098,6 1100,2 154,2 998,2 350,6 

Флавоноловые 
гликозиды (по 

рутину), 
мг в 100 мл 520,2 462,3 624,8 20,5 502,4 134,2 

Свободные катехины 
(по d-катехину), 

мг в 100 мл 224,4 118,2 52,0 80,2 118,6 75,4 
Дубильные вещества 
(по танину), мг в 100 

мл 324,6 301,4 381,2 32,6 316,4 168,2 
Сухие вещества, % 3,8 4,2 3,7 1,6 4,7 5,2 

 

Фитоэкстракты из натуральных пряностей (листьев и стеблей 
майорана, базилика, донника, семян кориандра) и лимонной цедры в 
настоящей работе были использованы в качестве обогащающих БАВ 
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добавок с антиоксидантным и консервирующим действием 
фенольной и терпеноидной природы (фенольные соединенеия, 
флавоноловые гликозиды, катехины, дубильные вещества) при 
разработке технологии напитков на основе сыворотки молочной с 
использованием замороженных мелкодисперсных добавок в форме 
наноструктурированных пюре из тыквы, облеппихи, бананов. 

Трудности при переработке молочной сыворотки связаны с тем, 
что из-за высокой кислотности и микробной обсемененности она имеет 
короткие сроки хранения (не более 36 часов). Кроме того, компоненты, 
находящиеся в коллоидном состоянии (сывороточные белки, казеины, 
жиры и др.), при переработке могут образовывать в напитках муть, 
осадок, опалесценцию. С целью обогащения растительными БАР и 
образования однородной стабильной консистенции при разработке 
технологии новых видов напитков в настоящей работе были 
использованы мелкодисперсные замороженные добавки в форме 
наноструктурированных пюре из плодоовоощного сырья, в состав 
которых кроме БАВ входят природные стабилизаторы и загустители, 
такие как растворимые пектиновые вещества, целлюлоза, 
гемицеллюлоза, дубильные вещества, которые с белками могут 
образовывать ассоциаты или комплексы и др. [6]. 

Разработана технология и научно обоснованны технологические 
режимы производства новых видов молочно-растительных напитков 
на основе молочной сыворотки, которые отличаются от 
традиционных внесением замороженных мелкодисперсных добавок 
из плодоовощного сырья в кипящий сахарный сироп. При этом 
одновременно происходят два процесса: размораживание (или 
дефростация) и тепловая обработка плодоовощного сырья, что 
способствует наиболее полному сохранению биологически активных 
и ароматических веществ, сохранению естественного аромата. Далее 
по технологической схеме в полученную кипящую смесь вносят 
горячую пастеризованную сыворотку и проводят пастеризацию 
полученной купажной смеси, в результате чего происходят 
незначительные потери (12…15 %) биологически активных веществ 
плодоовощного сырья. 

Показано, что новые молочно-растительные напитки имеют в 2 раза 
большие сроки хранения и по содержанию таких БАВ, как β-каротин, 
аскорбиновая кислота, фенольные соединения, дубильные, пектиновые 
вещества, незаменимые аминокислоты и др. напитки превышают 
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известные аналоги. Так, в 100 мл новых напитков содержится 5,8…6,2 
мг β-каротина, что соответствует суточной норме в этом витамине. 

Показано также, что в 100 мл напитков содержится суточная 
потребность человека в витамине С и составляет 46,7...50,1 мг, а в 
стакане (250 мл) – более 100 мг (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Содержание БАВ и пищевых веществ в новых видах 

функциональных оздоровительных молочно-растительных 
нанонапитков на основе молочной сыворотки и замороженных 

добавок из тыквы, облепихи, бананов и фитоэкстрактов 
Нанонапитки на основе молочной 

сыворотки Наименование 
показателя «Лактока- 

ротон» 
«Лакто- 
оранж» 

«Каро- 
милк» 

«Оранж-
милк» 

Напиток 
«Твист» 

ТМ 
«Актуаль» 

(аналог) 
L-аскорбиновая 
кислота, мг в 100 г 47,5 50,1 46,7 48,6 7,5 
β-каротин, мг в 100 г 5,8 6,2 5,8 6,0 0 
Фенольные 
соединения (по 
хлорогеновой 
кислоте), мг в 100 г 107,9 112,4 105,7 105,2 0 
Флавоноловые 
гликозиды (по 
рутину), мг в 100 г 48,4 50,0 51,0 49,6 0 
Дубильные вещества 
(по танину), мг в 100 г 65,2 70,4 68,3 67,8 0 
Пектиновые 
вещества, % 0,9 0,8 0,9 0,9 0,2 
Белок, % 0,8 0,9 0,9 0,8 0,5 
Незаменимые АК, мг 
в 100 г:      
триптофан 14 13 15 15 9 
лизин 46 45 44 46 24 
треонин 34 37 36 37 12 
валин 52 51 53 52 32 
метионин+цистин 46 44 47 47 34 
изолейцин 42 40 38 55 33 
лейцин 57 55 58 57 41 
фенилаланин+тирозин 56 55 56 58 38 
Органические 
кислоты, % 2,2 2,1 2,2 2,1 2,0 
Общий сахар, % 9,0 9,1 9,1 9,0 12,0 
Сухие вещества, % 15,2 15,0 15,1 14,8 14,2 
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Таким образом, по содержанию БАВ новые молочно-растительные 
напитки имеют потенциальные иммуномодулирующие свойства, 
поэтому их можно отнести к оздоровительным продуктам и 
рекомендовать для здорового питания. Установлено, что новые 
молочно-растительные напитки имеют однородную стабильную 
консистенцию, которая не расслаивается, что связано с тем, что 
внесение добавок из тыквы, облепихи и бананов обладают свойствами 
структурообразователей и загустителей. Полученные результаты были 
подтверждены методом ИК-спектрального анализа (рис. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. ИК-спектры новых видов молочно-растительных 
напитков на основе сыворотки молочной и замороженных 
мелкодисперсных добавок из плодоовощного сырья, где: 1 – 
сыворотка молочная, 2, 3 – напитки на основе молочной сыворотки с 
использованием смеси замороженных мелкодисперсных добавок из 
плодоовощного сырья (2), а также фитоэкстрактов (3). 
 

Показано, что в области частот при ν=3600...3000 см-1, 
наблюдается увеличение интенсивности ИК-спектров и образования 
дополнительных водородных связей, которое происходит в 
результате межмолекулярного перестройки и комплексообразования 
различных ассоциатов или комплексов соединений «белок-белок», 
«белок-полисахарид», «биополимер-БАВ» за счет добавления к 

Валентні коливання груп, см-1 
ОН NH CH S-H C=O 

3645…2500 3500…2400 3350…2850 2900…2000 1750…1720 
Валентні коливання груп, см-1 

C-O- COOH S=S C=N CH3 
1300…1000 1750…1700 550…450 1230…1030 1470…1355 
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молочной сыворотки мелкодисперсного замороженного пюре из 
плодоовощного сырья и фитоэкстрактов, что коррелирует с текстурой 
напитка и более густой консистенции продукта и его структурно-
механическими свойствами.  

Показано также, что в области частот ν=2900...2000 см-1, 
характерных для валентных колебаний –NH2 и –NH групп, а также в 
области ν=1700...1100 см-1, характерных для валентных колебаний  
–С–О групп, наблюдается увеличение интенсивности спектров 
поглощения напитков на основе сыворотки молочной с использованием 
замороженных мелкодисперсных добавок из плодоовощного сырья и 
фитоэкстрактов из натуральных пряностей и лимонной цедры по 
сравнению с контрольным образцом (сывороткой молочной). 

Это свидетельствует об увеличении количества α-кислот, 
моносахаров, ароматических веществ терпеноидной природы, 
спиртов, эфиров за счет внесения в продукт замороженных 
мелкодисперсных добавок из фруктов, а также фитоэкстрактов, т. е. 
по сравнению с аналогом происходит обогащение продукта и 
образования более густой консистенции.Конечным результатом 
работы является разработка НД на новые виды нанонапитков. Кроме 
того, новые виды напитков прошли дегустацию и апробацию в 
производственных условиях на предприятиях Харькова: ООО 
«Богодуховский молзавод», ООО СУИП «Полюс ЛТД». 

 

5. Выводы 
Таким образом, научно обоснованы технология и рецептуры 

новых видов нанонапитков на основе молочной сыворотки с 
использованием мелкодисперсных замороженных добавок в форме 
наноструктурированных пюре (из тыквы, облепихи, бананов) и 
фитоэкстрактов из натуральных пряностей. Композиции 
фитоэкстрактов из натуральных пряностей вносили для обогащения 
напитков биологически активными и ароматическими веществами, 
создания вкуса и аромата, а также продления сроков хранения. 

Кроме того, выявлены закономерности и механизмы 
формирования качества и стабильной устойчивой дисперсной 
структуры при изготовлении комбинированных молочно-
растительных напитков. Показано, что мелкодисперсные 
замороженные добавки выступают одновременно как обогатители 
натуральными БАВ, загустители и структурообразователи. 
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Показано, что по химическому составу и содержанию БАВ (L-
аскорбиновой кислоты, фенольных соединений, флавоноловых 
гликозидов, дубильных веществ, катехинов и др.) новые нанонапитки 
превосходят отечественные аналоги и могут применяться как 
продукты с потенциальным иммуномодулирующим действием. 
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Науково обґрунтована та розроблена інноваційна технологія 
натурального вітамінного плодово-ягідного морозива з 
використанням заморожених дрібнодисперсних добавок у формі 
наноструктурованого пюре з рослинної сировини, підібрано 
рецептурний склад, досліджено вміст БАР в нових видах морозива 
при збагаченні рослинними добавками. Як інновацію при отриманні 
заморожених дрібнодисперсних добавок було використано кріогенне 
«шокове» заморожування і низькотемпературне подрібнення  
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обробка, плодово-ягідне морозиво, наноструктуроване пюре, 
кріодеструкція, механоактивація 

 

Научно обоснована и разработана инновационная технология 
натурального витаминного плодово-ягодного мороженого с 
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использованием замороженных мелкодисперсных добавок в форме 
наноструктурированного пюре из растительного сырья, подобран 
рецептурный состав, исследовано содержание БАВ в новых видах 
мороженого при обогащении растительными добавками. Как 
инновацию при получении замороженных мелкодисперсных добавок 
использовали криогенное «шоковое» замораживание и 
низкотемпературное измельчение 

Ключевые слова: инновационная технология, 
низкотемпературная обработка, плодово-ягодное мороженое, 
наноструктурированное пюре, криодеструкция, механоактивация 

 

Innovative technology of natural vitamin fruit and berry ice cream 
with the use of frozen fine-dispersed additives in the form of 
nanostructured puree of plant raw materials is developed and proved 
scientifically. The prescription formulation is selected and the content of 
BAS in new kinds of ice cream during the beneficiation by plant additives 
is studied. Cryogenic "shock" freezing and low temperature grinding is 
used as innovation in the preparation of frozen fine-dispersed additives  

Keywords: innovative technology; low-temperature treatment; fruit-
berry ice-cream; nanostructured puree; cryogenic destruction; mechanical 
activation 
 

1. Вступ  
Загальне погіршення екологічної ситуації в світі привело до 

необхідності створення нового покоління продуктів, так званої «здорової 
їжі», яка відповідала б реаліям сьогодення. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, продукти харчування XXI століття повинні 
мати не тільки збалансований хімічний склад, а й відрізнятися високим 
вмістом біологічно активних речовин (БАР), таких як вітаміни, природні 
антиоксиданти, незамінні амінокислоти, що виконують функції 
геропротекторів, імуномодуляторів і сприяють підвищенню імунітету 
організму людини та попередженню старіння [1 – 6]. 

 

2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
Серед харчових продуктів виділяється морозиво, яке користується 

великим попитом у населення всіх країн світу, та особливо плодово-
ягідне – перший десерт, який з’явився більш ніж 3 тисячі років назад в 
Китаї де його почали подавати в холодному вигляді шляхом 
змішування зі снігом або льодом фруктових соків, у зв’язку з чим, 
багато фахівців вважають його засновником і базою для створення і 
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подальшого розвитку традиційного морозива. В історичних 
документах є інформація про те, що воїни Олександра Македонського 
втамовували спрагу саме цим продуктом. На сьогодні виробництво і 
споживання морозива на душу населення в Україні складає 3,0…4,0 
кг на рік, в Росії – 4,5 кг, в Швеції, Норвегії, Фінляндії – 12,0…14,0 
кг, і США – 21,5…22,0 кг, в Австралії – 19,0 кг, в Канаді – 16,5 кг, 
Італії – 10,2 кг, Франції – 6,4 кг, Японії – 7,0 кг, Німеччині – 9,0 кг, 
Китаї – 2,2. Фізіологічна норма споживання морозива – 5,0 кг на рік 
(за даними МОЗ Росії). У даний час Український ринок морозива 
визнано одним із найрозвинутіших ринків харчових продуктів країни. 
На 14 найбільших виробників приходиться 83% усих холодних 
ласощів, що виготовляються в країні. Конкуренція між ними дуже 
висока, об’єми експорту зростають високими темпами – до 100% на 
рік, а щорічне зростання об’ємів морозива складає 15…20%. 

Відомо що, при виготовленні морозива використовують, в значній 
кількості, різні синтетичні харчові добавки, до числа яких належать 
ароматизатори, барвники, консерванти, різні наповнювачі та фруктові 
есенції, стабілізатори структури, емульгатори, антиоксиданти та ін. Їх 
споживання приводить до зниження захисних сил організму людини, 
алергії, різних захворювань. За статистичними даними, споживання 
таких добавок з продуктами харчування в провідних країнах світу 
складає 1,9 до 2,2 кг на душу населення. В даний час в Україні 
асортимент морозива дуже різноманітний. Особливе місце на його ринку 
займає плодово-ягідне морозиво – низькокалорійний заморожений 
фруктовий десерт в якому повністю відсутні тваринні жири, а кількість 
цукру зведено до мінімуму. Традиційно плодово-ягідне морозиво 
виробляють з плодово-ягідних чи овочевих пюре або соків. 

На ринку України практично всі види плодово-ягідного морозива 
мають низький вміст, натуральних БАР та значну кількість різних 
видів синтетичних добавок, що знижують їх харчову, біологічну та 
фізіологічну цінність. Наразі в Україні збагачуючих добавок з 
рослинної сировини з високим вмістом БАР не виробляють, відсутні 
високі технології їх отримання. 

Недоліком сучасних традиційних способів отримання пюре з 
рослинної сировини – рецептурних компонентів для морозива є те, що 
під час їх виробництва використовують жорсткі режими, які призводять 
до втрат БАР від 15 до 80%. В даний час у міжнародній практиці одним 
із прогресивних способів переробки рослинної сировини є 
заморожування та кріогенне подрібнення [1 – 10]. У зв’язку з цим 
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актуальною є розробка заморожених дрібнодисперсних добавок у формі 
пюре з рослинної сировини для морозива високої якості та біологічної 
цінності з використанням високих технологій, у тому числі 
кріотехнологій [8 – 10]. 

Відомо що в міжнародній практиці великою популярністю 
користуються плодово-ягідне морозиво-мікси із пюре різних ягід, 
плодів та овочів. Найбільш доступною сировиною в Україні є такі 
плоди як яблука, що відрізняються високим вмістом 
низькомолекулярних фенольних сполук, таких як урсулова кислота, 
квертецин, рутин, кофейна, ферулова, хінна кислоти та ін., які мають 
цілющі властивості на організм людини. Вони є природними 
антиоксидантами та імуномоддуляторами, укріплюють капіляри 
серця і мозку, виводить іони важких металів із шлунково-кишкового 
тракту та ін. Крім того в яблуках міститься значна кількість таких 
БАР, як вітамін С, пектинові речовини, дубильні речовини та ін. Крім 
того на ринку України за рахунок експорту є недорогі вітамінні 
тропічні плоди, такі як апельсини, лимони, банани та ін. Їх 
споживають в основному в свіжому вигляді. Добавки із них в формі 
паст чи заморожених пюре з них відсутні. В зв’язку з цим актуальним 
є розробка із них добавок у формі замороженого пюре з 
максимальним збереженням БАР та їх використання в оздоровчих 
продуктах харчування в тому числі і морозива. Наразі даних щодо 
отримання заморожених добавок у формі пюре із них нами не 
виявлено. Не вивчено також і вплив «шокового» заморожування та 
низькотемпературного подрібнення на зміни основних БАР під час 
переробки рослинної сировини.  

 

3. Мета і задачі досліджень  
Наукове обґрунтування технології нових видів плодово-ягідного 

морозива-міксів з використанням заморожених дрібнодисперсних 
добавок із яблук та плодів тропічних культур (лимонів, апельсинів, 
бананів) з використанням кріогенного «шокового» заморожування та 
низькотемпературного подрібнення для отримання продуктів 
оздоровчої дії з високим вмістом БАР з їх використанням.  

 

4. Експериментальні дані та їх обробка  
Розроблена інноваційна технологія трьох видів плодово-ягідного 

морозива збагаченого замороженими дрібнодисперсними добавками у 
формі наноструктурованого пюре з рослинної сировини (лимонів та 
апельсинів з цедрою, яблук, бананів). Як інновацію при отриманні 



240 
 

наноструктурованих пюре з рослинної сировини було використано 
«шокове» заморожування і низькотемпературне подрібнення. 

В роботі проведено порівняння якості отриманих за інноваційною 
технологією заморожених дрібнодисперсних добавок з вихідною 
сировиною за вмістом БАР; розроблена рецептура, технологія та 
технологічна схема нових видів плодово-ягідного морозива, 
досліджена їх якість за вмістом БАР; проведено порівняння якості ІЧ-
спектрів нових видів плодово-ягідного морозива з аналогом. Як 
аналог використовували плодово-ягідне морозиво «Сніговик» 
виробництва ПрАТ «Хладопром» (м. Харків), до складу якого 
входить яблучне пюре, цукровий сироп, підварка з чорноплідної 
горобини, стабілізатори структури, ароматизатори ідентичні 
натуральним та ін. 

Розроблена технологія заморожених дрібнодисперсних добавок у 
формі наноструктурованого пюре з лимонів та апельсинів з цедрою, 
яблук та бананів, яка від традиційних відрізняється використанням 
кріодеструкції та механоактивації до розміру частинок продукту 
близько декількох мкм та кріодеструкції і механодеструкції 
нанокомплексів БАР-біополімерів, їх трансформація у низько-
молекулярні речовини, які знаходяться у вільному стані з розміром 
молекул біля нанометра. Отримане заморожене наноструктуроване 
пюре має принципово нові властивості, а саме: у декілька разів краще 
розчиняється та дис-пергується у воді ( у п орівнянні з пюре, що 
виготовлено за традиційною технологією), відрізняється в 2-3 рази 
вищим, ніж у свіжих плодах, вмістом низькомолекулярних БАР у 
вільному стані та має потенційні імуномодулюючі властивості.  

Дослідження проводили на базі науково-дослідної лабораторії 
«Інноваційних кріо- та нанотехнологій рослинних добавок і 
оздоровчих продуктів» кафедри технологій переробки плодів, овочів і 
молока ХДУХТ. Заморожування плодів проводили на кріогенно-
програмному заморожувачі «КПЗ», який розроблено і виготовлено 
разом із фахівцями Харківського національного аерокосмічного 
університету «ХАІ» та фахівцями кафедри технологій переробки 
плодів, овочів і молока ХДУХТ. Подрібнення замороженої сировини 
здійснювали на низькотемпературному подрібнювачі при температурі 
-10 ˚С. В роботі встановлені оптимальні режими заморожування та 
низькотемпературної обробки, що дозволяють інактивувати 
окислювальні ферменти та збільшити вміст БАР в пюре у порівнянні с 
вихідною сировиною. Характеристику БАР в заморожених 
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дрібнодисперсних добавках із плодів порівняно зі свіжою сировиною 
наведено в табл. 1 та рис. 1. 

 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика вмісту БАР у свіжій сировині та 

заморожених дрібнодисперсних добавок з неї 
Масова частка, мг в 100 г Продукт 

L-аскор- 
бінової 

к-ти 

фенольних 
сполук (за 
хлорогено- 
вою к-тою) 

флавоно- 
лових глі- 
козидів (за 
рутином) 

дубильних 
речовин 

(за 
таніном) 

Пектино- 
вих 
речо- 

вин, % 

Яблука свіжі сорту 
«Сніжний 
кальвіль» 11,3±0,6 1720,2±11,3 540,0±3,5 843,8±6,3 1,1±0,01 
Наноструктуроване 
пюре з яблук сорту 
«Сніжний 
кальвіль» 45,7±3,2 2541,0±13,8 980,3±6,4 1170,5±10,3 2,8±0,02 
Яблука свіжі сорту 
«Семіренко» 50,0±5,1 1830,8±11,4 620,5±3,6 923,5±5,2 1,2±0,01 
Наноструктуроване 
пюре з яблук сорту 
«Семіренко» 150,0±6,7 2645,0±12,3 987,9±6,5 1123,5±10,1 3,0±0,03 
Апельсин з цедрою 
свіжий 50,0±5,1 980,2±9,6 282,4±5,1 510,3±3,3 1,5±0,01 
Наноструктуроване 
пюре з апельсина з 
цедрою 110,0±6,2 1702,3±11,6 450,4±10,2 870,0±7,6 3,5±0,03 
Лимон з цедрою 
свіжий 40,0±2,8 1270,2±11,0 470,2±7,4 621,2±3,8 1,8±0,01 
Наноструктуроване 
пюре з лимона з 
цедрою 81,4±4,8 2150,4±12,4 810,0±8,6 1080,0±6,5 4,0±0,03 
Банани свіжі 13,2±0,7 1100,5±9,8 610,0±3,6 530,0±3,1 1,0±0,01 
Наноструктуроване 
пюре з бананів 48,6±3,4 1901,3±11,8 1003,3±6,4 965,0±7,6 2,5±0,02 

 

Показано, що за умов «шокового» заморожування та 
низькотемпературного подрібнення сировини, які супроводжуються 
процесами кріодеструкції та механоактивації, відбувається більш повне 
вилучення БАР зі зв’язаного з біополімерами стану у вільний. 
Збільшення становить залежно від виду БАР від 1,6 до 2,9 разів 
відносно вихідної свіжої сировини.  
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Рис. 1. Вплив кріодеструкції та механоактивації на масову частку L-
аскорбінової кислоти (а) та фенольних сполук (за хлорогеновою 
кислотою) (б) під час отримання заморожених дрібнодисперсних 

добавок з плодів: а –масова частка L-аскорбінової кислоти, б - масова 
частка фенольних сполук 

 

Примітка: 1 – свіжа сировина; 2 – заморожена дрібнодисперсна 
добавка у формі наноструктурованого пюре 

 

а 

б 
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Крім того, отримані за інноваційною технологією 
наноструктуровані пюре мають принципово нові споживчі властивості 
та високий вміст БАР, особливо L-аскорбінової кислоти, фенольних 
сполук, дубильних та пектинових речовин та інших БАР, що є 
природними антиоксидантами, які гасять вільні окислювальні радикали 
в організмі людини та утворюють в шлунково-кишковому тракті 
людини нерозчинні комплекси з іонами важких металів, 
перешкоджають їх всмоктуванню в організмі людини, зміцнюють 
кровоносні судини головного мозку і серця та ін. Так, масова частка 
аскорбінової кислоти збільшується до 203…404%, фенольних сполук до 
144,1…173,2%, флавонолових глікозидів до 159,2…181,5%, дубильних 
речовин до 121,3…182,5%, пектинових речовин до 222,0…254,5%.  

Збільшення масової частки аскорбінової кислоти в 
наноструктурованому пюре порівняно зі свіжими плодами пояснюється 
тим, що апельсини та лимони подрібнються разом із цедрою, яка містить, 
як відомо, більшу кількість аскорбінової кислоти, ніж м’якоть. Механізм 
збільшення вилучення низькомолекулярних БАР із клітин та переходу їх 
із зв’язаного з біополімерами стану у вільний пов’язаний з тим, що у разі 
заморожування та низькотемпературного подрібнення виникає 
кріодеструкція та механокрекінг, які призводять до руйнування водневих 
зв’язків та індукційної взаємодії між указаними речовинами [2-4, 7, 8]. 

На основі отриманих даних розроблена технологія нових 
заморожених дрібнодисперсних добавок в формі наноструктурованих 
пюре з лимонів та апельсинів з цедрою, яблук та бананів, що за якістю 
та вмістом БАР значно перевищують вихідну сировину (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Технологічна схема виробництва заморожених 
дрібнодисперсних добавок у формі наноструктурованих пюре з 

плодів з використанням кріогенного заморожування та 
низькотемпературного подрібнення 
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Нові наноструктуровані пюре були розроблені для вико ристання 
під час виготовлення вітамінного плодово-ягідного морозива для 
оздоровчого харчування як рецептурні компоненти та збагачувачі 
рослинними БАР [4, 8 – 10].  

У ХДУХТ розроблено технологію, технологічну схему та три 
рецептури вітамінного плодово-ягідного морозива для оздоровчого 
харчування, в яке вносили 50-67% наноструктурованого пюре з яблук, 
20-30% наноструктурованого пюре з бананів, 5-7% 
наноструктурованого пюре з апельсинів, 2-3% наноструктурованого 
пюре з лимонів. Нові види плодово-ягідного морозива отримали такі 
назви: «Вітамінчик» – на основі пюре з яблука сорту «Семіренко» та 
банану з додаванням 2% пюре з лимону та 7% апельсину; «Лимончик» 
– на основі пюре з яблука сорту «Сніжний кальвіль» та банану з 
додаванням 3% наноструктурованого пюре з лимону, «Тропік» – на 
основі пюре з яблука сорту «Сніжний кальвіль» та банану з додаванням 
пюре з лимону та апельсину (3% та 5% відповідно). 

Нові види вітамінного плодово-ягідного морозива для 
оздоровчого харчування мають оригінальний смак та аромат 
натурального продукту і відрізняються від аналогів високим вмістом 
L-аскорбінової кислоти, фенольних сполук, дубильних речовин, 
органічних кислот, пектинових та мінеральних речовин (табл. 2). 

Показано, що за хімічним складом нові види вітамінного 
плодово-ягідного морозива для оздоровчого харчування перевищує 
вітчизняні аналоги і знаходяться на рівні кращих закордонних 
аналогів. Так, в 100 г плодово-ягідного морозива «Вітамінчик» 
міститься добова норма вітаміну С (104,0 мг в 100 г), в морозиві 
«Лимончик» та «Тропік» міститься половина добової потреби в 
цьому вітаміні (42,7; 46,3 мг в 100 г відповідно), також нові види 
морозива відрізняються значним вмістом фенольних сполук, 
дубильних, пектинових та мінеральних речовин та ін. 

Інформація про якість нових видів плодово-ягідного морозива в 
порівнянні з аналогами була доповнена використанням 
спектроскопічного аналізу. 

На рис. 3 наведено ІЧ-спектри нових видів вітамінного плодово-
ягідного морозива-міксів із різних видів замороженного пюре, а в 
табл. 3 наведена пояснювальна інформація до рис. 3, в якій наведено 
відомості про основні валентні коливання функціональних груп 
плодово-ягідного морозива (-OH, -NH, -SH, -C=O, -C-O, -S=S, -C=N, -
CH3), та цифрові значення частот характерних для їх коливань. 
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Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники та вміст БАР вітамінного плодово-

ягідного морозива для оздоровчого харчування у порівнянні  
з аналогом 

Найменування плодово-ягідного морозива Показник 
«Вітамінчик» «Лимончик» «Тропік» «Сніговик» 

(аналог) 
L-аскорбінова к-та, 
мг у 100 г 104,7±6,1 42,7±2,8 46,3±2,9 5,3±0,03 
Фенольні 
сполуки (за 
хлорогеновою 
к-тою), мг в 100 г 2118,7±12,1 2147,3±12,2 1956,2±11,7 – 
Флавонолові 
глікозиди (за 
рутином), мг в 100 г 851,7±5,4 881,8±5,6 857,6±5,4 – 
Вільні катехіни (по 
d-катехіну), мг в 
100 г 350,6±4,3 356,5±4,3 365,2±4,4 – 
Дубильні 
речовини (по 
таніну), мг в 100 г 953,0±9,1 1009,6±9,8 974,1±9,3 – 
Пектинові 
речовини, % 2,6±0,02 2,5±0,02 2,6±0,02 0,1±0,01 
Мінеральні 
речовини, мг:     
K 330,5±4,1 263,3±3,8 356,0±4,3 13,1±0,8 
Са  14,5±0,9 13,1±0,7 13,7±0,7 0,3±0,01 
Fe 1,5±0,1 1,7±0,1 1,6±0,1 0,1±0,01 
Mg 17,8±1,1 14,8±0,9 17,9±1,1 0,3±0,01 
Сухі речовини, % 22,0±1,2 22,0±1,2 22,0±1,2 22,0±1,2 
Органічні кислоти 
(в перерахунку на 
яблуневу), % 0,7±0,01 0,6±0,01 0,8±0,01 0,4±0,01 

 
При порівнянні ІЧ-спектрів нових видів плодовоягідного морозива, 

було показано, що в області частот від 3000 до 3600 см -1, характерних 
для валентних коливань функціональних груп –ОН, які беруть участь в  
 

утворенні внутрішньомолекулярних та міжмолекулярних водневих 
зв’язків, та входять до складу вільної та зв’язаної вологи, фенольних 
сполук, дубильних речовин, цукрів, біополімерів та ін., 
спостерігається збільшення інтенсивності спектрів і утворення 
додаткових водневих зв’язків, а також відбувається міжмолекулярна  
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Рис. 3. Порівняння ІЧ–спектрів нових видів вітамінного плодово-

ягідного морозива-міксвів із різних видів замороженого пюре 
 

Валентні коливання груп, см-1 
ОН NH CH S-H C=O 

3645…2500 3500…3300 3350…2850 2600…2550 1750…1720 
Валентні коливання груп, см-1 

C-O- COOH S=S C=N CH3 
1300…1000 1750…1700 550…450 1230…1030 1470…1355 

 

Примітка: 1 – морозиво «Сніговик» (аналог); 2 – плодово-ягідне 
морозиво «Вітамінчик»; 3 – плодово-ягідне морозиво «Лимончик»; 4 – 
плодово-ягідне морозиво «Тропік» 
 
перебудова та комплексоутворення асоціатів різних комплексів сполук 
– органічних кислот,  білків, амінокислот, спиртів, кетонів та ін., за 
рахунок додавання заморожених дрібнодисперсних добавок у формі 
наноструктурованого пюре з плодів з високим вмістом розчинних 
пектинових речовин, амінокислот та ін., що корелює з текстурою 
морозива та більш густою консистенцією продукту і його структурно-
механічними властивостями.  

 
5. Висновок 
Таким чином, науково обґрунтована та розроблена інноваційна 

технологія нових видів плодово-ягідного морозива та заморожених 
дрібнодисперсних добавок у формі наноструктурованих пюре з 
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рослинної сировини (лимонів та апельсинів з цедрою, яблук та 
бананів) з використанням кріогенного «шокового» заморожування та 
низькотемпературного подрібнення, які можуть використовуватися 
при виготовленні збагачених продуктів для оздоровчого харчування з 
високим вмістом натуральних БАР (морозива, соків, коктейлів, 
безалкогольних сокових напоїв, соусів, холодних закусок, сиркових 
виробів, плавлених сирних виробів, начинок для кондитерських 
виробів, желейних виробів, мармеладу, пастили, зефіру, для 
виготовлення йогуртів,простокваші та ін. кисломолочних продуктів, 
хлібобулочних, кондитерських виробів та ін.). 

В роботі проведено порівняння якості отриманих за інноваційною 
технологією заморожених дрібнодисперсних пюре з вихідною 
сировиною за вмістом БАР. Показано, що за у мов з аморожування та 
низькотемпературного подрібнення сировини (лимонів та апельсинів з 
цедрою, яблук та бананів), які супроводжуються процесами 
кріодеструкції та механоактивації, відбувається більш повне вилучення 
БАР зі зв’язаного з біополімерами стану у вільний. Збільшення становить 
залежно від виду БАР від 1,6 до 2,9 разів відносно вихідної свіжої 
сировини. 

Розроблена технологія, технологічна схема та три рецептури 
нових видів плодово-ягідного морозива («Вітамінчик», «Лимончик», 
«Тропік»), досліджена їх якість за вмістом БАР. Показано, що за 
хімічним складом нове вітамінне плодово-ягідне морозиво для оздо-
ровчого харчування перевищують вітчизняні аналоги і знаходяться на 
рівні кращих закордонних аналогів, містять в своєму складі значну 
кількість БАР таких, як вітамін С, фенольні сполуки, дубильні 
речовини, органічні кислоти, пектинові, мінеральні речовини та ін. 

Кінцевим результатом роботи є розробка НД на заморожені 
наноструктуровані пюре із плодів та нових видів морозива. Крім того, 
нові види морозива пройшли дегустацію та апробацію у виробничих 
умовах на підприємствах Харкова: АТЗТ «Хладопром», ТОВ СУІП 
«Полюс ЛТД». 
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Робота присвячена розробці біотехнології отримання 
функціональних кисломолочних напоїв на основі сколотини з 
використанням в якості інновації добавок із коренів хрону, селери, 
імбиру та часнику у формі швидкозамороженого наноструктурованого 
пюре та екстрактами з нетрадиційної лікарської та пряно-
ароматичної рослинної сировини (НЛПАРС), які характеризуються 
рекордним вмістом біологічно активних речовин (БАР) 

Ключові слова: біотехнологія, функціональні кисломолочні напої, 
сколотина, пряні овочі, наноструктуроване пюре 

 

Работа посвящена разработке биотехнологии получения 
функциональных кисломолочных напитков на основе пахты с 
использованием в качестве инновации добавок из корней хрена, 
сельдерея, имбиря и чеснока в форме быстрозамороженного 
наноструктурированного пюре и экстрактами из нетрадиционного 
лекарственного и пряно-ароматического растительного сырья 
(НЛПАРС), которые характеризуются рекордным содержанием  
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биологически активных веществ (БАВ) 
Ключевые слова: биотехнология, функциональные кисломолоч-

ные напитки, пахта, пряные овощи, наноструктурированное пюре 
 

The work is devoted to development of biotechnology of obtaining of 
functional fermented milk drinks based on buttermilk using as innovation 
additives from horseradish, celery, ginger and garlic in the form of quick-
frozen nanostructured purees and extracts from non-conventional 
medicinal and aromatic plants (NCMAP), which are characterized by a 
record content of biologically active substances (BAS) 

Keywords: biotechnology; functional fermented milk drinks; 
buttermilk; spicy vegetables; nanostructured puree 
 

1. Вступ 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я ФАО/ВООЗ 

створення комбінованих натуральних молочно-рослинних 
функціональних продуктів харчування з використанням рослинних 
добавок з високим вмістом БАР визнано домінуючим напрямком у 
здоровому харчуванні. Особлива увага приділяється кисломолочним 
низькокалорійним напоям з використанням вторинної білково-
вуглеводної молочної сировини (знежиреного молока, сколотини та 
молочної сироватки) [1 – 8]. 

Інноваційні варіанти нових видів функціональних кисломолочних 
напоїв базуються на введенні та по єднанні в них різних видів 
натуральної рослинної та вторинної білково-вуглеводної молочної 
сировини (сколотини і молочної сироватки). У розвинених країнах 
світу споживання продуктів на основі сколотини і молочної 
сироватки позиціонується з низькокалорійними продуктами для 
оздоровчого харчування [1 – 8]. 

 

2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
Сколотина є джерелом повноцінного білка, який містить значну 

кількість сірковмісних амінокислот (метіоніну, цистину, лізину та ін.), 
яким характерні виражені імуномодулюючі та ліпотропні властивості. 
Вона має високу цінність як джерело лецитину, який у формі білково-
лецитинового комплексу проявляє ліпотропні протисклеротичні 
властивості – попереджає виникнення атеросклерозу, нормалізує 
жировий обмін, попереджає ожиріння печінки і відкладення 
холестеринових бляшок у судинах серця і мозку [6 – 9]. 

В Україні щороку отримують більше 100 тис. т. сколотини але  
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більша її частина не знайшла належного застосування в харчовій 
промисловості, в тому числі і при виготовленні кисломолочних напоїв. 

Останнім часом високою популярністю стали користуватися 
кисломолочні напої (біокефіри, біойогурти, енергетичні білкові напої 
на основі нежирної вторинної молочної сировини), збагачені 
натуральними рослинними добавками (соками, екстрактами, пюре і 
т.д.), які містять високу кількість різних БАР антиоксидантного ряду 
(вітамін С, ароматичні речовини, фенольні сполуки та ін.). В Україні 
та країнах СНД широке поширення кисломолочних напоїв з 
використанням натуральних рослинних добавок стримує, перш за все, 
їх висока ціна, так як натуральні соки, екстракти і пюре мають більш 
високу ціну, ніж синтетичні смакові ароматичні добавки. Оскільки 
натуральні екстракти і пюре доступні за ціною далеко не всім верствам 
населення, особливої актуальності набувають розробки в області 
комбінованих молочно-рослинних кисломолочних напоїв на основі 
сколотини з додаванням натуральних екстрактів і пюре [1, 3, 8]. 

В Україні асортимент продуктів зі сколотини значно обмежений. 
Це новий ринок, який тільки починає зароджуватися. У зв’язку з цим 
актуальним є розробка інноваційних біотехнологій функціональних 
кисломолочних напоїв типу біокефірів з використанням, як 
сколотини, так і пюре з пряних овочів і екстрактів з НЛПАРС [6, 8, 9]. 

 

3. Мета і задачі досліджень 
Метою роботи є розробка біотехнології отримання функціональних 

кисломолочних напоїв на основі сколотини збагачених натуральними 
пряно-ароматичними добавками з пряних овочів та екстрактами з 
НЛПАРС, які характеризуються значним вмістом БАР. 

 

4. Експериментальні дані та їх обробка 
В роботі використані інновації нанотехнології отримання 

високовітамінних та антиоксидантних пастоподібних добавок у формі 
швидкозамороженого наноструктурованого пюре із плодоовочевої 
сировини, які вперше в міжнародній практиці розроблено на кафедрі 
технологій переробки плодів, овочів і молока ХДУХТ. Нанотехнології 
отримання плодоовочевого пюре від традиційних відрізняються тим, 
що вони дозволяють отримати пюре із ягід, плодів і овочів в 
наноструктурованій формі з унікальними якісними характеристиками. 
В них вміст БАР таких як L-аскорбінова кислота, каротиноїди, 
низькомолекулярні фенольні сполуки, дубильні та ароматичні 
речовини, амінокислоти в вільному стані в 3…4 рази вище, ніж у 
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вихідній сировині. За хімічним складом вони перевищують всі відомі 
вітчизняні та закордонні аналоги та засвоюються живими організмами в 
2…3 рази краще [2 – 5, 10]. 

В ХДУХТ розроблена технологія швидкозамороженого 
наноструктурованого пюре із пряних овочів (коренів хрону, селери, 
імбиру та часнику), яка забезпечує не лише збереження всіх БАР, а 
також дозволяє отримати пюре з принципово новими властивостями, 
в яких значна кількість БАР (наприклад аскорбінова кислота, 
ароматичні речовини, фенольні сполуки, дубильні речовини) 
переходять із зв’язаного стану з біополімерами (протеїнами, 
полісахаридами та ін.) у вільний за рахунок механоактивації (у 
1,3…2,2 рази більше, ніж у свіжій сировині), а полімери руйнуються 
(на 50…70%) до їх мономерів – амінокислот, глюкози, фруктози, 
галактуронової кислоти та інших. Від традиційних нова технологія 
відрізняється використанням кріодеструкції та механоактивації до 
розміру частинок продукту близько декількох мкм та кріодеструкції і 
механодеструкції нанокомплексів БАР-біополімери, їх трансформацію 
у низькомолекулярні речовини, які знаходяться у вільному стані з 
розміром молекул біля нанометра. Пряні овочі заморожували в 
програмному крігенному скороморозильному апараті до температури -
18 ˚С, -30 ˚С, -35 ˚С, -40 ˚С та подрібнювали в низькотемпературному 
подрібнювачі-активаторі при температурі. 

Показано, що за умов швидкого заморожування та 
низькотемпературного подрібнення пряних овочів, які 
супроводжуються процесами кріодеструкції та механоактивації, 
відбувається більш повне вилучення БАР із зв’язаного з біополімерами 
стану у вільний. Збільшення становить залежно від виду БАР від 1,3 до 
2,2 разів відносно вихідної свіжої сировини. Так, масова частка 
аскорбінової кислоти вилучається на 130…182%, ароматичних речовин 
на 130…222%, дубильних речовин на 130…180%. 

Механізм збільшення вилучення низькомолекулярних БАР із 
клітин та переходу їх із зв’язаного з біополімерами стану у вільний 
пов’язаний з тим, що у разі швидкого заморожування та низькотем- 
пературного подрібнення виникає кріодеструкція та механокрекінг, 
які призводять до руйнування водневих зв’язків та індукційної 
взаємодії між указаними речовинами [2 – 4, 10]. 

У роботі отримано наноструктуровані пюре із коренів хрону, 
селери, імбиру та часнику з високим вмістом БАР. Характеристику 
вмісту БАР наноструктурованих пюре порівняно зі свіжими пряними  
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овочами наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика вмісту БАР у свіжій плодоовочевій 
сировині та в швидкозамороженому наноструктурованому пюре 

Масова частка 

Продукт L-аскорбінової к-
ти 

ароматичних 
речовин (за 

числом аромату) 

дубильних 
речовин (за 

таніном) 

Корінь хрону 
свіжий 

мг в 
100 г 

% до 
вихід-

ної 
сирови-

ни 

мл 
Na2S2O3 
в 100 г 

% до 
вихідної 
сирови-

ни 

мг в  
100 г 

% до 
вихід-

ної 
сирови-

ни 
Корінь хрону 
свіжий 45,5±2 100 122,5±3,5 100% 190,6±5 100 
Наноструктуроване 
пюре з кореня 
хрону 68,6±2 151 180,3±3,5 147,2 330,5±5 174 
Корінь селери 
свіжий   8,2±0,5 100 54,2±1,5 100 210,5±4 100 
Наноструктуроване 
пюре з кореня 
селери 14,9±0,5 182 120,4±1,5 222 285,3±4 173 
Корінь імбиру 
свіжий 12,1±0,5 100 86,8±1,5 100 190,3±2,5 100 
Наноструктуроване 
пюре з кореня 
імбиру 15,7±0,5 130   170,2±2,5 196 247,4±2,5 130 
Часник свіжий  10,4±0,4 100   144,3±2,3 100% 204,5±4,5 100 
Наноструктуроване 
пюре з часнику 16,0±0,4 154 187,3±4 130 310,1±5 180 

 

Показано, що розмір частинок в нових видах 
швидкозамороженого наноструктурованого пюре із коренів хрону, 
селери, імбиру та часнику в 10-20 разів менший, ніж в традиційному 
пюре. Крім того, вони мають принципово нові споживчі властивості 
та високий вміст БАР [2 - 4, 6, 10]. 

Таким чином, за хімічним складом, а саме за вмістом 
низькомолекулярних БАР швидкозаморожене наноструктуроване 
пюре з пряних овочів перевищує вихідну сировину (свіжі овочі) в 
1,3…2,2 рази. 

Швидкозаморожене наноструктуроване пюре з пряних овочів 
використовувалось як збагачувач нових видів кисломолочних напоїв 
ефірними оліями, фенольними сполуками, ароматичними та 
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дубильними речовинами, мінеральними солями, вітаміном С, 
органічними кислотами та іншими БАР. Для надання продукту 
оригінального смаку та аромату були використані також екстракти із 
НЛПАРС (базиліка, чорного перцю, кориці, гвоздики і кмину) як 
антиоксидантні та антибактеріальні добавки з консервуючою дією. 

Як основу при виробництві нових функціональних кисломолочних 
напоїв було взято сколотину виробництва ЗАТ «Куп’янський молочно-
консервний комбінат», отриману при виробництві вершкового масла 
методом збивання вершків. Розрахунок амінокислотного скору показав, 
що білок сколотини повноцінний за своїм складом, за виключенням 
треоніну. А за такими амінокислотами як триптофан, лізин, лейцин, 
валін, та сумарною кількістю метіоніну і цистину, фенілаланіну і 
тирозину білок сколотини перевищує ідеальний білок (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
Амінокислотний склад сколотини та величини амінокислотного 

скору у порівнянні зі шкалою ФАО/ВООЗ 
Амінокислота Шкала ФАО/ 

ВООЗ, мг в 1 г 
білка 

Вміст АК,  
мг в 1 г 

білка 

Амінокислотний 
скор, % 

Вміст білка, % – 2,99 
Триптофан 10 15,38 153,8 
Лізин 55 65,3 118,7 
Треонін 40 35,2 88 
Валін 50 85,43 172,3 
Метіонін 35 60,3 172,3 
Ізолейцин 40 40,2 100,5 
Лейцин 70 75,4 107,7 
Фенілаланін+тирозин 60 266,3 443,8 
Всього: – – 1,22 

Замінні амінокислоти 
Гістидин –  15,1 – 
Аргінін – 20,1 – 
Аспарагінова кислота – 35,2 – 
Серин – 30,2 – 
Глютамінова кислота – 90,5 – 
Пролін – 60,3 – 
Гліцин – 45,2 – 
Аланін – 75,4 – 

 

При виробництві нових видів кисломолочних напоїв за основу 
було взято технологію виробництва кефіру термостатним способом. 
Підготовлену (пастеризовану та охолоджену до температури 
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сквашування) сколотину сквашували закваскою – кефірних грибків 
фірми Vivo прямого внесення, яка складається з лактобактерій 
(Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar. Diacetylacti, Lactococcus lactis 
subsp. Lactis, Lactobacillus sр., Lactococcus lactis subsp. Cremoris), 
оцтовокислих бактерій (Acetobacter aceti) і молочних дріжджів. 
Закваску вносили в кількості 0,1%. Експериментальним шляхом 
підібрані параметри (температура і тривалість) сквашування 
сколотини термостатним способом. Сквашували сколотину при 
температурі 28…30 °С протягом 10 годин. Після чого продукт 
охолоджували до 6…8 °С і вносили добавки – швидкозаморожене 
наноструктуроване пюре з пряних овочів і екстракти з НЛПАРС. 

Швидкозаморожене наноструктуроване пюре із пряних овочів 
додавалося до складу напоїв в кількості 4, 5, 6, 7, 8%. Екстракти 
вносилися до у вигляді композиції у співвідношенні 1:1:1:1 в 
кількості 1, 1,5, 2, 2,5%. 

В результаті експериментальних досліджень розроблено 
біотехнологію і рецептури функціональних кисломолочних напоїв, 
які відрізняються дозою внесення наноструктурованих добавок з 
пряних овочів (коренів хрону, селери, імбиру і часнику) і 
композицією екстрактів з НЛПАРС (базиліка, чорного перцю, кориці, 
гвоздики і кмину). Доза внесення швидкозамороженого 
наноструктурованого пюре становила 5-7%, а екстрактів – 2%. 

Показано, що за хімічним складом нові оздоровчі кисломолочні 
напої перевищують вітчизняні аналоги і знаходяться на рівні кращих 
закордонних аналогів. Так, в 100 мл напою міститься 3,4-4,0 г 
повноцінного білка, а в стакані (250 мл) – 8,5-10,0 г, L-аскорбінової 
кислоти міститься в 100 мл напою – 5,0-7,0 мг, а в склянці – 12,5-17,5 
мг, що на 1/5 частину задовольняє добову потребу людини в L-
аскорбіновій кислоті (табл. 3). 

Якість нових видів кисломолочних напоїв було доповнено 
використанням спектроскопічного аналізу (рис. 1). 

Порівняння ІЧ-спектрів нових видів кисломолочних напоїв та 
традиційного кефіру в області частот від 3000 до 3600 см-1, 
характерних для валентних коливань функціональних груп – ОН, які 
беруть участь в утворені внутрішньомолекулярних та міжмолекулярних 
водневих зв’язків, та входять до складу вільної і зв’язаної вологи, 
фенольних сполук, дубильних речовин, цукрів і біополімерів та інших 
свідчать про збільшення інтенсивності спектрів і утворення додаткових 
водневих зв’язків, а також про міжмолекулярну перебудову і  
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Таблиця 3 
Фізико-хімічні показники якості нових видів функціональних 

кисломолочних напоїв 
Найменування кисломолочного напою Показник 

«Фіто- 
лакта» 

«Пряний» «Ароматний» Традиційний 
кефір (аналог) 

Калорійність, ккал 35,3 34,5 35,3 40,0 
Вологість, % 85,0 84,0 85,0 87,0 
Титрована 
кислотність,˚Т 88,0 92,0 86,0 88,0 
Жир, % 0,5 0,5 0,5 1,0 
Вуглеводи, % 4,2 4,1 4,2 4,0 
Білок, % 3,5 4,0 3,4 3,0 
Незамінні амінокис- 
лоти, мг у 100 г: 1920 2230 1870 1805 
треонін 120,0 130,0 120,0 105,0 
лізин 230,0 270,0 230,0 220,0 
валін 300,0 350,0 290,0 290,0 
метіонін 200,0 240,0 200,0 210,0 
ізолейцин 140,0 160,0 130,0 130,0 
триптофан 90,0 100,0 90,0 80,0 
лейцин 270,0 310,0 260,0 240,0 
фенілаланін 570,0 670,0 550,0 530,0 
L-аскорбінова к-та, мг 
у 100 г 7,0 5,0 6,5 - 
Дубильні речовини, 
мг в 100 г 13,0 7,0 8,0 - 
Органічні к-ти, % 1,4 1,33 1,37 0,9 

 

комплексоутворення в різних комплексах сполук – органічних кислот, 
білків, амінокислот, спиртів, кетонів та інших, за рахунок додавання 
наноструктурованого пюре та екстрактів. 

Показано, що в області частот V=2900…1700 см-1, характерних 
для валентних коливань СН- і СООН-груп, а також в області 
V=1500…1000 см-1 характерних для валентних коливань CH3-, C=N- 
і C-O- груп, спостерігається збільшення інтенсивності спектрів 
поглинання в нових видах кисломолочних напоїв, що свідчить про 
збільшення кількості α-кислот, ефірів, спиртів та ароматичних 
речовин терпеноїдної природи, за рахунок внесення пюре та 
екстрактів. Отримані експериментальні дані щодо ІЧ-спектрів нових 
видів кисломолочних напоїв корелюють з їх хімічним складом, 
структурно-механічними та реологічними харак-теристиками такими 
як в’язкість, консистенція та інші. 
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Рис. 1. Порівняння ІЧ-спектрів проникності у відношенні до 
хвильового числа кисломолочних напоїв «Фітолакта» (1), «Пряний» 

(2) та «Ароматний» (3) з ІЧ-спектром традиційного кефіру  
за ДСТУ 4417:2005 (4) як аналог 

 

5. Висновок 
Таким чином, розроблено інноваційні технології отримання 

нових видів біологічно активних добавок у формі 
швидкозамороженого наноструктурованого пюре з пряних овочів (з 
коріння хрону, селери, імбиру та часнику), які відрізняються 
рекордною кількістю біологічно активних речовин. Розроблено 
біотехнологію виробництва нових видів кисломолочних напоїв для 
оздоровчого харчування на основі сколотини, які збагачені біологічно 
активними речовинами з коріння хрону, селери, імбиру та часнику. 
Нові кисломолочні напої мають високі смакові властивості та 
відрізняються від продуктів-аналогів (традиційного кефіру, 
простокваші, ацидофіліну та ін.) високим вмістом біологічно 
активних та поживних речовин та натуральністю. 

Нові добавки та кисломолочні напої пройшли апробацію у виробни-
чих умовах в НВФ «ФІПАР», НВФ «КРІАС ПЛЮС» (м. Харків). 
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Запропоновано та розроблено метод глибокої переробки 
каротинвмісних овочів – альтернативний кріогенній обробці. Метод 
заснований на комплексній дії на сировину паротермічної обробки 
та дрібнодисперсного подрібнення з використанням нового 
покоління обладнання, яке застосовується на підприємствах 
ресторанного бізнесу. Новий метод дозволяє більш повно 
використати біологічний потенціал сировини (у 2…3 рази більше) і 
отримати харчові продукти в наноформі  
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Предложен и разработан метод глубокой переработки 
каротинсодержащих овощей – альтернативный криогенной 
обработке. Метод основан на комплексном воздействии на сырье 
паротермической обработки и мелкодисперсного измельчения с 
использованием нового поколения оборудования, применяемого на 
предприятиях ресторанного бизнеса. Новый метод позволяет более 
полно использовать биологический потенциал (в 2...3 раза больше) и 
получить пищевые продукты в наноформе  

Ключевые слова: глубокая переработка, каротинсодержащие 
овощи, паротермическая обработка, мелкодисперсное измельчение, 
пароконвекционная печь, продукты в наноформе 

 

We proposed and designed a new method of deep processing of carotene-
containing vegetables – alternative to cryogenic treatment, based on the 
comprehensive action of steam thermal treatment and finely dispersed 
grinding on raw materials using a new generation of equipment that is applied 
in restaurant business, which makes it possible to more fully utilize biological 
potential (2...3 times higher) and to obtain food products in the nanoform. 

Keywords: deep processing, carotenecontaining vegetables, steam 
thermal treatment, finely dispersed grinding, steam-convection oven, 
products in the nanoform 
 

1. Вступ 
На сьогодні глобальною проблемою в міжнародній практиці в 

значній кількості країн світу є дефіцит в раціонах харчування 
вітамінів, каротину, мінеральних речовин, білків та інших біологічно 
активних речовин (БАР). Потреба в них у населення України 
задоволь- няється всього на 50 % [1–3]. Спостерігається також в 
раціонах харчування незбалансованість: дефіцит молока, риби, м’яса, 
фруктів та ягід, тобто тих продуктів, які сприяють зміцненню 
здоров’я населення України. Відомо також, що 50 % населення Землі 
голодує. В зв’язку з цим в багатьох країнах світу існує багато 
програм, в рамках яких створюються і вже налагоджено промисловий 
випуск багатьох синтетичних харчових продуктів (зокрема, молока, 
м’яса, овочів, борошна, круп і т. п.) [4]. Вони по зовнішньому вигляду 
та смаку майже не відрізняються від натуральних продуктів, але вони 
шкідливі для організму людини та практично ним не засвоюються. Це 
пов’язано з тим, що в організмі людини немає ферментів, які б 
сприяли їх всмоктуванню і які важко виводяться із організму та 
накопичуються у формі алергенів, що призводить до різних 
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патологічних зсувів в організмі людини і різним захворюванням [4]. 
Крім того, на всій Землі спостерігається погіршення екологічної 
ситуації та зменшення імунітету у населення [5–7]. В зв’язку з цим в 
багатьох країнах світу великою популярністю користуються 
функціональні оздоровчі продукти (особливо із фруктів та овочів), які 
направлені на укріплення здоров’я. Цій проблемі сьогодні надається 
багато уваги в роботах вчених. Це один із найважливіших і 
актуальних наукових напрямків, які інтенсивно розвиваються в 
міжнародній практиці. Особливо актуальним і перспективним 
напрямком отримання оздоровчих харчових продуктів є 
використання для їх виготовлення каротинвмісних овочів (зокрема, 
моркви, гарбузу, томатів, перцю солодкого болгарського та ін.). Вони 
значно виділяються серед іншої рослинної сировини високим вмістом 
біологічно активних речовин, зокрема, каротиноїдів, L-аскорбінової 
кислоти, фенольних сполук з Р-вітамінною та антиокислювальною 
активністю (рутину, катехінів, оксикоричних кислот та ін.), 
поліфенольних дубильних речовин, що мають імуномоделюючу 
антиокислювальну детоксикуючу та протипухлинну дію [5, 8–10]. Ці 
овочі користуються великою популярністю у населення різних країн 
світу (особливо в Японії, США, Німеччині та ін.). Відомо, що 
ненасичені кон’юговані сполуки каротиноїдів мають протипухлинну, 
проти- променеву дію та значно підвищують захисні сили організму 
людини, особливо в поєднанні з аскорбіновою кислотою та 
фенольними сполуками, які в великій кількості містяться в моркві та 
гарбузі, і є традиційним для України джерелом каротину [8, 9, 11]. За 
останніми даними наукових досліджень, які отримані в міжнародній 
практиці в галузі молекулярної біології видатними вченими-
вітамінологами Клаусом Обербайлем (Німеччина), Мартином 
Принсом и Джоном Фризоли (США), та ін. Встановлено, що 
споживання натуральних каротиноїдів в продуктах з їх високим 
вмістом є надійний захист організму людини від раку та інших 
хвороб [12]. Каротини також захищають клітини організму людини 
від патогенних мікроорганізмів і гасять вільні окислювальні 
радикали, які намагаються окислити, тобто спалити незахищені 
частини клітин. Показано також, що поряд з вітаміном А каротини в 
нашій імунній системі борються з вірусами, бактеріями та іншими 
збудниками хвороб, підтримують молодість і здоров’я нашого тіла, 
попереджають старіння, покращують гостроту зору, роблять шкіру 
гладкою та еластичною. Американським лауреатом Нобелевської 
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премії Джорджом Уіпплом виявлено омолоджуючий детоксикуючий 
ефект дії на організм людини при регулярному споживанні 
населенням рослинних продуктів з високим вмістом каротину. Вплив 
таких каротиноїдних продуктів на організм людини автор порівнює з 
функціонуванням печінки фільтруючим органом організму [12]. На 
думку автора, для того, щоб бути здоровим, є тільки одна можливість – 
регулярно споживати збагачену каротином їжу. Відомо, що морква і 
гарбуз користуються великою популярністю і у населення України. 
Вони використовують їх як в індивідуальному так і в масовому 
харчуванні населення, а також в ресторанах, супермаркетах та на 
великих підприємствах при виготовленні різних консервованих 
продуктів харчування (соків, пюре, соусів, гарнірів, начинок, 
заморожених сумішей та ін.). Традиційні способи їх переробки 
призводять до значних втрат каротиноїдів та інших БАР (від 20 до 80 
%) [5, 6, 11]. Труднощі при переробці і споживанні каротинвмісних 
овочів, на думку авторів, пов’язані з тим, що значна частина молекул 
каротину (наприклад, в моркві) щільно упаковані в рослинні волокна 
нанокомплекси або наноасоціати гетерополісахаридів і білків і їх 
важко вилучити в розчинну фазу в процесі переробки сировини, а 
також в шлунку людини. Аналіз даних періодичної науково-технічної 
літератури по переробці каротинвмісних овочів та виготовлення із 
них харчових продуктів присвячений в основному органолептичним, 
фізико-хімічним та реологічним характеристикам отриманих 
продуктів. Що стосується каротиноїдів сировини, їх трансформацію 
то таких відомостей дуже мало, та вони носять суперечливий 
характер [8, 9, 11]. Відомо, що найбільш ефективним обладнанням в 
технологіях виготовлення харчових продуктів із каротиновмісної 
сировини є використання сучасного обладнання – пароконвекційних 
печей та різних подрібнювачів. Але глибоких фундаментальних 
досліджень в цьому напрямку нами не виявлено [3, 4, 6]. 

 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Відомо, що теплова обробка овочів є одним із основних 

технологічних прийомів, що використовуються в технології 
виробництва кулінарних виробів при переробці плодів і овочів в різні 
види харчових продуктів та напівфабрикатів в тому числі, і 
пароконвекційних печах. Теплову обробку проводять з метою 
інактивації окислювальних ферментів, зменшення кількості 
вегетативних та спорових форм мікроорганізмів, збільшення 
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клітинної проникності, покращення текстури продукту, розм’якшення 
тканини рослинної сировини, зменшення її об’єму, надання продукту 
певних органолептичних властивостей та смаку. В процесі теплової 
обробки відбуваються зміни структурно-механічних, фізико-хімічних, 
біохімічних, хімічних, мікробіологічних та органолептичних 
властивостей сировини, відбуваються зміни харчової та біологічної 
цінності [1, 2]. Традиційними способами теплової обробки рослинної 
сировини є бланшування, розварювання, підігрівання, обжарювання, 
пасерування. На підприємствах переробної та консервної галузі, а 
також закладах ресторанного господарства з цією метою 
використовують різні види апаратів: бланшувачі, варильні котли, 
вакуумні апарати та ін. Відомо також, що при використанні 
традиційного обладнання при тепловій обробці плодів та овочів 
втрачається значна кількість вітамінів та інших біологічно активних 
речовин (від 20 до 80 %) [3, 4]. Традиційна теплова кулінарна обробка 
супроводжується значними втратами маси напівфабрикатів і готової 
продукції [13]. Одним із прогресивних способів вирішення даної 
проблеми є теплова обробка овочів в пароконвектоматі, в одній 
робочій камері якого при використанні пару і циркулюючого повітря є 
можливість застосовувати різні способи теплової обробки сировини 
[13]. Аналіз періодичної літератури за останні 10 років показав, що 
актуальним є пошук технологічних прийомів та створення нового 
покоління обладнання, яке дозволяє максимально зберегти 
біологічний потенціал харчової сировини [6, 7]. Сьогодні в харчових 
підприємствах, зокрема в закладах ресторанного господарства, 
з’явилось і широко використовується нове покоління сучасного 
теплового обладнання – пароконвекційні печі, що дають змогу 
об’єднати в одному апараті три процеси – варіння, смаження та 
приготування на пару. Відомими перевагами теплової обробки в 
пароконвекційній печі є те, що за рахунок конструктивних 
особливостей апарату, регулювання інтенсивності подачі та 
температури потоку пари, а також тиску в середині камери, продукт 
рівномірно прогрівається і процес кипіння відбувається при 
температурі від 70 ˚С. Це забезпечує високу якість продукту та значне 
скорочення тривалості виготовлення продукту [13–16]. 

Аналізуючи дані наукової періодичної літератури за останні 10 років, 
було встановлено, що роботи більшості вчених присвячено дослідженням 
впливу режимів паротермічної обробки в пароконвекційних печах на 
якість різних продуктів харчування (хлібобулочних виробів, кулінарних 
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виробів із риби, м’яса, плодів і овочів та ін.), які виготовляються на 
підприємствах ресторанного бізнесу [14–16]. При цьому під якістю 
автори розуміють текстуру продуктів, їх органолептичні показники, 
теплофізичні характеристики і характеристики теплообміну [13, 15–17]. 
Автори відмічають, що пароконвектомати – це універсальне теплове 
обладнання з високим ступенем автоматизації та можливостей 
програмування технологічних процесів [18]. Це дозволяє стабілізувати 
якість продукції та забезпечити її нешкідливість. Установлено, що при 
тепловій обробці харчових продуктів (рослинного та тваринного 
походження) в пароконвектоматі, на відміну від традиційних методів, 
продукти не втрачають свою масу, не відбувається зменшення об’єму 
продукту, тканини не стають більш щільними. Теплова обробка продуктів 
в пароконвектоматі дозволяє отримати продукцію соковиту, з ніжною 
консистенцією, такі продукти в організмі людини краще піддаються дії 
ферментів і засвоюються [18, 19].  

Таким чином, проведений аналіз даних літератури, що стосується 
впливу паротермічної обробки в пароконвекційних печах на якість 
продуктів, показав, що в науковій літературі не виявлені дані, щодо 
комплексного впливу теплової обробки в пароконвектоматі, а також 
дрібнодисперсного подрібнення каротинвмісних овочів (моркви та 
гарбуза) на збереження та вилучення із них каротину та інших 
біологічно активних речовин із скритої (зв’язаної) форми у вільний 
стан і більш повного використання біологічного потенціалу сировини.  

Відомо, що сьогодні одним із перспективних методів глибокої 
переробки рослинної сировини є кріогенне подрібнення та 
дрібнодисперсне подрібнення без застосування холоду. В харчовій 
промисловості ці процеси мало вивчені. [20].  

В зв’язку з цим в задачу роботи входив пошук та розробка 
альтернативного кріогенній обробці методу глибокої переробки 
сировини без використання низьких температур, що дозволяє 
максимально зберегти та використати закладений в сировині 
біологічний потенціал [3, 5–7]. Як альтернативний кріогенному метод 
глибокої переробки було запропоновано використовувати 
комплексну дію на сировину паротермічної обробки та 
дрібнодисперсного подрібнення з використанням нового покоління 
висоефективного сучасного обладнання – пароконвекційної печі 
(Італія) та активатора-гомогенізатора-подрібнювача-кутера (Франція). 
Таке обладнання широко використовується в міжнародній практиці і 
вже знайшло застосування в Україні в елітних ресторанах, кулінарних 
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цехах супермаркетів, їдальнях санаторіїв – профілакторіїв, 
комбінатах харчування школярів та ін. На думку виробників та 
технологів-практиків, зазначені види обладнання – це нове слово в 
техниці і технології отримання харчових продуктів високої якості [7, 
8]. Однак в науковій літературі не виявлені дані, щодо впливу 
технологічної обробки з застосуванням вказаних видів сучасного 
обладнання на якість сировини за вмістом БАР при їх переробці та 
отриманні продуктів високої якості. Не виявлені механізми процесів, 
які відбуваються в харчовій сировині [16, 18, 19].  

В зв’язку з цим перспективним є вивчення впливу процесів 
глибокої переробки каротинвмісних овочів на збереження і 
трансформацію каротиноїдів та інших біологічно активних речовин при 
паротермічній обробці та дрібнодисперсному подрібненні. Зокрема, 
представляють інтерес дослідження впливу паротермічної та 
дрібнодисперсної обробки каротинвмісної сировини (КВС) на 
збереження і трансформацію каротиноїдів та інших БАР, на 
ферментативні, біохімічні, фізико-хімічні процеси, що відбуваються 
при обробці сировини в сучасних апаратах підприємств ресторанного 
бізнесу. Отримані напівфабрикати із КВС можуть бути застосовуватися 
при виготовленні різних видів кулінарних виробів, перших обідніх та 
других страв, десертів, нанонапоїв, наноморозива, сорбетів, булочок, 
бісквітів, тортів, кремів та ін. для оздоровчого харчування. 

 

3. Мета і задачі досліджень 
Мета роботи – вивчення впливу глибокої переробки 

каротинвмісних овочів з застосуванням паротермічної обробки та 
дрібнодисперсного подрібнення на зберігання та екстракцію 
каротиноїдів та інших біологічно активних речовин з використанням 
нового покоління обладнання та отримання продуктів в 
нанорозмірній формі.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні 
задачі:  

– вивчити вплив паротермічної обробки в пароконвекційній печі 
на активність окислювальних ферментів (пероксидази, 
поліфенолоксидази) в каротиновмісній сировині;  

– вивчити вплив паротермічної обробки в пароконвекційній печі 
на біологічно активні речовини (зокрема, β-каротин, L-аскорбінову 
кислоту) каротинвмісних овочів в порівнянні з традиційним 
бланшуванням;  
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– вивчити вплив паротермічної обробки та дрібнодисперсного 
подрібнення на якість каротинвмісних овочів за вмістом БАР при 
отриманні з них дрібнодисперсного пюре в нанорозмірній формі;  

– провести порівняння якості наноструктурованого пюре з 
каротинвмісних овочів (моркви, гарбуза) за вмістом БАР отриманих з 
використанням паротермічної обробки та механодеструкції з якістю 
пюре отриманих за кріогенною технологією та аналогами. 

 

4. Матеріали та методи досліджень 
4. 1. Досліджувані матеріали та обладнання, що 

використовували в експериментах  
Дослідження проводились на кафедрі технологій переробки 

плодів, овочів і молока ХДУХТ (м. Харків, Україна), в лабораторії 
«Інноваційних кріо- та нанотехнологій рослинних добавок та 
оздоровчих продуктів» з застосуванням пароконвекційної печі UNOX 
SPA серії XVC (Італія), яка включає 70 програм, що відрізняються 
між собою режимами технологічної обробки (температурою, 
інтенсивністю та кількістю подачі пари, наявністю циркуляції або 
обдування повітрям (рис. 1). 

Як об’єкти дослідження 
використовувалась каротин- 
вмісна сировина – гарбуз та 
морква. Порівняння впливу 
різних видів паротермічної 
обробки в пароконвекційній 
печі UNOX SPA серії XVC 
(Італія) та традиційного 
способу теплової обробки 
сировини – бланшування на 
каротиновмісну сировину 
(моркву, гарбуз) проводились 
за ферментативною актив- 
ністю окислювальних ферментів, масовою часткою L-аскорбінової 
кислоти та вмістом β-каротину. Експеримент проводився за 
методикою яка описана в [21]. 

 

4. 2. Методики визначення показників досліджуваних зразків  
Для виконання поставлених задач використовували 

загальноприйнятні стандартні методи досліджень, такі як 
колориметричний метод Мурі для визначення β-каротину [22, 23], 
метод візуального та потенціометричного титрування для визначення 

Рис. 1. Пароконвекційна піч 
UNOX SPA серії XVC (Італія)  
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L-аскорбінової кислоти [24], колориметричний метод Фоліна-Деніса 
для визначення загальної кількості низькомолекулярних фенольних 
сполук [25], колориметричний метод визначення суми фавонолових 
глікозидів [25], а також методику Д. М. Міхліна та З. С. Броновицької 
для визначення ферментативної активності [26]. З методиками 
визначення показників досліджуваних зразків можна ознайомитись в 
роботі [21]. 

 

5. Результати досліджень впливу глибокої переробки 
каротинвмісної рослинної сировини з використанням 
паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення та їх 
обговорення 

Харківським державним університетом харчування та торгівлі 
(Україна, м. Харків) у співдружності з Харківським торговельно-
економічним коледжем Київського національного торговельно-
економічного університету, Комунальним підприємством «Дитячий 
комбінат» (Україна, м. Харків) та Академією готельного 
менеджменту і ресторанного господарства у Познані (Польща) 
запропоновано та розроблено альтернативний кріогенній обробці 
метод глибокої переробки рослинної сировини без використання 
низьких температур, що дозволяє максимально зберегти та 
використати закладений у сировині біологічний потенціал. В роботі 
запропоновано використовувати комплексну дію на сировину 
паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення з 
використанням нового покоління високоефективного сучасного 
обладнання – пароконвекційної печі (Італія) та активатора – 
гомогенізатора-подрібнювача (Франція) [12].  

Установлено, що паротермічна обробка каротинвмісних овочів із 
застосуванням пароконвекційної печі та традиційна термічна обробка 
методом бланшування шляхом занурення в гарячу киплячу воду 
відбуваються по-різному.  

Виявлено, що в порівнянні з традиційним методом теплової 
обробки при обробці каротинвміщуючих овочів в пароконвектоматі 
ферментативні процеси відбуваються з меншою інтенсивністю. 
Кількісні значення максимальної активності поліфенолоксидази 
менші в 2…4,5 разів, пероксидази – в 1,5 …1,6 разів (рис. 2).  

Прогрівання продукту сприяє активації окислювальних 
ферментів, причому при бланшуванні значно більше. Встановлено, 
що при бланшуванні через 10 хвилин паротермічної обробки 
активність ферменту поліфенолоксидази значно зростає. Збільшення 
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становить: в моркві – 9 раз, в гарбузі – 5,5 разів. При цьому 
активність ферменту пероксидази збільшується менше: в моркві – в 
5,8 раз, в гарбузі – в 2 рази (рис. 2).  

Активність окислювальних ферментів при паротермічній обробці 
в пароконвектоматі зростає менше: поліфенолоксидази – в 2,7 рази (в 
моркві) та 2,0 рази (в гарбузі), пероксидази – в 1,5 рази (в моркві) та 
1,6 раз (в гарбузі). Встановлено оптимум ферментативної активності 
для обох видів окислювальних ферментів при тепловій обробці моркви 
та гарбуза в залежності від тривалості та виду теплової обробки, що 
була використана. Показано, що максимальна активність 
окислювальних ферментів наступає після теплової обробки 
каротинвмісних овочів протягом 10 хвилин (рис. 2) і не залежить від 
виду теплової обробки (бланшування чи обробка в пароконвектоматі). 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Вплив паротермічної обробки моркви (І) та гарбуза (ІІ) на 
активність окислювальних ферментів: 1 – поліфенолоксидаза (синій 
маркер); 2 – пероксидаза (червоний маркер), де а, в – паротермічна 

обробка з використанням бланшування; б, г – паротермічна обробка в 
пароконвектоматі 
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При тепловій обробці гарбуза різниця в активності ферментів при 
різних видах теплової обробки значно менша, ніж в моркві. Показано, 
що повна інактивація окислювальних ферментів при обробці КВО в 
пароконвектоматі наступає на 30 % швидше ніж при бланшуванні.  

Таким чином, у порівнянні з бланшуванням при тепловій обробці 
каротинвмісних овочів в пароконвектоматі активація окислювальних 
ферментів відбувається значно менше. В зв’язку з цим можна було 
припустити, що руйнування БАР при тепловій обробці моркви та 
гарбуза в пароконвектоматі у порівнянні з бланшуванням також буде 
значно меншим.  

Головним завданням роботи при застосуванні паротермічної 
обробки при отриманні готових продуктів та напівфабрикатів з 
каротинвмісних овочів було зменшити втрати та максимально 
зберегти каротиноїди (за вмістом β-каротину), L-аскорбінову кислоту 
та інші лабільні БАР, а також максимально вилучити або 
екстрагувати їх приховані, зв’язані з біополімерами (білками, 
полісахаридами) форми, з метою більш повного у порівнянні з 
традиційними видами теплової обробки використання та розкриття 
біопотенціалу рослинної сировини та рослинної клітини. Слід 
зазначити, що традиційні методи теплової обробки та інші методи 
технологічної переробки рослинної сировини, що використовуються 
в міжнародній практиці, призводять до значних втрат перерахованих 
БАР. В залежності від виду технологічної обробки, виду сировини та 
БАР втрати становлять від 15 до 100 %. За даними л ітератури, на 
сьогоднішній день надійних методів технологічної обробки сировини, 
що дають змогу зберегти БАР та виключити або звести до мінімуму 
втрати не встановлені. Виключення складають заморожування та 
сублімаційне сушіння, для яких характерні мінімальні втрати БАР.  

При тепловій обробці каротинвміщуючих овочів (моркви, 
гарбуза) в пароконвектоматі (при зазначених вище режимах) через 10 
хвилин відбувається не тільки збереження β-каротину, а й збільшення 
його масової частки в 2…2,3 рази у порівнянні зі свіжою сировиною, 
що відбувається за рахунок вивільнення із прихованого стану 
(зв’язаних з біополімерами форм) у вільну форму, що фіксується 
хімічними методами досліджень (рис. 3). Такі ж закономірості 
відбуваються і при бланшуванні.  

Встановлено також, що втрати вітаміну С при тепловій обробці 
каротинвмісних овочів в пароконвектоматі значно менші, ніж при 
бланшуванні. Так, після 20 хвилин теплової обробки в пароконвекто- 
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Рис. 3. Вплив тривалості паротермічної обробки моркви (а, в) та 
гарбузу (б, г) в пароконвектоматі – 1 (червоний маркер) та 

бланшуванні в звичайних умовах при t=105 ˚C – 2 (червоний маркер) 
на вміст β-каротину (І) та L-аскорбінової кислоти (ІІ) 

 

маті масова частка L-аскорбінової кислоти збереглась на 65…80 %, в 
той час як після бланшування – на 40…50 % (рис. 2).  

Таким чином, виявлено, що при тепловій обробці КВО в 
пароконвектоматі окислення та руйнування L-аскорбінової кислоти 
відбувається менш інтенсивно, ніж при бланшуванні. 

Виявлено також, що після паротермічної обробки та дрібнодис- 
персного подрібнення каротинвмісних овочів при виготовленні пюре 
відбувається значне збільшення екстракції L-аскорбінової кислоти та 
β-каротину, яке для гарбуза відповідно становить в 2 та 3 рази, для 
моркви – відповідно 1,7 та 2,5 рази в порівнянні з вихідною 
сировиною (рис. 3). 

Такі дані отримані після досить тривалої теплової обробки  
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сировини, яка становить 60 хвилин для моркви, що має щільну, міцну 
структуру та 35–40 хвилин для гарбуза. Розкрито механізми 
вказаного процесу, який пов’язаний з механодеструкцією та 
механокрекінгом нанокомплексів біополімер-каротиноїд і вивільнен- 
ням прихованих зв’язаних форм каротину та L-аскорбінової кислоти 
із наноасоціатів та нанокомплексів з білками, полісахаридами, 
дубильними речовинами та ін.  

Встановлено, що комплексне застосування паротермічної 
обробки рослинної сировини в пароконвектоматі з дрібнодисперсним 
подрібненням дає змогу отримати пюре, якість якого наближається до 
якості пюре, отриманого с застосуванням кріогенної обробки 
продукту (рис. 4, 5 та табл. 1).  

Так, наприклад, масова частка β-каротину в 100 г свіжого гарбуза 
становить 8,5 мг, в дрібнодисперсному пюре – 26,5 мг в кріопюре – 
32,2 мг в 100 г. Масова частка β-каротину в 100 г свіжої моркви та 
дрібнодисперсного пюре з неї відповідно становить 9,2 мг та 24,6 мг, 
в кріопюре – 28,8 мг в 100 г. Що стосується L-аскорбінової кислоти, 
то вона в 100 г свіжої моркви становить 8,5 мг, в дрібнодисперсному 
пюре з неї – 15,0 мг в 100 г; в кріопюре – 29,7 мг в 100 г; в свіжому 
гарбузі – 9,8 мг в 100 г, в дрібнодисперсному пюре – 16,5 мг в 100 г, в 
кріопюре – 19,6 мг в 100 г. 

Таким чином, встановлено, що після паротермічної обробки та 
дрібнодисперсного подрібнення каротинвмісних овочів при 
виготовленні пюре відбувається значне збільшення екстракції L-
аскорбінової кислоти та β-каротину, яке для гарбуза відповідно 
становить в 2 та 3 рази, для моркви – відповідно 1,7 та 2,5 рази. 

Викладені результати наукових досліджень дозволили 
комплексну обробку рослинної сировини з використанням нового 
покоління обладнання для паротермічної обробки та 
дрібнодисперсного подрібнення, яке застосовується в закладах 
ресторанного господарства, розглянути як метод глибокої переробки 
рослинної сировини, що дає змогу досягти високого ступеню 
збереження та екстракції БАР свіжої (вихідної) сировини при 
виробництві з каротинвмісних овочів дрібнодисперсних добавок в 
формі пюре.  

Якість отриманих пюре з каротинвмісних овочів за вмістом БАР в 
1,7…3 рази перевищує якість вихідної сировини і наближається до 
якості пюре, отриманого із застосуванням кріогенної обробки 
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Рис. 4. Вплив паротермічної обробки моркви (І) та 
дрібнодисперсного подрібнення моркви на вміст L-аскорбінової 
кислоти (а) та β-каротину (б) в порівнянні зі свіжою сировиною:  
1 – свіжа морква (синій маркер); 2 – морква після паротермічної 
обробки (червоний маркер); 3 – дрібнодисперсне пюре з моркви 

(зелений маркер) 
 

 
 
 

Рис. 5. Вплив паротермічної обробки гарбуза (ІІ) та дрібно-
дисперсного подрібнення на вміст L-аскорбінової кислоти (а) та β-
каротину (б) в порівнянні зі свіжою сировиною: 1 – свіжий гарбуз 
(синій маркер); 2 – гарбуз після паротермічної обробки (червоний 

маркер); 3 – дрібнодисперсне пюре з гарбуза (зелений маркер) 

а          б 

а      б 
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Таблиця 1  
Порівняльна характеристика вмісту каротину та інших БАР у свіжих, 
паротермічнооброблених, заморожених каротинвмісних овочах та в 

наноструктурованому пюре з них (≥3) 
Масова частка (мг в 100 г)  Продукт  

β-каротин  L-
аскорбінова 

кислота  

Фенольні 
сполуки (за 

хлорогеновою 
кислотою)  

Флавонолові 
глікозиди (за 

рутином)  

Морква свіжа  9,5±0,3 8,2±0,2 146±1,5 50,2±1,8 
Морква 

заморожена 
шматочками  18,6±1,0 17,2±0,8 240,2±2,0 117,2±2,4 

Наноструктуроване 
кріопюре з моркви  28,8±2,5 29,7±1,5 262,6±2,8 105,8±2,8 
Морква оброблена 

паротермічно в 
пароконвектоматі  19,4±1,8 7,0±0,3 120,4±1,4 40,2±0,9 
Дрібнодисперсне 
пюре із моркви 
термооброблене  24,6±2,0 15,2±0,9 200,6±3,2 85,4±2,4 
Гарбуз свіжий  8,5±0,3 9,8±0,2 128,4±1,8 45,4±1,2 

Гарбуз замороже-
ний шматочками  17,2±1,2 14,6±0,7 178,5±2,1 75,4±2,6 

Наноструктуроване 
кріопюре з гарбузу  32,2±2,6 19,7±1,0 210,6±2,8 98,6±1,8 
Гарбуз оброблений 

паротермічно в 
пароконвектоматі  20,0±3,4 8,2±0,2 95,8±2,0 39,2±0,5 
Дрібнодисперсне 
пюре із гарбуза 
термооброблене  26,5±4,2 16,5±1,8 210,6±3,5 78,8±1,6 

 

продукту та суттєво перевищує якість пюре – аналогів отриманих з 
використанням традиційних методів теплової обробки сировини та 
подрібнення, що супроводжуються втратами БАР у порівнянні зі 
свіжої сировиною на 20…80 %.  

Все це дозволяє стверджувати про високу ефективність 
використання нового покоління обладнання для паротермічної 
обробки та дрібнодисперсного подрібнення каротинвмісних овочів. 
Апробація у виробничих умовах КП «КДХ», НВФ «ХПК», «КРІАС 
ПЛЮС» (м. Харків, Україна) проведених досліджень та виготовлення 
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експериментальних зразків нанопродуктів із каротинвмісних овочів 
підтверджує доцільність використання глибокої переробки КВО при 
отриманні нанопродуктів з використанням нового покоління 
обладнання на підприємствах ресторанного бізнесу і торгівлі. Таким 
чином, вищеописаний метод глибокої переробки рослинної сировини 
дозволяє більш повно розкрити біологічний потенціал КВС, що може 
бути корисним не тільки в харчові й промисловості, але й при 
отриманні натуральних каротиноїдних фармпрепаратів (для 
імунопрофілактики населення) та ін.  

Розвитком і продовженням досліджень в цьому напрямку є 
вивчення впливу глибокої переробки рослинної сировини на 
неперетравлювальні компоненти їжі – пребіотики, зокрема целюлоза, 
білки, пектинові речовини та ін., вивчення їх засвоюваності живими 
організмами – методом біотестування та ін.  
 

7. Висновки  
1. Встановлено, що при глибокій (пароконвекційній) переробці 

каротинвмісних овочів (моркви та гарбуза) із застосуванням 
сучасного пароконвекційного обладання ферментативні процеси 
відбуваються з меншою інтенсивністю, ніж при традиційному методі 
теплової обробки – бланшуванні шляхом занурення в киплячу воду. 
Кількісне значення максимальної ферментативної активності при 
обробці каротинвмісних овочів в пароконвектоматі у порівнянні з 
бланшуванням для поліфенолоксидази менше в 2–4,5 рази, 
пероксидази – у 3 рази. Показано, що повна інактивація 
окислювальних ферментів при тепловій обробці каротинвмісних 
овочів в пароконвектоматі наступає раніше, ніж при бланшуванні і 
відбувається через 20 хвилин, що на 10–15 хвилин менше, ніж при 
бланшуванні. Повна інактивація окислювальних ферментів при 
бланшуванні каротинвмісних овочів наступає через 30–35 хвилин.  

2. Показано, що у порівнянні зі свіжою сировиною при тепловій 
обробці каротинвміщуючих овочів (моркви, гарбуза) в 
пароконвектоматі (при зазначених вище режимах) через 10 хвилин 
відбувається не тільки збереження β-каротину, а й збільшення його 
масової частки в 2…2,3 рази, що відбувається за рахунок вивільнення 
із прихованого стану (зв’язаних з біополімерами форм) у вільну 
форму, що фіксується хімічними методами досліджень. Встановлено, 
що втрати вітаміну С при тепловій обробці каротинвмісних овочів в 
пароконвектоматі значно менші, ніж при бланшуванні. Так, після 20 
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хвилин теплової обробки в пароконвектоматі масова частка  
L-аскорбінової кислоти зберіглась на 65…80 %, в той час як після 
бланшування – на 40…50 %.  

3. Показано також, що після паротермічної обробки та 
дрібнодисперсного подрібнення каротинвмісних овочів при 
виготовленні пюре відбувається значне збільшення екстракції  
L-аскорбінової кислоти та β-каротину в порівнянні з вихідною 
сировиною, яке для гарбуза відповідно становить в 2 та 3 рази, для 
моркви – відповідно 1,7 та 2,5 рази.  

4. Встановлено, що комплексне застосування паротермічної 
обробки рослинної сировини в пароконвектоматі з дрібнодисперсним 
подрібненням дає змогу отримати пюре, якість якого наближається до 
якості пюре, отриманого с застосуванням кріогенної обробки 
продукту (зокрема, за вмістом β-каротину відповідно в 2,5…3 рази 
при паротермічній обробці та при кріогенній обробці в 2,8…3,5 рази). 

 
Література  
1. FAO/WHO/UNU. Глобальная стратегия по питанию, 

физической активности и здоров’ю – 2004 [Текст]. – Резолюция 
WHA.55.23 принята сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(ВАЗ), World Health Organization, Женева, 2004.  

2. FAO/WHO/UNU. Dietary protein quality evalution in human 
nutrition. Report of an FAO Expert Consultation [Text] // Food and 
agriculture organization of the united nations Rome. – 2013. – Vol. 92–57.  

3. Павлюк, Р. Ю. Кріо- і механохімія в харчових технологіях 
[Текст]: монография / Р. Ю. Павлюк, В. В. Погарська, О. О. Юр’єва, 
В. А. Павлюк та ін. – Х.: Фінарт, 2014. – 260 с.  

4. Рєзніков А. Г. Про- та антиоксидантна системи і патологичні 
процеси в організмі людини [Текст] / А. Г. Рєзніков, О. М. По-
лумбрик, Я. Г. Бальон, М. О. Полумбрик // Вісник НАН України. – 
2014. – № 10. – С. 17–27.  

5. Погарская, В. В. Активация гидрофильных свойств 
каротиноидов растительного сырья [Текст]: монография / В. В. 
Погарська, Р. Ю. Павлюк, А. И. Черевко, В. А. Павлюк, Н.Ф. 
Максимова. – Х. : Фінарт, 2013. – 345 с.  

6. Goni I. Bioaccessibility of beta-carotene, lutein, and lycopene from 
fruits and vegetables [Text] / I. Goni, J. Serrano, F. Saura-Calixto // Agric 
Food Chem. – 2006. – Vol. 54, Issue 15. – Р. 5382–5387. doi: 
10.1021/jf0609835  



276 
 

7. Bernstein, P. S. Identification and quantitation of carotenoids and 
their metabolites in the tissues of the human eye [Text] / P. S. Bernstein, F. 
Khachik, L. S. Carvalho, G. J. Muir, D.-Y. Zhao, N. B. Katz // 
Experimental Eye Research. – 2001. – Vol. 72, Issue 3. – Р. 215–223. doi: 
10.1006/exer.2000.0954  

8. Dherani, M. Blood levels of vitamin C, carotenoids and retinol are 
inversely associated with cataract in a North Indian population [Text] / M. 
Dherani, G. V. S. Murthy, S. K. Gupta, I. S. Young, G. Maraini, M. 
Camparini et. al. // Investigative Opthalmology & Visual Science. – 2008. 
– Vol. 49, Issue 8. – Р. 3328–3335. doi: 10.1167/iovs.07-1202  

9. Stahl, W. Lycopene: a biologically important carotenoid for humans 
[Text] / W. Stahl, H. Sies // Archives of Biochemistry and Biophysics. – 
1996. – Vol. 336, Issue 1. – Р. 1–9. doi: 10.1006/abbi.1996.0525  

10. Frese, R. N. Electric field effects on red chlorophylls, β-carotenes 
and P700 in cyanobacterial photosystem I complexes [Text] / R. N. Frese, 
M. A. Palacios, A. I. Azzizi, I. H. M. van Stokkum, J. Kruip, M. Rögner 
et. al. // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics. – 2002. – 
Vol. 1554, Issue 3. – Р. 180–191. doi: 10.1016/s0005-2728(02)00242-6  

11. Rakhimberdieva, M. G. Carotenoid-induced quenching of the 
phycobilisome fluorescence in photosystem II-deficient mutant of 
Synechocistis sp. [Text] / M. G. Rakhimberdieva, I. N. Stadnichuk, I. V. 
Elanskaya, N. V. Karapetyan // FEBS Letters. – 2004. – Vol. 574, Issue 1-
3. – Р. 85–88. doi: 10.1016/j.febslet.2004.07.087  

12. Обербайль, К. Витамины-целители [Текст] / К. Обербайль; 
пер. с нем. С. Борича. – Минск: Парадокс, 1997. – 448 с.  

13. Лисиченок, О. В. Влияние методов тепловой обработки на 
пищевую ценность кулинарной продукции из рыбы [Текст] / О. В. 
Лисиченок и др. // Вестник Новосибирского государственного 
аграрного университета. – 2014. – № 4 (33). – С. 100–104.  

14. Иванов А. В. Результаты экспериментальных исследований 
процесса теплообмена в пароконвекционном аппарате [Текст] / А. В. 
Иванов, И. М. Кирик, А. В. Кирик // Инновационные технологии в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. – 
2011. – Ч. 2. – С. 47–49.  

15. Кирик, А. В. Исследование теплообменных процессов в 
пароконвекционном аппарате [Текст] / А. В. Кирик // Техника и 
технология пищевых производств. – 2010. – Ч. 1. – С. 8–9.  

16. Кирик, И. М. Пароконвекционный аппарат для объектов 
общественного питания [Текст] / И. М. Кирик и др. – Инновационные  



277 
 

технологии в пищевой промышленности, 2009. – С. 394–401.  
17. Куткина, М. Пароконвектомат: знай и умей: рекомендации по 

тепловой обработке кулинарной продукции разных видов [Текст] /  
М. Куткина, Е. Фединишина // Питание и общество. – 2007. – № 10. – 
С. 10–12.  

18. Котова, В. Ф. Изучение особенностей тепловой обработки 
рыбы с использованием комбинированного нагрева [Текст]: матер. 
межд. науч.-прак. конф. / В. Ф. Котова, В. Ф. Рябова, И. А. Долматова // 
Инновационные технологии в сельскохозяйственном производстве, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 2013. – С. 63–65.  

19. Куткина, М. Н. Разработка индивидуальной технологии 
овощных полуфабрикатов высокой степени готовности [Текст] / М. 
Н. Куткина, С. А. Елисеева // Известия вузов. Пищевая технология. – 
2014. – № 2/3. – С. 66–69.  

20. Павлюк, Р. Ю. Крио- и механохимия в пищевых технологиях 
[Текст]: монография / Р. Ю. Павлюк, В. В. Погарськая, В. А. Павлюк, 
Л.А. Радченко и др. – Х. :Факт, 2015. – 255 с.  

21. Pavlyuk, R. The new method of processing of carotene-containing 
vegetables for the production of nanoproducts using combi-steamers and 
fine-dispersed comminution [Text] / R. Pavlyuk, V. Pogarska, L. Rad- 
chenko, R. D. Tauber, N. Timofeyeva, Т. Kotuyk // Eureka: Life Sciences. – 
2016. – Vol. 3 (4). – P. 44–49. doi: 10.21303/2504-5695.2016.00146  

22. ГОСТ 13496.17 – 95. Межгосударственный стандарт. Корма. 
Метод визначення каротину [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2011. – 5 с.  

23. ДСТУ 4305:2004. Фрукти, овочі та продукти їх переробляння. 
Метод визначення каротину [Текст]. – К.: Держспоживстандарт, 2005. 
– 18 с.  

24. ГОСТ 24556-89. Межгосударственный стандарт. Продукты 
переработки плодов и овощей. Метод определения витамина С 
[Текст]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – 12 с.  

25. ДСТУ 4373:2005. Національний стандарт України. Фрукти, 
овочі та продукти їх переробляння. Методи визначення поліфенолів 
[Текст]. – К.: Держспоживстандарт, 2006. – 10 с.  

26. Макасеева, О. Н. Ферменты. Ч. 2. Витамины и ферменты. 
Методические указания к лабораторному практикуму. Определение 
активности о-дифенолоксидазы (полифенолоксидазы) и пероксидазы 
по Михлину и Броневицкой [Текст] / О. Н. Макасеева,  
Л. М. Ткаченко. – Могилевский государственный технологический 
институт. Могилев. 2001. – С. 25–27. 



278 
 

УДК: 577. 114. 5: 581. 145.2 
DOI: 10.15587/1729-4061.2016.86968 
 

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ  
КРІОМЕХАНОДЕСТРУКЦІЇ ТА МЕХАНОХІМІЇ  

ПРИ РОЗРОБЦІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 
ЗАМОРОЖЕНИХ КАРОТИНОЇДНИХ 

РОСЛИННИХ ДОБАВОК* 
 

В. В. Погарська, Р. Ю. Павлюк, Н. М. Тимофєєва,  
Л. М. Біленко, Т. А. Стуконоженко 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ КРИОМЕХАНОДЕСТРУКЦИИ И 
МЕХАНОХИМИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

ЗАМОРОЖЕННЫХ КАРОТИНОИДНЫХ  
РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК 

 

В. В. Погарская, Р. Ю. Павлюк, Н. Н. Тимофеева,  
Л. М. Биленко, Т. А. Стуконоженко 

 

STUDYING OF MECHANODESTRUCTION AND CRYOGENIC 
DESTRUCTION DURING THE DEVELOPMENT OF NANO-
TECHNOLOGIES OF FROZEN CAROTENE–CONTAINING 

HERBAL ADDITIVES 
 

V. Pogarska, R. Pavlyuk, N. Timofeyeva,  
L. Bilenko, T. Stukonozhenko 

 

(*переклад статті опублікованої у виданні України, яке включено до міжнародних 
наукометричних баз даних: Scopus, Index Copernicus та ін. / Eastern-European Journal 

of Enterprise Technologies, № 6/11 (84) 2016 р.) 
 

Виявлено закономірності та механізми комплексної дії процесів 
глибокої переробки каротинвмісної рослинної сировини заморожу- 
вання та кріомеханодеструкції на збереження і вилучення 
каротиноїдів, зв’язаних в нанокомплексах з біополімерами, у вільну 
та гідрофільну форми. Встановлено, що при розробці нанотехнологій 
кріопюре відбувається екстракція -каротину у вільну форму в 
3…3,5 рази більше, ніж у вихідній сировині. 

Ключові слова: кріомеханодеструкція, нанотехнології, каротиноїди, 
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Выявлено закономерности и механизмы комплексного действия 
процессов глубокой переработки каротинсодержащего раститель- 
ного сырья, замораживания и криомеханодеструкции на сохранность 
и извлечение каротиноидов, связаных в нанокомплексах с биополиме- 
рами, в свободную и гидрофильную формы. Установлено, что при раз- 
работке нанотехнологий криопюре происходит экстракция -каро- 
тина в свободную форму в 3…3,5 раза больше, чем в исходном сырье 

Ключевые слова: криомеханодеструкция, нанотехнологии, 
каротиноиды, растительные добавки, разрушение нанокомплексов, 
биополимеры, связанные формы. 

 

We discovered regularities and mechanisms of comprehensive effect 
of deep processing the carotene-containing vegetable raw materials, 
freezing and cryomechanodestruction for the preservation and extraction 
of carotenoids, bound in nano complexes with biopolymers, into free and 
hydrophilic forms. It was found that in the development of 
nanotechnologies for cryopuree, there occurs the extraction of -carotene 
into free form, by 3...3.5 times larger than in the original raw materials. 

Keywords: cryomechanodestruction, nanotechnologies, carotenoids, 
plant supplements, destruction of nano complexes, biopolymers, bound forms 

 

1. Вступ 
Забезпечення населення раціональним і збалансованим 

харчуванням є однією з найважливіших задач людства. Вона значно 
ускладнюється тим, що динаміка збільшення загальної кількості 
населення Земної кулі значно більша, ніж можливість його 
забезпечення необхідними для життя, доступними за ціною та 
традиційними для даного регіону продуктами харчування. За 
підрахунками вчених, на сьогоднішній день біля 50 % населення 
Земної кулі знаходиться за межею бідності та голодує [1, 2]. Для 
вирішення глобальної проблеми голоду в різних країнах світу були 
ініційовані програми, в межах яких були розроблені різні види 
штучних порошкових харчових продуктів, зокрема молока, м’яса, 
борошна, круп, овочів і т. п. [3]. Технології їх виробництва вклю- 
чають застосування різних видів харчових добавок (ароматизаторів, 
посилювачів смаку, загусників, стуктуроутворювачів, барвників, 
консервантів та ін.). Це дало можливість при використанні неконди- 
ційної або штучної сировини отримати продукти, які за зовнішнім 
виглядом і смаком майже не відрізняються від натуральних 
продуктів, але є доступними за ціною. Головним недоліком таких 
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продуктів є нанесення шкоди організму людини, викликаної 
застосуванням в їх складі харчових добавок та некондиційної 
сировини. Але, незважаючи на це, на сьогоднішній день обсяги 
промислового виробництва альтернативних традиційним продуктам 
порошкових продуктів харчування швидко зростають. Порошкова 
індустрія набуває значного поширення і розповсюдження не тільки в 
країнах, де населення голодує, а також в розвинених країнах світу [4]. 

Ще однією глобальною проблемою в міжнародній практиці є 
дефіцит в раціонах харчування вітамінів, каротину, мінеральних 
речовин, білків та інших біологічно активних речовин (БАР) [1]. 
Вони відповідають за здоров’я та працездатність людей. Потреба в 
них, в тому числі у населення України, задовольняється всього на 50 % 
[1, 2, 5]. В раціонах харчування спостерігається незбалансованість та 
дефіцит 50 % основних продуктів харчування, зокрема, молока, 
м’яса, риби, фруктів та ягід, тобто тих продуктів, які сприяють 
зміцненню здоров’я населення [6]. Ситуація ускладнюється тим, що 
на всій Землі спостерігається погіршення екологічного стану, що в 
свою чергу призводить до погіршення здоров’я та зниження імунітету 
населення. Підвищити імунітет можливо шляхом регулярного 
споживання харчових продуктів, які відрізняються високим вмістом 
БАР, до яких відносяться вітаміни (С, Е, групи В та ін.), каротиноїди, 
мінеральні речовини, фенольні сполуки, біофлавоноїди [7]. До них 
відносяться також харчові волокна – неперетравлювальні компоненти 
їжі – пребіотики, зокрема, пектинові речовини, целюлоза та ін. [7]. 
При проживанні в екологічно небезпечних умовах зазначені БАР 
повинні надходити в організм людини в кількості, що перевищує в 
1,5…2 рази добову норму споживання [8]. У зв’язку з цим, в 
провідних країнах світу набули широкого розповсюдження 
функціональні оздоровчі продукти, особливо з фруктів, овочів, ягід. 
Вони відрізняються високим вмістом БАР. Цій проблемі сьогодні 
надається значна увага в роботах вчених, дієтологів і т. п. [9–11]. 

Перспективною сировиною при отриманні продуктів для 
оздоровчого харчування є каротинвмісні овочі, ягоди, фрукти, такі як: 
гарбуз, морква, томати, перець солодкий, абрикоси, обліпиха та ін. 
Каротинвмісна рослинна сировина користується значним попитом у 
населення різних країн світу, особливо, в Японії, США, Німеччині, 
Канаді та ін. Від інших видів каротинвмісна рослинна сировина 
відрізняється високим вмістом каротиноїдів, фенольних сполук 
(рутину, катехінів, оксикоричних кислот та ін.), поліфенолів, 
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дубильних та інших БАР. Як відомо, вони мають імуномодулюючу, 
антиокислювальну, детоксикуючу та протипухлинну дію [12–14]. За 
даними наукових досліджень в галузі молекулярної біології видатних 
вчених вітамінологів Джорджа Уіпла, Клауса Обербайля та ін., 
споживання натуральних рослинних каротиноїдів з продуктами 
харчування є надійним захистом організму людини від раку та інших 
хвороб [15]. Каротиноїди в організмі людини гасять вільні окислю- 
вальні радикали, а також захищають клітини від шкідливої дії вірусів, 
бактерій та інших збудників хвороб. Тому, регулярне споживання їжі 
з високим вмістом каротину провідні вітамінологи пропонують розгля- 
дати як надійний захист здоров’я людини та її працездатності [15]. 

Каротинвмісні овочі, плоди, ягоди широко застосовуються і в 
Україні в індивідуальному та масовому харчуванні (ресторанах, 
кулінарних цехах супермаркетів). Вони також застосовуються на 
промислових підприємствах переробної та харчової галузі при 
виготовленні різних видів консервованих продуктів (соків, 
концентратів, пюре, напоїв, соусів, гарнірів, десертів, начинок, 
заморожених сумішей та ін.). Відомо, що традиційні способи їх 
переробки призводять до значних втрат БАР (від 20 до 80 %) [7, 9]. 

 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
За даними ЮНЕСКО, в міжнародному прогнозі «Харчування ХХІ 

століття», одним з найбільш прогресивних способів переробки та 
консервування плодів і овочів, прийнятих у міжнародній практиці, є 
заморожування [16, 17]. Низькі температури забезпечують найбільш 
повне збереження вітамінів та інших БАР. На сьогоднішній день 
фахівцями відзначається збільшення частки охолоджених і швидко 
заморожених продуктів у структурі харчування населення Землі. Їх 
виробництво на душу населення в таких країнах, як Англія, Франція, 
Німеччина, США, Японія становить від 40 до 100 кг на рік. В останні 
5–10 років в Україні також спостерігається динаміка збільшення 
обсягів виробництва та розширення асортименту продуктів глибокого 
або «шокового» заморожування. Виробляють широкий асортимент 
швидкозаморожених харчових продуктів. Кількість замороженої та 
охолодженої продукції зростає з кожним роком. Сьогодні з наявного 
світового запасу харчових продуктів, що становить, включаючи рибу 
та морепродукти, близько 4500 млн. тонн, заморожені та охолоджені 
продукти складають приблизно 350 млн. тонн [4]. 

В даний час у світовій практиці існують дві технології швидкого 
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заморожування продуктів: «шокова» (потоком холодного повітря) і 
кріогенна (зрідженим газом) [7]. Перша із них отримала широке 
поширення в харчовій та переробній промисловості. «Шокове» 
заморожування засноване на швидкому охолодженні продукту за 
рахунок збільшення швидкості відбору тепла, що досягається за 
рахунок комплексного впливу двох факторів: 

1) зниження температури середовища в морозильній камері, що 
працює на синтетичних холодоагентах, до «шокової» температури  
(–30...–35 °С); 

2) збільшення інтенсивності руху холодоносія, в ролі якого 
виступає холодне повітря. Закінчення процесу заморожування 
відбувається при досягненні температури в середині продукту  
–12...–18 °С [7]. 

Друга (кріогенна) технологія (зрідженим газом) за ефективністю 
набагато перевищує «шокову» і забезпечує надшвидке заморожування 
продукту за рахунок безпосереднього впливу холодоагенту (кріогенної 
рідини) на продукти, що заморожуються. В ролі останніх можуть 
виступати екологічно безпечні зріджені азот або вуглекислий газ.  

Незважаючи на явні переваги кріогенного заморожування над 
«шоковим», серед яких: в 3–4 рази більша швидкість заморожування, 
в 5–10 разів менші втрати вологи після отеплення, а також 
використання при заморожуванні екологічно безпечних природних (а 
не синтетичних) холодоагентів, в Україні на сьогоднішній день 
кріогенне заморожування у харчовій галузі широкого практичного 
застосування поки не знайшло [4]. 

На даний час у світовій практиці вдосконалення морозильної 
техніки і технології виробництва швидкозаморожених продуктів 
спрямовано на перехід від традиційного камерного (холодильного) на 
апаратурне заморожування. Для цього використовують швидкоморо- 
зильну техніку, а також на поступово відмовляються від застосування 
синтетичних холодоагентів (фреонів, галонів). При цьому передба- 
чається заміна їх на природні екологічно безпечні холодоагенти (азот, 
вуглекислий газ) та перехід від технології «шокового» до технології 
кріогенного «шокового» заморожування [18–20]. 

Широке застосування в Україні технології кріогенного 
заморожування харчових продуктів поки що гальмується через 
труднощі, що пов'язані з необхідністю використання спеціалізованого 
обладнання (швидкоморозильних кріогенних апаратів, 
кріоморозильних камер, азотозаправочних станцій). Крім того 
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спостерігається недостатня інформація щодо технологій отримання 
рідкого азоту та його використання при заморожуванні плодів, ягід, 
овочів, пастоподібних добавок з них, а також функціональних 
продуктів для оздоровчого харчування з їх застосуванням. В Україні 
використання кріотехнологій при заморожуванні, зберіганні та 
переробці рослинної сировини знаходиться на стадії експеримен- 
тальних розробок. За даними провідних міжнародних фахівців з 
холодильної технології, з існуючих холодоагентів, що використо- 
вуються для заморожування, найбільш придатним для заморожування 
харчових продуктів є рідкий азот. Для нього характерні низька 
температура кипіння, хімічна та біологічна інертність, безпека при 
роботі [19, 21]. Що стосується літературних даних щодо впливу 
низьких температур при заморожуванні та подрібненні плодів та 
овочів на якість сировини, массову частку біополімерів і БАР, то 
таких даних мало та вони носять суперечливий характер. Переважна 
частина наявних в науковій літературі даних присвячена вивченню 
впливу на якість рослинної сировини дії високих температур 
(пастеризації, стерилізації, теплового сушіння та ін.). Проте переваги 
кріогенного заморожування та подрібнення, як було зазначено, 
безумовні. В зв’язку з цим актуальною є розробка наукових основ 
технологій заморожених каротиноїдних дрібнодисперсних рослинних 
добавок, заснованих на застосуванні методів глибокої переробки з 
використанням як холодоагенту газоподібного або рідкого азоту, що 
супроводжуються процесами механохімії та кріодеструкції та 
використання отриманих нанодобавок при розробці технологій 
продуктів оздоровчого харчування.  

Автори роботи в даному напрямку працюють біля 30 років і є 
засновниками нового напрямку в харчовій промисловості СРСР та 
України – кріогенних технологій та обладнання (кріоподрібню- 
вального та сушильного) [4, 7]. Крім того, автори статті знайшли 
альтернативні методи подрібнення і отримали нове покоління 
заморожених і гомогенних паст, дрібнодисперсних порошків з 
рекордним вмістом вітамінів та інших БАР. На основі нового 
покоління дрібнодисперсних добавок розробили технології 
натуральних функціональних оздоровчих продуктів, які впроваджені 
у виробництво на підприємствах України, Росії, Латвії [18, 20]. 

Традиційні методи переробки рослинної сировини призводять до 
значних втрат вітамінів та інших БАР вихідної сировини (від 20 до 
80 %) [7, 9]. Тому актуальною є розробка високих технологій, в тому 
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числі, нанотехнологій, які можуть зробити процес обробки харчової 
сировини більш ефективним. Крім того дозволять максимально 
зберегти та вилучити цільові компоненти вихідної (свіжої) 
рослинної сировини (біологічно активні та поживні речовини). 
Також технології повинні бути ресурсозберігаючими, безвідходними 
та менш енергоємними. Головною задачею при розробці високих 
технологій переробки рослинної сировини є вивчення впливу різних 
видів технологічних прийомів на природні мікро- та наномасштабні 
об’єкти (клітини, пори, капіляри). Важливим також є вивчення 
впливу на нанокомплекси БАР з різними видами біополімерів, на 
складні комплекси самих біополімерів і їх трансформацію в більш 
біодоступну легкозасвоювану форму. Головною метою реалізації 
новітніх технологій є отримання принципово нових продуктів 
харчування з характеристиками, які неможливо досягти с 
застосуванням традиційних способів. Найбільш прогресивними 
методами переробки плодоовочевої сировини, що використовуються 
в даний час в міжнародній практиці, є заморожування та кріогенне 
подрібнення. Вони поки що не знайшли в Україні на сьогоднішній 
день широкого застосування. Крім того, в Україні спостерігається 
дефіцит як заморожених добавок, в тому числі, з традиційної 
рослинної сировини (моркви, гарбуза, томатів, перцю солодкого, 
абрикос, обліпихи та ін.), так і функціональних оздоровчих 
продуктів з них [9]. В науковій літературі систематизованих даних 
щодо вивчення впливу процесів заморожування, кріомехано- 
деструкції та механохімії при розробці нанотехнологій переробки 
рослинної сировини в дрібнодисперсні заморожені добавки, за 
виключенням результатів робіт, які отримані авторами даної роботи, 
практично немає. Наявні в літературі дані носять розрізнений 
суперечливий характер. 

Серед продуктів із каротинвмісної рослинної сировини (КВРС) 
особливе місце займають добавки – напівфабрикати у формі паст, 
пюре, заморожених продуктів. Їх можна вводити як барвники – збага- 
чувачі натуральними каротиноїдами та іншими БАР в різні продукти 
харчування (сирні вироби, начинки для кондитерських виробів, 
креми, желе, десерти, самбуки, соки, кетчупи, соуси, продукти 
дитячого харчування та ін.). В Україні спостерігається дефіцит таких 
добавок. У зв'язку з цим актуальною є розробка кріотехнології 
каротиноїдних добавок у формі заморожених пюре з КВРС, що 
відрізняються високим ступенем збереження каротиноїдів [9–11]. 
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Проведений огляд даних періодичної літератури за останні 10 
років показав, що на сьогоднішній день систематизованих даних про 
вплив кріогенного заморожування та дрібнодисперсного подрібнення 
на β–каротин, його трансформацію у гідрофільну форму при 
переробці овочів і ягід, за винятком робіт авторів статті, практично 
немає. В основній частині наявних даних літератури переважно 
розглядаються процеси кристалоутворення, тепломасопереносу при 
заморожуванні та зберіганні продуктів в замороженому стані. Крім 
того, дослідження присвячені пошуку кріопротекторів, які необхідно 
вводити в продукт при заморожуванні з метою зниження втрат 
клітинного соку при отепленні [20]. 

Літературні дані щодо впливу заморожування на каротиноїди 
плодів та овочів обмежуються, в основному, констатацією втрат 
каротиноїдів, як при окремих режимах заморожування, так і при 
зберіганні заморожених продуктів для деяких видів рослинної 
сировини при низьких температурах [9–11]. Дані щодо виявлення 
режимів заморожування, які дозволяють зберегти і більш повно 
вилучити каротиноїди із рослинної сировини і трансформувати їх 
частину в водорозчинну форму, в науковій літературі відсутні. 

У зв'язку з цим у задачу роботи входило теоретичне та експери- 
ментальне виявлення закономірностей і механізму впливу заморожу- 
вання (з повільною швидкістю та високою швидкістю кріогенного 
заморожування с застосуванням кріогенної рідини) до кінцевої 
температури в продукті –32…–35 ºС, а також низькотемпературного 
подрібнення каротинвмісних овочів, плодів, ягід при їх переробці на 
збереження каротиноїдів і активацію їх гідрофільних властивостей. 

 

3. Мета і задачі досліджень 
Метою роботи є вивчення впливу процесів кріомеханодеструкції 

та механохімії на збереження і трансформацію каротиноїдів при 
розробці нанотехнологій заморожених каротиноїдних рослинних 
дрібнодисперсних добавок. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні задачі: 

– вивчити вплив кріогенного «шокового» заморожування на 
збереження каротину каротинвмісних овочів, плодів та ягід; 

– вивчити вплив комплексної дії на каротинвмісну рослинну 
сировину процесів глибокої обробки, які включають кріогенне 
«шокове» заморожування та дрібнодисперсне подрібнення на збере- 
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ження та трансформацію β-каротину у вільну та гідрофільну форму; 
– вивчити вплив кріообробки каротинвмісної рослинної сировини 

на збереження L-аскорбінової кислоти; 
– порівняти якість наноструктурованого замороженного 

нанопюре з каротинвмісної рослинної сировини з якістю замороженої 
та свіжої сировини. 

 

4. Матеріали та обладнання, що використовували під час 
експериментальних досліджень 

Дослідження проводили з використанням каротинвмісних овочів, 
плодів та ягід, зокрема, моркви, гарбуза, перцю солодкого, томатів, 
абрикосів, обліпихи, заморожених нанопюре з них та продуктів на їх 
основі (наносоків, желе, наносорбетів). 

З методикою визначення показників (β-каротину, L-аскорбінової 
кислоти, фенольних речовин, поліфенолів) досліджуваних зразків, а 
саме моркви, гарбузу, перцю солодкого, томатів, абрикосів, обліпихи 
та кріопюре з них, а також каротиноїдних наносоків, желе та 
наносорбетів можна ознайомитися в роботі [21].  

 

5. Вивчення процесів кріомеханодеструкції та механохімії при 
розробці нанотехнологій заморожених каротиноїдних рослинних 
добавок 

Головним при розробці нанотехнологій каротиноїдних рослинних 
добавок з використанням кріогенного заморожування та дрібнодис- 
персного подрібнення було не тільки зберегти каротиноїди та L-
аскорбінову кислоту, а й більш повно вилучити із сировини їх 
приховані форми і частково трансформувати каротиноїди з гідрофоб- 
ної у гідрофільну форму. Це виявилось можливим за рахунок кріоген- 
ної обробки сировини, її кріодеструкції, кріомеханоактивації та 
неферментативного каталізу - механолізу. 

Встановлені закономірності приросту і трансформації кароти- 
ноїдів каротинвмісної сировини при кріогенному заморожуванні з 
високою швидкістю і низькотемпературному подрібненні заморо- 
женої сировини. Показано, що при кріогенному заморожуванні в 
порівнянні з вихідною сировиною (свіжими овочами і ягодами), 
відбувається кількісне збільшення масової частки каротиноїдів, яке в 
залежності від швидкості заморожування і виду каротинвмісної сиро- 
вини становить в 2,0...2,5 рази більше ніж у вихідній сировині (рис. 1).  

Тобто показано, що у порівнянні зі свіжою сировиною 
заморожені каротинвмісні плоди, ягоди та овочі містять каротину в 
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Рис. 1. Вплив кріогенного «шокового» заморожування з високою 

швидкістю (20 оС/хв) на β-каротин каротинвмісних овочів, плодів і 
ягід, де: 1 – вихідні свіжі овочі, плоди та ягоди; 2 – заморожені з 

високою швидкістю до –35 оС; а – морква, б – гарбуз, в – томати,  
г – перець солодкий, д – абрикоси, е – обліпиха 

 
2,0…2,5 рази більше. Встановлено, що при низькотемпературному 
подрібненні кріогенно замороженої КВРС при отриманні кріопюре 
відбувається ще більш суттєве збільшення масової частки 
каротиноїдів, яке в залежності від виду КВРС становить 3...3,5 рази 
(рис. 2). Паралельно збільшується масова частка каротиноїдів (КР), 
які знаходяться у водорозчинній формі (ВФ), тобто відбувається 
активація гідрофільних властивостей КР. Співвідношення між 
жиророзчинною формою (ЖФ) та ВФ каротиноїдів в замороженому 
продукті становить: 1:1 (при повільній швидкості заморожування) і 
1:1,5...1,7 (при кріогенному заморожуванні та низькотемпературному 
подрібненні). 

Виявлено механізм кріообробки сировини (рис. 3), який може 
пояснювати ефект збільшення і трансформації каротиноїдів в 
гідрофільну форму при заморожуванні. При кріогенному 
заморожуванні під час кристалоутворення відбувається деструкція 
нанокомплексів каротиноїдів з біополімерами (білками, целюлозою, 
пектиновими речовинами, крохмалем) і перехід частини каротиноїдів 
із зв'язаної з біополімерами форми у вільну за рахунок руйнування 
водневих зв'язків, послаблення індукційної взаємодії та ін.  
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Рис. 2. Вплив заморожування та низькотемпературного подрібнення 
каротинвмісних овочів, плодів, ягід на каротиноїди: 1 – вихідна 

(свіжа) каротинвмісна рослинна сировина; 2 – КВРС, заморожена з 
повільною швидкістю до –18...–20 °С; 3 – КВРС, заморожена з 

високою швидкістю (20 °С/хв.) до –35 °С; 4 – КВРС після низько- 
температурного подрібнення;  –жиророзчинна форма КР;  
 – водорозчинна форма КР; а – морква, б – ґарбуз, в – томати,  

г – перець солодкий, д– абрикоси, є – обліпиха 
 

 
Рис. 3. Схематичне представлення механізму впливу кріообробки 
каротинвмісних овочів, плодів, ягід на збереження та утворення 

водорозчинних форм каротиноїдів: 1 – КР у вільній формі;  
2 – КР в зв’язаному з біополімерами стані; 3 – гідрофільні групи 
фрагментів біополімерів, фенольних сполук; 4 – водорозчинні 
комплекси каротиноїдів (КР-білок, КР-целюлоза, КР-пектин,  

КР-фенольні сполуки та ін.); 5 – КР, що перейшли із  
зв’язаного з біополімерами стану у вільний 
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Під водорозчинними формами КР розуміють водорозчинні 
комплекси (асоціати) КР з біополімерами (білку, целюлози, пектину, 
крохмалю та ін.), фенольними сполуками або їх фрагментами, що 
мають гідрофільні властивості за рахунок гідрофільних груп (NH2

-, 
SH-, OH-, COH-, CH-), що входять до їх складу. Крім того, при 
заморожуванні може відбуватися утворення водорозчинних форм КР 
за рахунок утворення комплексів між КР і біополімерами (білка, 
вуглеводів та ін.), фенольними сполуками та їх фрагментами, які 
мають гідрофільні властивості (рис. 3). 

Паралельно вивчено вплив швидкості заморожування і 
низькотемпературного подрібнення на L-аскорбінову кислоту. 
Показано (рис. 4), що в порівнянні з вихідною сировиною (свіжими 
КВРС) при заморожуванні з повільною швидкістю відбувається 
зменшення масової частки аскорбінової кислоти, яке в залежності від 
виду КВРС становить 20...23 %. Встановлено, що при кріогенному 

 

 
 

Рис. 4. Вплив заморожування та низькотемпературного подрібнення 
каротинвмісних овочів на аскорбінову кислоту: 1 – вихідна (свіжа) 

каротинвмісна рослинна сировина; 2 – КВРС, заморожена з 
повільною швидкістю до –18...–20 °С; 3 – КВРС, заморожена з 

високою швидкістю 20 °С/хв. до –35 °С; 4 – КВРС після 
низькотемпературного подрібнення; а – морква, б – гарбуз,  

в – томати, г – перець солодкий 
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заморожуванні до температури –35 °С відбувається збільшення 
масової частки аскорбінової кислоти на 20...25 %, а при 
низькотемпературному дрібнодисперсному подрібненні (залежно від 
виду КВРС) – збільшення вмісту в 2,0...2,5 рази у порівнянні з 
вихідними (свіжими) каротинвмісними овочами, плодами та ягодами. 

Таким чином, встановлено, що використання заморожування 
призводить порівняно з вихідною сировиною (свіжою КВРС) до 
збільшення вмісту каротиноїдів, масова частка яких в залежності від 
швидкості заморожування зростає в 1,5...2,5 рази, а також до 
активації їх гідрофільних властивостей – трансформації частини 
каротиноїдів (50 %) у водорозчинну форму. Показано, що на відміну 
від традиційного способу заморожування з повільною швидкістю, 
застосування кріогенного заморожування сприяє збільшенню масової 
частки не тільки каротиноїдів, а й аскорбінової кислоти, вміст якої в 
швидко замороженому продукті зростає залежно від виду КВРС на 
20...25 %. Встановлено, що застосування дрібнодисперсного низько- 
температурного подрібнення при отриманні кріопаст призводить у 
порівнянні з вихідною (свіжою) КВРС до збільшення масової частки 
каротиноїдів в 3,0...3,5 рази і аскорбінової кислоти – в 2,0...2,5 рази. 

Отримані експериментальні дані дозволяють по–новому предста- 
вити вплив процесів кріогенного заморожування та низькотемпера- 
турного подрібнення при переробці рослинної сировини на 
каротиноїди і активацію їх гідрофільних властивостей. Механізм 
впливу процесів заморожування і низькотемпературного подрібнення 
при переробці каротинвмісної сировини полягає в кріодеструкції нано- 
комплексів каротиноїдів з біополімерами, руйнуванні, механокрекінгу 
зв’язків між БАР та біополімерами, що призводить до збільшення 
масової частки каротиноїдів (в 1,5...2,5 рази залежно від швидкості 
заморожування і в 3, 0...3,5 рази при низькотемпературному подріб- 
ненні), а також активації їх гідрофільних властивостей – трансфор- 
мації частини (50...70 %) каротиноїдів в водорозчинну форму, рис. 5, 6. 

Під водорозчинними формами КР розуміють водорозчинні 
комплекси (асоціати) КР з біополімерами (білка, целюлози, пектину, 
крохмалю та ін.), фенольними сполуками або їх фрагментами, що 
мають гідрофільні властивості за рахунок гідрофільних груп (NH2

-, 
SH-, OH-, COH-, CH-), що входять до їх складу. 

Відщеплення при дрібнодисперсному подрібненні водорозчинних 
комплексів (асоціатів) КР з фрагментами біополімерів, фенольних 
сполук, що мають гідрофільні властивості. 



291 
 

 

Рис. 5. Схематичне представлення процесу кріомеханохімії – 
механізму утворення та збільшення водорозчинних форм* 
каротиноїдів при кріоподрібненні каротинвмісних овочів,  

плодів, ягід: 1 – КР у зв’язаній з біополімерами формі;  
2 – фрагменти біополімерів, фенольних сполук,  

до складу яких входять гідрофільні групи 
 

 
 

Рис. 6. Схематичне представлення механізму впливу кріообробки 
(заморожування та дрібнодисперсного подрібнення) на деструкцію і 

механоліз нанокомплексів – білок – каротиноїди з утворенням 
водорозчинних форм каротиноїдів та амінокислот, де: 1 – біополімер 
білку; 2 – каротиноїд; 3 – каротиноїди з фрагментами білка (окремих 

амінокислот); 4 – вільні амінокислоти; 5 – вільні каротиноїди 
 

Технологічні прийоми, такі як кріогенне заморожування та 
низькотемпературне подрібнення при переробці каротинвмісної 
рослинної сировини були використані при науковому обґрунтуванні 
нанотехнології заморожених каротиноїдних добавок – барвників – 
збагачувачів каротиноїдами, половина з яких знаходиться у водороз- 
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чинній формі. 
Нижче наведена порівняльна характеристика вмісту β-каротину 

та інших БАР у свіжих та кріозаморожених каротинвмісних овочах і 
ягодах з високою швидкістю заморожування та наноструктурованого 
пюре з них (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика вмісту β-каротину та інших БАР у 

свіжих та кріозаморожених каротинвмісних овочах і ягодах з високою 
швидкістю заморожування та наноструктурованого пюре з них 

 

Масова частка (мг в 100 г)  
 

Продукт 
β-

каротин 
L-аскорбі-

нова 
кислота 

фенольні 
сполуки (за 

хлорогеновою 
кислотою) 

флавоно-
лові гліко- 

зиди (за 
рутином) 

Морква свіжа 9,8±0,3 10,5±0,2 154±12,1 60,2±3,6 
Морква заморожена  
шматочками 20,4±1,2 20,0±1,5 205±4,8 90,3±6,2 
Наноструктуроване 
кріопюре із моркви 30,2±2,5 28,6±1,8 290±6,9 110,3±5,8 
Гарбуз свіжий 10,2±0,4 14,2±0,3 143±11,8 52,0±4,0 
Гарбуз заморожений  
шматочками 21,0±1,0 25,3±0,5 200±10,5 70,2±3,8 
Наноструктуроване 
кріопюре із гарбузу 35,5±2,8 34,8±2,4 250±12,6 85,6±5,2 
Абрикоси свіжі 8,5±1,6 40,2±1,8 120,3±10,1 45,4±1,2 
Абрикоси заморожені  15,2±1,0 60,5±5,0 150,4±8,2 70,2±5,1 
Наноструктуроване 
кріопюре із абрикос 24,2±2,2 120,3±10,4 180,5±12,1 80,3±3,9 
Обліпиха свіжа 12,8±0,6 70,2±5,4 160,2±12,1 70,2±5,4 
Обліпиха заморожена 18,9±1,2 100,4±10,2 203,3±20,2 100,1±10,2 
Наноструктуроване 
кріопюре із обліпихи 36,8±2,8 215,3±11,2 240,2±25,4 125,2±11,6 
Томати свіжі 7,0±0,4 25,4±1,2 125,4±8,2 55,2±1,8 
Наноструктуроване 
кріопюре із томатів 20,0±1,9 50,2±5,6 260,2±24,8 90,7±15,1 
Перець солодкий  
болгарський свіжий 5,5±0,1 200,4±20,4 148,2±20,4 85,2±5,8 
Перець солодкий  
болгарський заморожений  
шматочками 10,6±0,5 300,0±30,6 190,2±18,0 120,3±7,2 
Наноструктуроване 
кріопюре із перцю 
солодкого болгарського 16,9±1,8 401,2±39,6 250,6±25,6 145,8±10,3 
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Показано, що добавки із каротинвмісних овочів і ягід в формі 
замороженого дрібнодисперсного пюре отримано за нанотехнологією 
за вмістом -каротину та інших біологічно активних речовин 
(аскорбінової кислоти, фенольних сполук, дубильних речовин) 
значно перевищують вихідну сировину і відомі світові аналоги. Вони 
мають принципово новий хімічний склад, ніж отримані за 
традиційною технологією. Практично всі БАР в нанопюре 
знаходяться в нанорозмірній формі, які легко засвоюються 
організмом людини. Відомо, що розмір молекули перерахованих 
біологічно активних речовин в отриманих добавках із КВС 
знаходяться в діапазоні від 0,5 до 1,5 нм. Показано, що добавки із 
каротинвмісних овочів за вмістом -каротину перевищують вихідну 
сировину в 3–3,5 рази, за вмістом L-аскорбінової кислоти – в 2–2,2 
рази, за вмістом фенольних речовин – в 1,7–1,8 рази, дубильних 
речовин – в 1,5–1,7 рази (табл. 1). В 100 г нанопюре із моркви, 
гарбузу, обліпихи, абрикос міститься 5…6 добових потреб організму 
людини в -каротині. Крім того в каротиноїдних добавках міститься 
також значна кількість аскорбінової кислоти, від ¼ до 1 добової 
потреби організму людини. 

Таким чином, використання процесів кріомеханодеструкції та 
механохімії (кріогенного «шокового» заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення) дозволяє отримати якісно нові 
добавки в формі замороженого нанопюре із каротинвмісних овочів і 
ягід (моркви, гарбузу, перцю солодкого болгарського, томатів, 
абрикос, обліпихи) з рекордним вмістом БАР в легкозасвоюваній 
формі, які неможливо отримати за допомогою традиційних методів. 
Відповідно до хімічного складу нові добавки із каротинвмісної 
рослинної сировини мають потенційну імуномодулюючу, 
протипухлинну та детоксикуючу дію.  

Отримані експериментальні дані, які представлені в статті, 
послужили основою при розробці кріогенної нанотехнології із КВС у 
вигляді заморожених нанопюре. Нові технології пройшли апробацію 
у виробничих умовах в НПП «КРІАС» (м. Харків, Україна) та НПП 
«ФІПАР» (м. Харків, Україна) та розроблено нормативну 
документацію (ТУУ 15.3-01566330-306 та ТІ). На їх основі розроблені 
нові види оздоровчих продуктів (каротиноїдні оздоровчі булочки для 
школярів та бісквіти, які впроваджені у виробництво в КП «Комбінат 
дитячого харчування» (м. Харків, Україна).  
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Розроблено також термостабільні каротиноїдні начинки для 
кондитерських виробів, які впроваджені у виробництво в НВФ 
«ХПК» (м. Харків). На основі каротиноїдних добавок розроблені 
також оздоровчі продукти: наносорбети, сиркові десерти, наносоки, 
нанонапої, креми, біокефіри, біойогурти та ін.  
 

6. Обговорення результатів дослідження впливу 
кріомеханодеструкції та кріомеханохімії на активацію вилучення 
прихованих форм каротиноїдів, L-аскорбінової кислоти із 
нанокомплексів з біополімерами при розробці нанотехнологій 
добавок із КВС 

Досліджено вплив кріомеханодеструкції на активацію і 
руйнування гетерополісахаридів – білкових нанокомплексів з кароти- 
ном та іншими низькомолекулярними БАР такі як L-аскорбінова 
кислота, фенольні сполуки, які в рослинній сировині знаходяться в 
неактивній зв’язаній формі, при розробці нанотехнологій рослинних 
добавок, зокрема, замороженого нанопюре із моркви, гарбузу, перцю 
солодкого болгарського, томатів, абрикос, обліпихи. 

Перевагами досліджень є те, що внаслідок використання комп- 
лексної дії кріообробки сировини і кріомеханодеструкції відбувається 
руйнування нанокомплексів біополімерів з низькомолекулярними 
речовинами такими як β-каротин, L-аскорбінова кислота, низько- 
молекулярні фенольні сполуки і їх трансформація з прихованої, 
зв’язаної форми у вільну розчинну легкозасвоювану форму – 
наноформу. Це дає змогу значно більше розкрити біопотенціал 
рослинної клітини, тканин та вилучити з них приховані форми 
біологічно активних речовин з принципово новим хімічним складом і 
високими споживчими властивостями, які можуть бути використані 
при створенні оздоровчих продуктів харчування. 

Недоліком щодо реалізації запропанованих рішень по 
кріотехнології в харчовій галузі України та за її межами є те, що 
виробники заморожених продуктів та добавок при оцінці якості 
готових продуктів не висувають вимог щодо вмісту в них вітамінів та 
інших БАР, які визначають біологічну цінність та оздоровчу дію 
продукту. Традиційно оцінку якості продукції при виробництві та 
зберіганні проводять за органолептичними, фізико-хімічними, 
мікробіологічними показниками та вмістом токсичних речовин. При 
оцінці якості заморожених продуктів основні вимоги висуваються 
щодо температурних режимів заморожування, зберігання продукту, а 
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також недопустимості процесів повторного заморожування з метою 
попередження суттєвих втрат клітинного соку, сухих речовин, а 
також мікробного забруднення при розморожуванні продукту. При 
цьому в науковій літературі переважно розглядаються особливості 
процесів кристалізації вологи. Систематизовані данні впливу різних 
факторів на збереження БАР рослинної сировини при виробництві та 
зберіганні добавок та продуктів, включаючи заморожені, в навуковій 
літературі відсутні.  

Наявні дані стосуються констатації втрат каротиноїдів та інших 
БАР рослинної сировини (від 20 до 80%) під час різних видів 
технологічної обробки при отриманні рослинних добавок та 
продуктів. Крім того, загальноприйнято, що в рослинній сировині 
5…10 % низькомолекулярних, в тому числі біологічно активних 
речовин, знаходяться у зв,язаній з біополімерами формі.  

Результати, представлені авторами в дійсній роботі, свідчать про 
існування в рослинній сировині не 5…10 %, а значно більшої 
кількості БАР (каротиноїдів, L-аскорбінової кислоти, фенольних 
сполук та ін.), що знаходяться в зв,язаній з біополімерами прихованій 
формі. Їх кількість в залежності від виду сировини та виду БАР 
становить від 50 % до 350 %. Авторами встановлено, що застосування 
процесів кріомеханодеструкції дає змогу більш повно використати 
закладений в сировині біологічний потенціал. Використання процесів 
кріомеханодеструкції при переробці рослинної сировини в добавки та 
продукти дає змогу отримати продукти, якість яких за вмістом БАР 
перевищує якість вихідної сировини у 1,5…3,5 рази.  

Результати досліджень інших авторів, що свідчать про 
можливість додаткового вилучення прихованих, зв,язаних з 
біополімерами форм каротиноїдів та інших БАР, та можливість 
отримання продукту більш високої у порівнянні з вихідною 
сировиною біологічної цінності, за виключенням робіт авторів 
дійсної роботи, в науковій літературі немає.  

Розроблені авторами каротиноїдні нанодобавки (заморожені 
пюре, нанопорошки, наносорбети, наноморозиво) на міжнародному 
конкурсі кулінарів «AgroKookFest» (м. Харків, жовтень 2016 р.) 
отримали дві золоті медалі в номінації «Оздоровчі нанопродукти 
майбутнього», а також на міжнародному кулінарному фестивалі 
BISER MORA отримали золоту медаль та грамоту Ал’янсу кулінарів 
середземноморських та європейських регіонів (Хорватія, березень 
2015 р.) в номінації «Оздоровчі продукти ХХІ століття». Це свідчить 
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про те, що такі продукти знайдуть свого споживача не тільки в 
Україні, а і в інших країнах світу. На даний час роботи патентуються, 
проводиться комплекс робіт щодо виходу нових видів продуктів та 
технологій їх виробництва на європейський та світові ринки. Є 
пропозиції щодо співпраці від колег із Польщі, Швеції, Словенії, 
Хорватії та ін. країн. 

Розвитком і продовженням дослідження в даному напрямку є 
проведення досліджень по вивченню впливу процесів, які 
розглядаються в роботі на важкорозчинні нанокомплекси 
біополімерів (пектинових речовин, целюлози), зберігання та 
створення мікроорганізмів та ін. Крім того, розширення асортименту 
натуральних продуктів в наноформі з високим вмістом БАР. 

 
7. Висновки 
1. Встановлено закономірності приросту і трансформації 

каротиноїдів при заморожуванні каротинвмісної сировини з різними 
високими швидкостями і низькотемпературного подрібнення 
каротинвмісних овочів. Показано, що при кріогенному заморо- 
жуванні в порівнянні з вихідною сировиною (свіжими овочами і 
ягодами), відбувається кількісне збільшення масової частки 
каротиноїдів, яке в залежності від швидкості заморожування і виду 
каротинвмісної сировини (КВС) становить в 2,0…2,5 рази більше ніж 
у вихідній сировині. Тобто показано, що заморожені каротинвмісні 
ягоди та овочів в 2,0…2,5 рази містять більше β-каротину ніж свіжі. 
Розкрито механізм цих процесів. 

2. Встановлено, що при кріогенному заморожуванні та 
низькотемпературному подрібненні та отриманні кріопюре із 
каротинвмісних овочів і ягід відбувається ще більше збільшення 
масової частки каротиноїдів, яке в залежності від виду рослинної 
сировини становить в 3,0…3,5 рази більше ніж у вихідній сировині. 
Паралельно збільшується масова частка КР, які знаходяться у водо- 
розчинній формі (ВФ), тобто відбувається активація гідрофільних 
властивостей КР. Співвідношення між жиророзчинною формою (ЖФ) 
та ВФ каротиноїдів в замороженому продукті становить 1:1 (при 
повільній швидкості заморожування) і 1:1,5…1,7 (при кріогенному 
«шоковому» заморожуванні і низькотемпературному подрібненні). 
Розглянуто механізми указаних процесів. 

3. Встановлено, що при кріогенному «шоковому» заморожуванні 
до температури мінус 35 ºС відбувається збільшення масової частки 
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аскорбінової кислоти на 20…25 %, а при низькотемпературному 
дрібнодисперсному подрібненні (залежно від виду КВС) – 
збільшення вмісту в 2,0…2,5 рази у порівнянні з вихідними 
каротинвмісними овочами. 

4. Показано, що добавки із каротинвмісних овочів і ягід в формі 
замороженого дрібнодисперсного пюре отримано за нанотехнологією 
за вмістом β-каротину та інших біологічно активних речовин 
(аскорбінової кислоти, фенольних сполук, дубильних речовин) 
перевищують вихідну сировину і відомі світові аналоги. Вони мають 
принципово новий хімічний склад, ніж отримані за традиційною 
технологією. Практично всі БАР в нанопюре знаходяться в 
нанорозмірній формі, які легко засвоюються організмом людини. Так, 
за вмістом β-каротину добавки перевищують в 3,0–3,5 рази вихідну 
сировину, за вмістом L-аскорбінової кислоти в 2,0–2,2 рази, за 
вмістом фенольних речовин в 1,7–1,8 рази, дубильні речовини – в 
1,5…1,7 рази. 
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Запропоновано та розроблено нанотехнологію білкових рослинних 
добавок у формі нанопорошков і нанопюре із гороху, яка заснована на 
процесах глибокої переробки сировини. В якості інновації 
використовували дрібнодисперсне подрібнення термообробленої 
сировини, яке супроводжується неферментативним біокаталізом-
механолізом нанокомплексів біополімерів (гетерополісахардів і білків) 
в розчинну легкозасвоювану форму  
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Предложена и разработана нанотехнология белковых добавок в 
форме нанопорошков и нанопюре из гороха, которая основана на 
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глубокой переработки сырья. В качестве инновации использовали 
мелкодисперсное измельчение термообработанного сырья, которое 
сопровождается неферментативным биокатализом-механолизом 
нанокомлексов биополимеров (гетерополисахаридов и белков) в 
растворимую легкоусваиваемую форму.  

Ключевые слова: нанотехнология, мелкодисперсное измельчение, 
механолиз, нанокомплексы, биополимеры, гетерополисахариды. 

 

Nanotechnology of proteic supplements in the form of nanopowders and 
nanopuree from peas, which is based on the deep processing of raw 
materials is roposed and developed. Fine-dispersed grinding of heat-treated 
raw materials are used as an innovation. It is accompanied by non-enzymatic 
biocatalysis – mechanolysis of nanocomplexes of biopolymers 
(heteropolysaccharides and proteins) into the soluble simply digestible form. 

Keywords: nanotechnologies, finely dispersed grinding, mechanolysis, 
nanocomplexes, biopolymers, heteropolysaccharides. 

 

1. Вступ 
Відомо, що, для організму людини рослинна сировина, зокрема 

плоди, овочі є джерелом цілющих біологічно активних речовин, таких 
як вітаміни, каротиноїди, антоціани, хлорофіли, фенольні сполуки, 
мінеральні речовини та неперетравлювальні компоненти – 
пребіотики, такі як гетерополісахариди, білок, целюлоза, пектинові 
речовини та ін. [1–4]. В організмі людини вони зміцнюють захисні 
його сили, укріплюють судини серця й мозку, сприяють профілактиці 
онкозахворювань, а також детоксикації та очищенню організму від 
різних видів шкідливих і токсичних речовин [5, 6]. Слід зазначити, 
що, незважаючи на корисні властивості плодоовочевої сировини, на 
сьогоднішній день біологічний потенціал (за вмістом вітамінів та 
інших БАР, білка, амінокислот, полісахаридів та ін.), закладений в 
рослинній сировині, в світі використовується неповністю, тільки 
частково. Значні втрати БАР (від 20 до 80 %) відбуваються за 
традиційних методів переробки, а також під час споживання свіжої та 
готової продукції (від 1/3 до 1/2). Значна частина цілющих речовин 
важко засвоюється організмом людини. Тобто відбуваються значні 
втрати біологічного потенціалу цінної харчової рослинної сировини, 
як під час переробки, так і під час споживання, які в межах планети 
Земля становлять сотні мілліардів тон [1, 4, 7–9]. 
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2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Одним із основних способів збереження всього цінного, що є в 

плодоовочевій сировині, та який використовується в світі, є 
впровадження безвідходних технологій виробництва. Аналіз 
літературних джерел виявив, що в рослинній сировині існують у 
значній кількості приховані (зв’язані) форми БАР та біополімерів, 
значний прихований біологічний потенціал, використання якого можна 
порівняти зі збільшенням врожайності плодоовочевої сировини в 
декілька разів [10–12]. У своїх попередніх роботах автори показали, як 
можна не тільки зберігати все цінне в рослинній сировині, але й більш 
повно вилучити із неї БАР, біополімери, що знаходяться в скритій 
неактивній формі [6]. У результаті багаторічних фундаментальних та 
прикладних досліджень (біля 30 років) автори даної статті вперше в 
міжнародній практиці виявили та встановили, що в неактивній формі в 
рослинній сировині L-аскорбінової кислоти міститься в 2…4 разів 
більше, ніж у вільній формі (у формі кристалів), що фіксується 
загальноприйнятними методами, а також пектинових речовин – в 4…5 
разів більше (які під час вилучення трансформуються в 
високометоксильовану форму, про що свідчать желюючі властивості), 
каротиноїдів – в 2,5…4 разів більше, низькомолекулярних фенольних 
сполук – в 1,8…2,5 разу більше та ін. 

Традиційні методи переробки рослинної сировини призводять до 
значних втрат вітамінів та інших БАР, біополімерів та неповного 
використання біологічного потенціалу сировини. У зв’язку з цим на 
сьогодні в міжнародній практиці гостро стоїть проблема розробки 
високих технологій, зокрема, нанотехнологій, які можуть зробити 
процес обробки харчової сировини більш інтенсивним, глибоким, 
ефективним з максимальним збереженням цінних БАР та поживних 
речовин, збільшити вилучення (екстракцію) цільових компонентів, 
запровадити ресурсозберігаючі процеси, безвідходні технології та 
менш енергоємні процеси. Труднощі під час переробки плодоовочевої 
сировини з високим вмістом важкорозчинних біополімерів, їх 
нанокомплексів (зокрема целюлози, білків, пектинових речовин та ін.) 
пов’язані з тим, що значна частина перерахованих речовин у свіжій 
сировині знаходяться в неактивній (скритій, зв’язаній) формі [8–14]. 

Особливе місце серед рослинної сировини займають бобові, 
зокрема, горох (висушений), боби, сочевиця та ін. Відомо, що горох 
є традиційним джерелом рослинних повноцінних білків, незамінних 
амінокислот, гетерополісахаридів (целюлози, крохмалю, 
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пектинових речовин та ін.), які в рослинній сировині знаходяться у 
формі важкорозчинних наноасоціатів і нанокомплексів, що слабо 
засвоюються організмом людини (всього на 30…50 %). Вони 
відносяться до пребіотиків, непертравлювальних інгредієнтів їжі та 
стимулюють у організмі людини розвиток і метаболічну та 
біологічну активність однієї або декількох груп власних бактерій, 
які складають кишкову мікрофлору людини, позитивно впливають 
на склад мікробіоценозу [2–6]. 

На сьогодні глобальною проблемою в міжнародній практиці є 
дефіцит білка в раціонах харчування населення. За статистичними 
даними в Україні потреба в білках задовольняється не в повній мірі 
[15, 16]. Горох є важливим джерелом повноцінного білка, який за 
своєю біологічною цінністю не поступається тваринному. Проте, 
сьогодні горох не знайшов належного застосування в харчовій 
промисловості України. Асортимент продуктів із гороху 
висушеного обмежений і представлений декількома видами 
продукції: сухий концентрат із гороху для супів, горохова мука, 
горохове пюре, пастоподібні закуски – намазки, які називають 
«Хумуси» (виробництво Ізраїль) та ін. Літературних джерел, які б 
несли інформацію про інноваційні технології отримання 
дрібнодисперсних добавок із гороху у формі пюре і порошків, не 
виявлено. У зв’язку з цим актуальною є розробка нових 
наноструктурованих добавок із гороху та оздоровчих продуктів з їх 
використанням. 

Відомо, що сьогодні одним із прогресивних методів переробки 
рослинної сировини є кріогенна та дрібнодисперсне подрібнення 
без застосування холоду. Що стосується переробки гороху 
висушеного, то практично ніхто цих методів не застосовував, не 
вивчав процеси механодеструкції, механоактивації. На сьогодні 
перспективні способи дрібнодисперсного подрібнення вже знайшли 
широке застосування в хімічній, авіаційній, текстильний, 
будівельний галузі [17–24]. У харчовій промисловості ці процеси 
майже не вивчені. 

Під час розробки технологій отримання нанопорошків і 
нанопюре із гороху висушеного як інновацію було запропоновано 
використовувати дрібнодисперсне подрібнення паротермічно 
обробленого гороху, що супроводжується процесами 
механодеструкції та неферментативного біокаталізу. Комплексне 
використання вказаних технологічних прийомів дозволило 
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розробити новий спосіб отримання наноструктурованого пюре і 
нанопорошків із гороху з якісно новими порівняно з вихідною 
сировиною й аналогами характеристиками та хімічним складом, 
який не можна отримати, використовуючи традиційні методи. 

Робота присвячена розробці нанотехнології білкових рослинних 
добавок у формі нанопорошков і нанопюре із гороху, яка заснована на 
процесах глибокої переробки сировини. В якості інновації 
використовували дрібнодисперсне подрібнення термообробленої 
сировини, яке супроводжується неферментативним біокаталізом-
механолізом нанокомплексів біополімерів (гетерополісахаридів і 
білків) в розчинну легкозасвоювану форму (майже в 2 рази більше ніж 
у вихідній сировині).  

 

3. Мета і задачі дослідження 
Метою роботи є розробка нанотехнологій отримання добавок у 

формі пюре і нанопорошков із гороху, яка заснована на процесах 
глибокої переробки сировини з використанням в якості інновації 
дрібнодисперсного подрібнення попередньо обробленої 
(паротермічно) сировини, яке супроводжується процесами 
термомеханодеструкції, механоактивації та механолізу складних 
важкорозчинних наноасоціатів та нанокомлексів біополімерів та 
виявлення закономірностей і механізму зазначених процесів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні задачі: 

– виявити закономірності та механізм впливу неферментативного 
біокаталізу-механолізу на трансформацію зв’язаних і вільних 
амінокислот під час отримання наноструктурованого пюре і 
нанопорошків із гороху; 

– вивчити вплив процесів неферментативного біокаталізу-
механолізу (механічного руйнування) гетерополісахаридів (крохмалю, 
целюлози, пектинів); 

– розробити нанотехнологію отримання наноструктурованого 
пюре та нанопорошків з використанням глибокої переробки гороху 
разом із паротермічною обробкою та дрібнодисперсним 
подрібненням, яке супроводжується процесами механоліз; 

– вивчити особливості хімічного складу нанопорошков та нанопюре з 
висушеного гороху (білок, незамінні й замінні амінокислоти та їх зв’язані 
й вільні форми, амінокислотний скор, масову частку важкорозчинних 
гетерополісахаридів (крохмалю, пектину, целюлози), мінеральний склад 
(K, Ca, Ma, P, Na, Si), вітаміни (Е, В1, В2, холін), моноцукри та ін. 
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4. Наукове обґрунтування розробки нанотехнологій пюре і 
нанопорошков з гороху з використанням процесів глибокої 
переробки, зокрема паротермічної обробки в поєднанні з 
дрібнодисперсним подрібненням 

Наведені в цій статті наукові результати є продовженням роботи 
авторів на тему «Створення та впровадження прогресивних 
технологій та ефективного обладнання для отримання нових 
функціональних оздоровчих харчових продуктів», яка була удостоєна 
в 2006 році Державної премії України в галузі науки і техніки [8]. 

Головним під час розробки нанотехнологій пюре і нанопорошків з 
гороху з використанням процесів глибокої переробки рослинної 
сировини, зокрема паротермічної обробки в поєднанні з 
дрібнодисперсним подрібненням, було збільшити ступінь вилучення з 
сировини прихованих зв’язаних форм біополімерів у нанокомплексах у 
вільний стан, трансформувати білки, гетерополісахариди (харчові 
волокна, зокрема, целюлозу, пектинові речовини) в розчинну форму за 
рахунок механодеструкції та механолізу (механічного руйнування за 
рахунок механічної енергії). 

Дослідження проведено в ХДУХТ (м. Харків, Україна) на кафедрі 
технологій переробки плодів, овочів і молока в науково-дослідній 
лабораторії «Інноваційні кріо– та нанотехнології рослинних добавок та 
оздоровчих продуктів». 

В роботі запропоновано та розроблено технологію отримання 
наноструктурованого пюре та нанопорошку із висушеного гороху, яка 
включає паротермічну обробку та дрібнодисперсне подрібнення. 
Роботу виконано з використанням сучасного обладнання: для 
паротермічної обробки використовували пароконвекційну піч (Італія), 
традиційне обладнання для паротермічної обробки, активатор-
подрібнювач – кутер (Франція), бінокулярний мікроскоп, із 
відеокамерою та калібрувальною шкалою в мікрометровому та 
нанометровому діапазоні. 

Горох, який використовували в якості сировини при розробці 
добавок в наноструктурованій формі має високий вміст повноцінного 
білка (від 23,8 до 25,0 %), та містить незамінні амінокислоти, такі як 
лізин, триптофан, треонін, фенілаланін і тирозин, валін, ізолейцин, 
лейцин (табл. 1). 

Так, вміст триптофану в білку гороху міститься в 5 разів більше, 
ніж у ідеальному білку (згідно з величиною амінокислотного скору 
порівняно зі шкалою ФАО/ВОЗ) (табл. 2), амінокислот лізину та 
фенілаланіну в 3,4 разу більше, треоніну та валіну, ізолейцину, 
лейцину в 2,3…2,6 разу більше.  



306 
 

Таблиця 1 
Особливості хімічного складу висушеного гороху, який реалізується в 
торгівлі, – сировини для дрібнодисперсних добавок із нього у вигляді 

пюре та порошків 
Зразки гороху Найменування показників № 1 № 2 № 3 

Білок, % 24,5 25,0 23,8 
Жир, % 1,5 2,0 1,8 
Крохмаль, % 46,5 45,0 44,8 
Загальний цукор, % 3,0 3,5 3,2 
Пектин, % 3,5 3,2 3,8 
Целюлоза, % 10,1 8,9 9,2 
Глюкоза, % 1,0 1,2 1,4 
Фруктоза, % 1,21 1,30 1,25 
Зола, % 2,8 3,0 2,9 
Мінеральні речовини, мг в 100 г:  К    
Na 35 40 42 
Ca 118 125 130 
P 330 350 365 
Mg 108 115 125 
Кремній 83 95 101 
Вітаміни, мг в 100 г: Е    
Рібофлавін 0,15 0,30 0,25 
Тіамін 0,80 1,0 1,2 
Холін 165 200 210 
Волога 14 13 14,5 
 

Таблиця 2 
Масова частка незамінних амінокислот та величини амінокислотного 

скору порівняно зі шкалою ФАО/ВОЗ у білку висушеного гороху 
Масова частка амінокислот 

Амінокислота за шкалою 
ФАО/ВОЗ, 

мг у 1 г білку 

у білку висушеного 
гороху, мг у 1 г 

Амінокислотний 
скор, % 

Незамінні амінокислоти 
Триптофан 10 50,0 500,0 
Лізин 55 185,0 336,4 
Треонін 40 91,0 227,5 
Валін 50 121,0 242,0 
Метіонін 35 26,0 74,3 
Ізолейцин 40 105,0 262,5 
Лейцин 70 184,0 262,9 
Фенілалані+тірозін 60 118,0+74,0=192,0 320,0 
Примітка: вміст білка – 24,21% 
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Лімітуючою амінокислотою є метіонін (її амінокислотний скор 
складає 74,3 %). Показано також, що горох відрізняється високим 
вмістом важкорозчинних гетерополісахаридів – крохмалю – від 44,8 
до 46,5 %, целюлози – від 8,9 до 10,1 %, пектину – 3,2…3,8 %. 
Виявлено також, що масова частка загального цукру складає від 
3,0…3,5 %, вона представлена моноцукрами, в основному фруктозою 
(1,2…1,3 %) та глюкозою – 1,0…1,4 %. Показано, що кількість золи 
складає 2,8…3,0 %. Мінеральні речовини гороху представлені всім 
спектром мікроелементів (К, Ca, Ma, P, Na), також міститься кремній. 
Вітаміни гороху представлені вітаміном Е (9,1…11,2 мг в 100 г), 
рибофлавіном (0,15…0,30 мг в 100 г), а також холіном (200…210 мг в 
100 г), тіаміном (0,8…1,2 мг в 100 г). 

Встановлено, що паротермічна обробка та дрібнодисперсне 
подрібнення висушеного гороху під час отримання із нього 
дрібнодисперсного пюре і нанопорошків супроводжується 
процесами механодеструкції та неферментативного біокаталізу та 
призводить до руйнування білка та нанокомплексів і наноасоціатів 
білка з іншими біополімерами, зокрема гетерополісахаридами та їх 
часткового механолізу на 48…55 % до окремих α-амінокислот 
(табл. 3, 4).  

Показано, що у вихідній сировині – висушеному гороху 10 % 
білку знаходиться у вільному стані у вигляді вільних амінокислот і 
90 % у зв’язаному стані (відповідно 1,1 г та 10,9 г) у вигляді 
зв’язаних амінокислот (табл. 4). Крім того, показано, що кількість 
вільних амінокислот у нанопорошку із горохового пюре 
збільшується в 3,5…7,5 разу порівняно з вихідним висушеним 
горохом (табл. 4). Це пов’язано з тим, що значна частина білка 
трансформувалась у розчинну форму у вільні α-амінокислоти, які 
легко засвоюються живими організмами. Тобто, був виявлений 
ефект механодеструкції й руйнування білків до вільних 
амінокислот, які є нанорозмірні. Відомо, що розмір молекули α-
амінокислот знаходиться в інтервалі від 0,42 до 1,5 нм. 

Отримане нанопюре технологічне, легко утворює гелі й 
розширює спектр його застосування для збагачення різних 
харчових продуктів незамінними амінокислотами, іншими БАР та 
поживними речовинами. 

Механізми механодеструкції та механолізу білка та його 
нанокомплексів і наноасоціатів з іншими біополімерами, який 
пов’язаний з механокрекінгом, показані на рис. 1.  
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Таблиця 3 
Вплив паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення на 

вміст зв’язаних і вільних амінокислот білка під час отримання 
наноструктурованого пюре із гороху 
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Аспарагінов
а кислота 1,14 0,62 54,0 1,8 0,13 0,65 515,1 5,2 

Треонін 0,43 0,22 49,8 2,1 0,03 0,25 950,0 5,7 
Серін 0,52 0,26 50,0 2,0 0,56 0,32 564,0 5,6 
Глутамінова 
кислота 2,00 1,01 50,2 1,9 0,22 0,22 550,5 5,4 

Пролін 0,44 0,45 50,6 2,1 0,10 0,32 338,2 3,5 
Цистін 0,33 0,16 49,2 2,0 0,03 0,19 762,1 7,6 
Гліцин 0,39 0,20 49,8 2,1 0,04 0,22 861,2 8,7 
Аланін 0,52 0,24 47,2 2,2 0,06 0,33 592,1 5,8 
Валін  0,58 0,29 50,0 2,0 0,025 0,34 1250,0 2,5 
Метіонін  0,12 0,06 45,9 2,2 0,01 0,08 749,0 7,5 
Ізолейцин 0,48 0,29 50,5 1,9 0,05 0,28 570,0 5,7 
Лейцин 0,86 0,45 52,6 1,9 0,06 0,47 720,0 7,2 
Тирозін 0,17 0,18 100,0 1,0 0,19 0,22 107,9 1,1 
Фенілаланін 0,55 0,28 51,9 1,9 0,04 0,31 760,0 7,6 
Гістидін 0,30 0,15 50,0 2,0 0,07 0,42 431,3 4,3 
Лізін 0,86 0,43 50,0 2,0 0,07 0,48 675,6 6,8 
Аргінін 1,06 0,80 75,0 1,3 0,02 0,15 600,0 6,0 
Триптофан 0,23 0,20 44,4 2,2 0,03 0,15 600,0 6,0 
∑ 10,90 5,88 53,9 2,0 1,1 0,32 570,0 5,9 

 
Паротермічна обробка та дрібнодисперсне подрібнення 

висушеного гороху під час отримання із нього дрібнодисперсного 
пюре за рахунок неферментативного біокаталізу – механолізу 
призводить до руйнування важкорозчинних біополімерів та їх  
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Таблиця 4 
Вплив паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення на 

вміст зв’язаних і вільних амінокислот білка під час отримання 
наноструктурованого порошку із горохового пюре 

Масова частка амінокислот 
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Аспарагінова 
кислота 2,28 1,24 54,4 1,8 0,25 1,29 516,0 5,2 
Треонін 0,86 0,43 50,0 2 0,05 0,48 960,0 9,6 
Серін 1,02 0,51 50,0 2 0,11 0,62 563,6 5,6 
Глутамінова 
кислота 3,95 1,98 50,1 1,9 0,44 2,41 547,7 5,5 
Пролін 0,87 0,44 50,6 1,9 0,18 0,61 339,0 3,4 
Цистін 0,65 0,32 49,2 2 0,05 0,38 760,0 7,6 
Гліцин 0,77 0,39 50,7 1,9 0,05 0,43 860,0 8,6 
Аланін 1,02 0,48 47,1 2,1 0,11 0,65 591,0 5,9 
Валін  1,16 0,58 50,0 2,0 0,05 0,63 1260,0 12,6 
Метіонін  0,24 0,11 45,8 2,2 0,02 0,15 750,0 7,5 
Ізолейцин 0,95 0,48 50,5 1,9 0,10 0,57 570,0 5,7 
Лейцин 1,71 0,9 52,6 1,9 0,13 0,94 723,1 7,2 
Тірозін 0,34 0,35 102,9 1,1 0,38 0,41 107,9 1,1 
Фенілаланін 1,1 0,57 51,9 1,9 0,08 0,61 762,5 7,6 
Гістидін 0,6 0,29 48,3 2,1 0,03 0,34 1133,3 11,3 
Лізін 1,71 0,90 52,6 1,9 0,14 0,95 678,6 6,8 
Аргінін 2,13 1,60 75,1 1,3 0,16 0,69 431,3 4,3 
Триптофан 0,45 0,20 44,4 2,25 0,05 0,30 600,0 6,0 
∑ 21,81 11,77 54,0 1,9 2,38 12,44 574,5 5,7 

 
нанокомплексів, гетерополісахаридів, зокрема целюлози, крохмалю 
(на 30…35 %) та протопектина на 50 %  в розчинну форму. 
Паралельно відбувається збільшення глюкози в нанопюре з гороху (від 
1,0 г в 100 г до 10,0 г в 100 г), тобто в 10 раз порівняно з вихідною 
сировиною (табл. 5). 

Отримані хімічними методами результати дослідження впливу 
кріомеханодеструкції на нанокомплекси і наноасоціати біополімерів з 
низькомолекулярними БАР та окремих біополімерів при отриманні 
нанодобавок із гороху були підтверджені методом спектрального 
аналізу при вивченні ІЧ-спектрів (рис. 2). 
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Рис. 1. Схематичне відображення механізму впливу паротермічної 

обробки та неферментативного каталізу на деструкцію і механоліз 
молекул білка гороху у водорозчинну форму до окремих амінокислот 

при переробці гороху термообробленого, де: 1-біополімер білок; 2-
вільні амінокислоти; 3-низькомолекулярні фрагменти білка (діпептиди, 
трипептиди); 4-вільні амінокислоти при отриманні дрібнодисперсних 

добавок в наноформі 
 

Таблиця 5 
Вміст розчинних та нерозчинних компонентів-біополімерів 

нанопорошков та нанопюре із гороху порівняно з аналогами та 
вихідною сировиною 

Найменування 
показнику 

Горох 
висушений 

(вихідна 
сировина) 

Дрібнодис- 
персне 
пюре із 
гороху 

Нанопюре  
із гороху 

Порошко-
подібне 
пюре із 
гороху 

(аналог) 

Пюре з 
гороху 

(аналог) 

Білок, % на СР 23,8…25,0 14,0…14,5 25,0…27,5 22,0…22,5 12,5…13,0 
Зв’язані аміно- 
кислоти, % на СР 21,8…22,5 5,9…6,0 10,9…12,2 19,5…20,0 11,0…11,2 
Вільні амін окис- 
лоти, % на СР 2,0…2,5 6,0…7,0 11,5…13,0 3,5…4,0 1,5…1,8 
Протопектин,  
% на СР 3,2…3,8 1,4…1,6 1,2…1,4 3,2…3,4 2,8…3,0 
Розчинний пектин, 
% на СР 0,4…0,5 1,8…2,0 3,6…4,0 0,8…0,9 0,7…0,8 
Крохмаль, % на СР 44,8…46,5 20…21 34…36 33,0…40,0 22…23 
Целюлоза, % на СР 8,9…10,1 3,5…4,0 5,2…7,0 8,9…9,0 6,0…6,2 
Глюкоза, % на СР 1,0…1,4 2,5…5,0 11…15,0 2,0…2,1 1,6…1,8 
Загальний цукор, % 3,5…3,8 7,0…7,5 24…28 6,5…6,8 3,0…3,2 
Сухі речовини, % 14…14,5 45…50,0 5…8 8…9 45…50 

 



311 
 

 
 

 

Рис. 2. Порівняння ІЧ – спектрів гороху термообробленого, 
висушеного та грубо подрібненого (1), дрібнодисперсного 

термообробленого та висушеного за допомогою теплової сушки (2) 
 

При порівнянні ІЧ-спектрів гороху висушеного та отриманих з 
нього (попередньо термообробленого) дрібнодисперсних добавок у 
формі пюре і нанопорошков встановлено, що при паротермічній 
обробці та дрібнодисперсному подрібненні спостерігається значне 
зменшення інтенсивності спектрів широкої характеристичної полоски 
в області частот при V=3600…3000 см-1, характерної для валентних 
коливань функціональних груп – ОН. Це свідчить про руйнування 
внутрішньомолекулярних і міжмолекулярних водневих зв’язків, 
деструкції нанокомплексів та наноасоціатів біополімерів з 
низькомолекулярними БАР, дезагрегацію, руйнування (зокрема 
неферментативного каталізу-механолізу, який виникає при 
механічному подрібненні та паротермічній обробці) біополімерів 
(білку, гетерополісахаридів, пектинових речовин, целюлози, 
крохмалю) та їх нанокомплексів і наноасоціатів.  Паралельно  в  
області  частот  при  V=2900…2000 см-1  та V=1700…1100 см-1 
характерних для валентних коливань груп –СН3, –NН2, –NН3, СО–, а 
також ненасичених подвійних зв’язків спостерігається значне 
збільшення інтенсивності спектрів. 

Це свідчить про збільшення після подрібнення функціональних 
груп α-амінокислот, які відбуваються при руйнуванні білків до окремих 
мономерів α-амінокислот в результаті неферментативного біокаталізу-
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механолізу, а також руйнування інших біополімерів, зокрема целюлози 
до глюкози, пектину до галактуронової кислоти, крохмалю до глюкози 
та ін. та руйнування нанокомплексів “біолімер – БАР” і трансформації 
низькомолекулярних БАР у вільну форму (зокрема низько-
молекулярних фенольних сполук і вітамінів та ін.), що підтверджують 
експериментальні дані, отримані за допомогою хімічних методів аналізу. 

На основі отриманих експериментальних даних була розроблена 
нанотехнологія переробки гороху висушеного в дрібнодисперсне 
пюре і нанопорошок, яка від традиційних відрізняється тим, що 
заснована на процесах глибокої переробки сировини та включає 
паротермічну обробку та дрібнодисперсне подрібнення (рис. 3). 

 
Рис. 3. Технологічна схема отримання наноструктурованого пюре 

і нанопорошків з пребіотичними властивостями з гороху з 
використанням паротермічної обробки та неферментативного 

біокаталізу 
 

Нова технологія дає можливість отримати добавки з гороху у 
вигляді дрібнодисперсного пюре та нанопорошку з розміром 
частинок у десятки разів менше ніж за традиційних методів 
подрібнення. Їх якість за вмістом розчинних складових біополімерів 
(зокрема вільних α-амінокислот, розчинних пектинів, розчинної 
целюлози) та БАР (вітамінів, ненасичених ароматичних речовин, 
фенольних сполук та ін.), які вилучені із зв’язаного стану у вільний і 
перевищують українські та закордонні аналоги.  

Під час розробки нових технологій одержані результати стали 
основою при отриманні дрібнодисперсних порошків з гороху для 
оздоровчого харчування. Нові технології пройшли апробацію у 
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виробничих умовах в НПП «КРІАС» (м. Харків, Україна). На основі 
експериментальних даних було розроблено нормативну 
документацію на дрібнодисперсне пюре і порошок з гороху. На їх 
основі були розроблені нові види оздоровчих продуктів для масового 
споживання і спецконтингенту (сухі концентрати для супів, для 
соусів-дресінгів, білкові пасти та закуски-намазки та ін.). 

До недоліків та особливостей запропонованих методів обробки 
гороху можна віднести необхідність корегування режимів та 
особливостей його попередньої підготовки до паротермічної обробки 
та дрібнодисперсного подрібнення в залежності від сорту, його 
хімічного складу та ін. 

 

6. Висновки 
– Використання глибокої переробки рослинної сировини (зокрема 

гороху висушеного) засноване на комплексній дії на сировину 
паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення. Під час 
отримання наноструктурованого пюре та нанопорошку, відбуваються 
процеси механодеструкції, механохімії, які супроводжуються 
неферментативним біокаталізом – механолізом (руйнуванням) 
важкорозчинних нанокомплексів біополімерів та самих біополімерів 
(білків, гетерополісахаридів, зокрема пектинових речовин, целюлози, 
крохмалю) в розчинну легкозасвоювану форму (майже в 2 рази 
більше, ніж знаходиться у вихідній сировині у скритій формі) до їх 
мономерів (на 35…55 %). Причиною механодеструкції білка та його 
нанокомплексів, є механізм пов’язаний з механокрекінгом. 

– Паротермічна обробка та дрібнодисперсне подрібнення гороху під 
час отримання із нього дрібнодисперсного пюре призводить до руйнуван-
ня полісахаридів за рахунок неферментативного каталізу, зокрема 
целюлози і крохмалю на 30 – 35 %, протопектину на 50 % до окремих 
мономерів. Показано, що паралельно відбувається збільшення глюкози в 
нанопюре із гороху від 1,0 г в 100 г до 10,0 г в 100 г, тобто в 10 раз. 

– Розроблена нанотехнологія дрібнодисперсних добавок у формі 
пюре і нанопорошку із гороху висушеного, яка відрізняється глибокою 
переробкою сировини та заснована на використанні комплексної дії 
паротермічної обробки сировини та дрібнодисперсного подрібнення. 
Пюре і нанопорошок знаходяться в нанорозмірній легкозасвоюваній 
формі за рахунок механодеструкції клітин, тканин та важкорозчинних 
нанокомплексів біополімерів та асоціатів до окремих мономерів. Їх 
якість перевищує українські й закордоні аналоги. 
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– Причиною руйнування білку (до окремих мономерів α-амінокислот) 
та важкорозчинних біополімерів та їх нанокомплексів ймовірно є 
наслідком неферментативного  біокаталізу – механолізу, що відбувається 
під дією паротермічної обробки та дрібнодисперсного подрібнення. 
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The content of biologically active substances (BAS) – chlorophylls a 

and b, carotenoids, L-ascorbic acid and polyphenolic compounds in 
chlorophyll-containing vegetables (Broccoli and Brussels sprout) is 
studied. A cryogenic technology of freezing of chlorophyll-containing 
vegetables is developed. It is found that the use of cryogenic «shock» 
freezing makes it possible not only to preserve all the useful biologically 
active substances, but also to extract them to a free state more fully 
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Вивчено вміст біологічно активних речовин (БАР) – хлорофілів a 
і b, каротиноїдів, L-аскорбінової кислоти та поліфенольних речовин 
в хлорофілвмісних овочах (капусті броколі та брюссельській). 
Розроблено кріогенну технологію заморожування хлорофілвмісних 
овочів. Встановлено, що застосування кріогенного «шокового» 
заморожування дозволяє не тільки зберегти всі корисні БАР, але й 
більш повно їх вилучити у вільний стан  

Ключові слова: кріогенне заморожування, інновації, 
хлорофілвмісні овочі, броколі, брюссельська капуста, рідкий азот 
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Изучено содержание биологически активных веществ (БАВ) – 
хлорофиллов a и b, каротиноидов, L-аскорбиновой кислоты и 
полифенольных веществ в хлорофиллсодержащих овощах (капусте 
брокколи и брюссельской). Разработана криогенная технология 
замораживания хлорофиллсодержащих овощей. Установлено, что 
использование криогенного «шокового» замораживания позволяет не 
только сохранить все полезные БАВ, но и более полно извлечь их в 
свободное состояние  

Ключевые слова: криогенное замораживание, инновации, 
хлорофиллсодержащие овощи, брокколи, брюссельская капуста, 
жидкий азот  

 

1. Introduction 
At the current moment, the global problem in all countries is the lack 

of vitamins, valuable proteins, minerals and other biologically active 
substances (BAS) in a daily diet, the need in which in Ukraine is satisfied 
only for 50% [1-3]. In addition, dietary nutrition is unbalanced: Ukrainian 
population suffers from the lack of meat, fish, milk, vegetables, fruits and 
other products promoting health strengthening. At the same time, 
environmental degradation and immunity reduction of the population are 
witnessed all over the world [1-3]. In this connection, functional healthful 
products, especially from fruits and vegetables aimed to health 
strengthening are very popular in many countries of the world [4, 5]. 
Nowadays both domestic and foreign scientists give much attention to this 
problem in their works all over the world. The government invests the 
programs of health nutrition and health lifestyles and implement them into 
the community in different forms at the national level. This is one of the 
most important ways of the science development, which is nowadays been 
rapidly developing in international practice [4, 5]. 

One of the perspective ways for the manufacture of healthful food is 
the use of frozen vegetables and fruits containing a significant amount of 
biologically active substances, such as vitamins, carotenoids, chlorophylls 
a and b, phenolic compounds, which contribute to strengthening 
immunodefences of a human body with detoxicative and antioxidant effect 
on the human body [4]. At present time in Ukraine, there is a shortage of 
domestic frozen vegetables [4-9]. 

Chlorophyll-containing vegetables (Broccoli and Brussels sprout) 
markedly stand out among the other, high in chlorophyll, plants, ascorbic 
acid, β-carotene, phenolic compounds with antioxidant and 
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immunomodulatory effects. These vegetables are very popular among the 
people all over the world (especially in Japan, the USA, Brazil, etc.). It is 
known that unsaturated compounds of chlorophyll possess anti-radiation 
effect, antitumor activity and significantly increase the body defenses, 
especially in combination with ascorbic acid and β-carotene, which is 
found in Broccoli and Brussels in large quantities. We know that they are 
poorly stored seasonal ingredients. Traditional recycling technologies lead 
to significant losses of BAS [6-10]. 

Difficulties in the processing of chlorophyll-containing vegetables to 
canned foods due to the fact that under the influence of heat treatment, 
light, oxygen, and pH, significant are the losses of chlorophyll, ascorbic 
acid, carotenoids and others BAS (from 20 to 80%). The loss of 
chlorophyll is accompanied by darkening or discoloration of the product. 
Under the influence of these factors, the reaction of substituting integrally 
conjugated magnesium to hydrogen occurs in the molecules of 
chlorophyll. This results in the formation of brown substance – 
pheophytin. In Ukraine, chlorophyll-containing vegetables (CCV) have not 
found proper application in the manufacture of food products [9]. 

There are practically no scientific works identifying the ways of 
processing chlorophyll-containing plant material, including freezing, 
which lead to the preservation of natural chlorophyll. The available 
scientific data are controversial. 

 

2. Analysis of published data and problem definition 
It is well-known that the most effective way of processing of 

vegetables, fruits and berries is a quick «shock» freezing that ensures the 
best method of storing of vitamins and other biologically active 
substances. However, the loss of cell juice, vitamins and other substances 
occur during the defrosting of plant materials. Warranty storage terms of 
frozen products are less than 6 months. Cryogenic «shock» freezing, in 
other words, freezing with the use of cryogenic liquids (liquid nitrogen, 
liquid carbon dioxide, etc.) are widely applied abroad. In Ukraine, this 
method of freezing has not been applied yet and the cryogenic 
technologies have not been developed; biochemical and physical-chemical 
processes have not been studied during the freezing of chlorophyll-
containing plant material [7-9]. 

In this work, during the development of the technology of frozen 
chlorophyll-containing vegetables (Broccoli and Brussels sprout), it was 
innovatively suggested to use cryogenic «shock» fast freezing to lower 
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final temperatures of the product compared to international practice. That 
allowed to elaborate a new way for obtaining frozen vegetables with 
qualitatively new consumer properties in comparison with outward raw 
material and traditional frozen vegetables. Until now, it was impossible to 
get them by using generally accepted methods. Under intensive cryogenic 
freezing with the use of high cooling velocity to lower temperatures than is 
accepted in international practice (-18 °C) in a final product (-35-40 °C), 
crystal structure characteristic for frozen vegetables will form. Enzymatic 
and non-enzymatic processes, changes of BAS, cryodestruction of BAS, 
biopolymers and BAS Nano-associates – biopolymer or biopolymer – 
biopolymer and others – can occur. The enumerated processes using 
cryogenic freezing will take place otherwise than with traditional methods 
and different freezing temperatures, which requires additional research. 

Analyzing the data of the scientific periodical literature for the last 10 
years studying the influence of «shock» freezing on the quality of plant 
and animal products it was determined that the quality is identified by 
scientists as the texture of product. It is also studied the impact of freezing 
on the thermal characteristics of product in [11-16] the scientific works. 
New technologies of fast freezing include the use of high pressure, 
dehydration or ultrasound pre-processing of products before freezing as an 
alternative to thermal methods of processing of raw fruits and vegetables 
before freezing. It is determined that pre-processing dehydration of 
products before freezing can reduce the damage for texture degradation 
due to particulate dehydration before freezing. The authors suggested the 
forecasting of process of freezing – defrosting and shelf life of frozen 
products depending on the type of equipment for freezing considering the 
determined values of density in the subfreezing temperatures, thermal 
conductivity, specific heat, thermometric conductivity of product [11-16]. 
In addition, knowledge of the speed of kinetics of processes changes of 
quality allows predicting the shelf life of frozen foods. 

In addition, recent studies which related to the use of ultralow-
temperatures for animal products of long-term storage and high-quality are 
descried [10]. The protein stability during the storage at a temperature 
below the freezing point is installed when the content of non-freezing 
water is minimal. It is shown that the lipid oxidation is inhibited by 
prevention of penetration of oxygen into the tissue of animal raw 
materials, instead of decreasing of temperature storage. It is determined the 
temperature at which much of the fish lipids is still in the non-iced state. It 
is determined the recommended temperature (which is – 35,0 °C) of long-
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term storage of fish without changing the quality, but it is not explained 
why exactly this temperature has been chosen by the authors. 

So, the analysis of the literature concerning the problem of saving of 
product quality during the freezing, storage in freezer and defrosting has 
showed that there are no data in the scientific literature that associated with 
influence of cryogenic «shock» freezing of different types of plant 
materials, including chlorophyll-containing vegetables, on the quality of 
the raw materials by content of BAR and data associated with processing 
methods that allow to reduce the losses of cell juice during defrosting. 

 

3. The purpose and objectives of the study 
The aim of the research work is to develop a cryogenic technology of 

frozen chlorophyll-containing vegetables (Broccoli and Brussels sprout), 
which includes cryogenic «shock» freezing with high velocities, and to 
lower final temperatures in products with the use of liquid and gaseous 
nitrogen. This allows both to maintain chlorophyll a and b, carotenoids and 
other biologically active substances (BAS), and to remove their hidden 
forms (linked with biopolymers in Nano-complexes). 

To achieve this goal it is necessary to solve the following problems: 
 to examine the content of biologically active substances such as 

chlorophyll a and b, β–carotene, vitamin C, tannins, organic acids in fresh 
chlorophyll-containing vegetables (Broccoli and Brussels sprout); 

 to examine the impact of cryogenic «shock» freezing with the 
use of liquid and gaseous nitrogen with the high velocities to different final 
temperatures for storage of chlorophyll a and b, β-carotene, vitamin C, 
tannins and activity of oxidative enzymes during the freezing of Broccoli 
and Brussels sprout; 

 to develop cryogenic technology of obtaining of frozen chloro- 
phyll-containing vegetables with the use of liquid and gaseous nitrogen 
with maximum preservation of chlorophyll a and b and other biologically 
active substances with minimal losses of cell sap during the defrosting; 

 to examine the regularities and mechanisms of the processes 
which occur during the cryogenic freezing; 

 to examine the content of BAS in frozen vegetables compared 
to outward materials and analogues. 
 

4. Scientific substantiation of development of cryotechnology of 
chlorophyll-containing vegetables 

Academicians from Kharkov State University of food and trade  
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(KhSUFT, Ukraine) together with specialists from Kharkiv trade-economic 
college of KNTEU proposed and developed cryotechnology of freezing of 
chlorophyll-containing vegetables (Broccoli and Brussels sprout) with the use 
of liquid and gaseous nitrogen. The research was carried out in KhSUFT at the 
Department of fruits, vegetables and milk processing technology in two 
scientific and research laboratories: «Innovative cryo- and Nano-technologies 
of vegetable supplements and healthy products» and «Technologies and 
Biochemistry of phyto concentrates». The work is performed on the original 
modern equipment available at the department:  cryogenic software 
refrigerant, which uses gaseous nitrogen as a refrigerant and liquid inert 
medium. The temperature in a fast-refrigerating chamber was -60 °C. The 
products were frozen at various velocity (2, 5, 10 °С in a minute) to a final 
temperature: -18 °C; -25 °C; -30 °C; -35 °C. Thus from 0,5 to 1 kg of liquid 
nitrogen were used for the refrigeration of 1 kg of vegetables depending on 
raw material, thickness of a freezing product, etc. 

The research carried out in this article is a continuation of the authors’ 
works concerning the development of cryogenic technologies for 
processing different fruits and vegetables to fine supplements in the form 
of Nano-powders, frozen Nano-purees included in the work, which in 2016 
was awarded the State Prize in Science and Engineering of Ukraine. 

The main idea for the development of cryogenic technology of frozen 
chlorophyll-containing vegetables was complete elimination of the losses 
of cell sap during defrosting, elimination of heat treatment of raw material 
and full preservation of chlorophyll a and b, carotenoids, ascorbic acid and 
other biologically active substances both during freezing and during 
defrosting and storage for a year. 

The study of BAS content in fresh vegetables showed that broccoli 
differed with a higher amount of chlorophyll a and b (almost 1.5 times 
higher) from the amount containing in Brussels sprout (table 1). Mass 
fraction of chlorophyll is 90,5 mg, chlorophyll b – 198 mg in 100 g, and 
Brussels sprout respectively contained 60,2 and 125 mg in 100 g. 

Brussels sprouts differed with a higher amount of β-carotene 
compared to broccoli (respectively 10,8-12,3 mg in 100 g, and 9-10 mg in 
100 g) and ascorbic acid (75-82 mg in 100 g and 54-59 mg in 100 g). 
Broccoli also differed in enzymatic system more active than with Brussels 
sprout (2-2.4 times). Thus, polyphenoloxidase activity in broccoli is around 
2,4 0,01N of iodine solution, and in Brussels – around 1,0 0,01N of iodine 
solution, peroxidase activity 13,8 and 6,3 0,01N of iodine solution 
respectively. It is also shown that chlorophyll-containing vegetables differ 
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in a high content of phenolic compounds – oozes of tannin type (302…680 
mg in 100 g) with high antioxidant, immunomodulating and detoxifying 
properties. Therefore, chlorophyll-containing vegetables differ in high 
content of biologically active substances such as chlorophyll a and b,  
β-carotene, L-ascorbic acid and polyphenols. 

It is determined that the use of cryogenic «shock» freezing of 
chlorophyll-containing vegetables with high velocities (5-10 °C in a 
minute) to a final temperature -32...-35 °C may both save chlorophyll, 
carotene, L-ascorbic acid, polyphenolic compounds, and get frozen 
vegetables of different chemical composition, better than fresh vegetables. 
In particular, by the content of BAS they are twice better and by some 
other indicators, three times better (table 1). Thus, mass fraction of 
chlorophylls after cryogenic freezing increased 2-2,2 times, β-carotene – 
2-3 times, i.e. they are more completely extracted from raw materials from 
complex biopolymers of Nano-components of BAS to a free form, i.e. 
there is the effect of «enriching» the product and inactivation of oxidative 
and hydrolytic enzymes. The mechanism of this process is associated with 
significant cryodestruction of enzyme molecules and their active centers. 
More complete extraction mechanism of low BAS from frozen 
chlorophyll-containing vegetables is connected with the fact that during 
fast freezing inside the plant cells small ice crystals are formed. They 
destroy hydrogen bonds in Nano-complexes between the bound low-
molecular BAS and Biopolymers. The number of BAS in their free state 
increases, which is recorded by chemical and spectroscopic methods. 
Besides, micro destruction of a cell biomembranes and destruction of 
Nano-complexes, cytoplasm biopolymers (namely, «protein-lipid-
cellulose», etc.) occur, which promote better extraction of BAS from the 
bound state. At the same time, it is worth noting that during the vegetables 
defrosting no cell sap is lost. The obtained results became the basis for the 
development of cryogenic technology for obtaining frozen chlorophyll-
containing vegetables – Broccoli and Brussels sprout. 

It is shown that at freezing vegetables to the temperature of -18 ... -20 °C 
slight losses of BAS occur (table 1).  

The increased extraction of BAS from frozen vegetables is confirmed 
in the study of infrared spectra. The changes are revealed in the frequency 
ranging from 3000-3650 cm-1, characteristic to stretching vibration of 
functional OH-groups in a free state, which participate in intramolecular 
and intermolecular hydrogen bonds, are included to free and bound 
moisture, phenolic compounds, tannins , proteins , sugars and so on during 
the comparison of fresh and chlorophyll-containing vegetables. It means 
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that hydrogen bonds destroy in various Nano-complexes of biopolymer 
compounds from BAS and in biopolymers themselves. At this, the latter, 
transformed to their free state, extract fuller. Chemical methods of research 
specify and fix them by means of chemical methods of research. 

Based on the experimental data, cryogenic freezing technology for 
chlorophyll-containing vegetables is elaborated. It differs from traditional 
technologies by activating high speed freezing to much lower temperatures 
(to -35 °C) than it is accepted in international practice (picture 1). 

New technology makes it possible to get frozen vegetables with record 
performance and quality in BAS contents, such as chlorophyll a and b,  
β-carotene, L-ascorbic acid, polyphenolic substances exceeding the initial 
fresh vegetables 2-3 times. The quality of frozen vegetables exceeds 
domestic and foreign counterparts (table 2). Moreover, no losses of cell 
juice during defrosting. 

 

Table 1 
The effect of cryogenic «shock» freezing of chlorophyll-containing 

vegetables with the use of high freezing speed till different final 
temperatures on the mass fraction of chlorophyll, carotenoids and  

L-ascorbic acid 
Mass fraction 

chlorophylls β-carotene  L-ascorbic 
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Broccoli 
rаw 87,6 100,0 195,0 100,0 8,8 100,0 52,0 100,0 380,2 100,0 13,8 2,4 

frozen to 
–18˚ С 90,1 102,8 191,2 97,4 17,0 193,2 49,1 94,4 372,0 98,0 17,6 3,2 

frozen to  
– 35 ˚ С 198,6 226,7 398,8 205,0 26,1 296,5 101,4 195,0 680,9 180,5 0,1 0,2 

Brussels cabbage 
rаw 58,0 100,0 120,0 100,0 10,5 100,0 75,6 100,0 310,4 100,0 6,3 1,0 

frozen to  
–18˚ С 57,4 99,4 118,4 98,7 18,7 178,1 74,2 98,7 302,6 97,5 7,4 1,3 

frozen to  
–35 ˚ С 116,2 200,4 258,7 215,6 25,9 246,7 140,4 185,7 579,7 187,2 0 0 
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It is shown that the oxidative enzymes are completely inactivated in 
frozen chlorophyll-containing vegetables which have been received by 
new technology. It provides a significant term of storage of frozen foods, 
which is 1 year without the losses of BAS.  

Thus, the technology of frozen chlorophyll-containing vegetables, 
which includes the use of cryogenic «shock» freezing using liquid and 
gaseous nitrogen is developed. The new technology allows to get a new 
product that cannot be obtained using traditional freezing. The different 
kinds of healthful foods (soups-puree, vegetable stews, vegetable soups, 
hot salads, side dishes for meat dishes etc.) using frozen vegetables with a 
high content of BAS are developed. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. The fundamental technological scheme of frozen chlorophyll-
containing vegetables with the use of cryogenic «shock» freezing 

 

6. Discussion of research results 
There are the following benefits of this work: the authors managed to 

get frozen vegetables that exceed fresh (start) vegetables by the content of 
BAS (especially chlorophyll a and b, carotenoids, L-ascorbic acid, 
polyphenols) firstly in the world practice. The technological regimes and 
cryogenic technology of freezing of chlorophyll-containing vegetables are 
developed. The frozen vegetables exceed all known domestic and foreign 
analogues that cannot be obtained until now with the use of special 
methods of freezing of raw materials. The mechanisms and processes that 
occur during the cryogenic freezing are revealed. The quality of vegetables 
is described. The approbation in industrial conditions is conducted. The 
obtained results of research allow new consideration of the process of 
freezing of fruits and vegetables. It should be noted that each raw material 
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depending on the content of labile BAS in the development of cryogenic 
technologies requires a specific approach, which is «know-how» by 
authors of new developments. 

 

Table 2 
The content of biologically active substances in fresh and frozen 

vegetables 
Indicator Broccoli Brussels sprout 

Mass fraction, 
mg in 100 g  fresh frozen fresh frozen 
chlorophyll a  90,5±10,5 198,0±12,4 60,2±10,0 116,5±12,0 
chlorophyll b  198,0±20,4 398,0±20,3 125,0±15,0 200,4±15,4 

β-carotene  9,0±1,0 27,0±2,5 10,8±1,5 25,9±2,5 
L- ascorbic acid  54,0±5,2 101,4±10,4 75,0±7,0 140,5±2,8 

polyphenols 380,2±12,4 680,0±20,4 310,4±13,2 579,0±25,4 
Mass fraction of 
organic acids, %  0,30±0,05 0,50±0,01 0,40 ± 0,05 0,55±0,05 
Polifenoloxidase 

activity of 
0,01N iodine 

solution 2,40±0,01 0 1,00± 0,05 0 
Peroxidase 
activity of 

0,01N iodine 
solution 13,8±2,0 0 6,30 ± 0,05 0 
 

Information obtained in the research work is useful and can be used 
during the freezing of different food products, raw materials and herbal 
pharmaceuticals, animal feed, and so on.  

Disadvantages and features of the proposed method include the need 
of correction of modes and features of pre-processing preparation before 
freezing depending on the type of raw materials, their chemical 
composition, content and type of BAS, the activity of enzyme systems. 
 

7. Conclusions 
As a result of research:  
- it is shown that broccoli and Brussels cabbage differ by high content 

of BAS such as chlorophylls a and b (chlorophyll a – 60,2...90,5 mg in 100 g, 
b – 125...198 mg in 100 g), carotenoids (10,8...12,3 mg in 100 g),  
L-ascorbic acid (54...82 mg in 100 g), polyphenols (302...680 mg in100 g); 

- the cryogenic technology of frozen chlorophyll-containing 
vegetables is developed. It differs from conventional by using of high 
speed freezing to a low temperature (-35 °C) than is accepted in 
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international practice. The quality of frozen vegetables exceeds fresh 
vegetables by the content of BAS 2-3 times. Moreover, no losses of cell 
juice during the defrosting and no changes of BAS during the storage 
while a year; 

- it is determined that the use of cryogenic «shock» freezing of chloro- 
phyll-containing vegetables with a high speed (5...10 °C in a minute) to a 
final temperature -32...-35 °C allow both: to save chlorophylls, β-carotene, 
L-ascorbic acid, polyphenolic compounds and to obtain the frozen 
vegetables with another chemical composition, including the content of 
BAS twice. Some of indicators three times better than in fresh materials. 
So, the mass fraction of chlorophylls is increased 2...2,2 times, β-carotene 
– 2...3 times after cryogenic freezing. Thus the more complete extraction 
of these substances occur from the raw materials from Nanocomplexes of 
biopolymers with BAS into the free form. So, the effect of «enrichment» 
of product and inactivation of oxidative and hydrolytic enzymes occur; 

- the new technology allows both: to preserve all the biologically 
active substances and to discover the biological potential of raw materials 
more fully, in other words, to extract their hidden forms (linked with 
Nanocomplexes of biopolymers, minerals and tannins) 2-3 times more 
compared with fresh vegetables and well-known analogues. New 
technologies were tested at production conditions in the NPC «CRYAS». 
The project of documentation (TC and TI) for «The frozen chlorophyll-
containing vegetables» for a healthy diet is developed. The frozen 
vegetables exceed fresh vegetables by the content of BAS 2...3 times. 
They don’t lose the cell juice during the unfreezing. Their shelf life is 12 
months without the losses of vitamins and other biologically active 
substances. 
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Вивчено комплексний вплив процесів неферментативного 
каталізу – кріомеханолізу і заморожування сичугових сирів при 
підготовці до плавлення, який призводить до кріодеструкції 
важкорозчинних параказеїнаткальційфосфатний нанокомплексів в 
розчинну форму. Установлено, що відбувається їх кріодеструкція і 
трансформація в наноформу (на 55…60 %). Розроблено технологію 
оздоровчих плавлених сирних виробів. Розкрито механізми процесів 
заморожування та неферментативного каталізу 

Ключові слова: неферментативний каталіз, механоліз, 
заморожування, низькотемпературне подрібнення, твердий 
сичуговий сир, нанокомплекси, плавлені сирні вироби 
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Изучено комплексное влияние процессов неферментативного 
катализа – криомеханолиза и замораживания сычужных сыров при 
подготовке к плавлению, которое приводит к деструкции 
труднорастворимых параказеинаткальцийфосфатных наноком-
плексов в растворимую форму. Установлено, что происходит их 
криодеструкция и трансформация в наноформу (на 55 ... 60 %). 
Разработана нанотехнология оздоровительных плавленых сырных 
изделий. Раскрыты механизмы процессов замораживания и 
неферментативного катализа 

Ключевые слова: неферментативный катализ, механолиз, 
замораживание, низкотемпературное измельчение, твердый 
сычужный сыр, нанокомплексы, плавленые сырные изделия 

 

The complex effect of processes of non-enzimatic catalysis – 
cryomechanolysis and freezing of rennet cheeses during the preparing for 
melting, that results to destruction of hardly soluble paracaseinate calcium 
phosphate nanocomplexes to soluble form. It is determined that cryodestruction 
and transformation to Nano form occur (55…60 %). Nanotechnology of health-
improving melted cheese products is developed. Mechanisms of processes of 
freezing and non-enzimatic catalysis are revealed. 

Keywords: non-enzimatic catalysis, mechanolysis, freezing, low-
temperature grinding, solid rennet cheese, nanocomplexes, melted cheese 
products. 

 

1. Вступ 
Глобальною проблемою в міжнародній практиці в багатьох 

країнах світу сьогодні є незбалансованість в раціонах харчування. 
Спостерігається дефіцит молока, риби, м’яса, фруктів та ягід, тобто 
основних продуктів харчування від яких залежить здоров’я та імунітет 
населення. Потреба в раціонах харчування вітамінів, білків, 
мінеральних речовин, каротину та інших біологічно активних речовин 
задовольняється на 50 % [1–3]. За статистичними даними майже 50 % 
населення Землі голодує [1, 3]. Проблема незбалансованості та 
дефіциту ускладнюється погіршенням екологічної ситуації на всій 
Землі, яка в свою чергу призводить до додаткового зниження 
імунітету населення та необхідності збільшення в раціонах харчування 
основних продуктів та кількості БАР.  

Крім того, сьогодні в світі існує ще одна важлива глобальна 
проблема, яка призводить до погіршення здоров’я у населення на яку 
варто звернути увагу. Вона пов’язана із зниженням якості харчових 
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продуктів та використанням при їх виготовленні синтетичних 
компонентів. Аналіз даних періодичної літератури показав, що в 
останні 10–15 років в міжнародній практиці для суттєвого 
здешевлення продукції та збільшення власних прибутків більшість 
підприємств харчової промисловості стали широко використовувати 
різні види штучно створених харчових добавок (барвників, 
посилювачів смаку, підсолоджувачів, загусників, консервантів та ін.) 
[1, 3]. Існує також і другий спосіб зниження дефіциту продуктів 
харчування, що на даний час використовуються на міжнародному 
ринку. Це розробка та використання в раціонах харчування штучно 
створених харчових продуктів, асортимент яких з кожним роком 
швидко зростає. На сьогоднішній день вже існують синтетичні 
аналоги молока, м’яса, борошна, круп, овочів та інших харчових 
продуктів, які за зовнішнім виглядом і смаком не відрізняються від 
натуральних [1, 2]. Їх застосування дає змогу отримати широкий 
асортимент, на перший погляд, традиційних продуктів, для 
виробництва яких можна застосовувати нестандартну, або в меншій 
кількості сировину рослинного, тваринного походження, або її 
замінники. Протягом останніх 10–15 років широке розповсюдження 
знайшов другий спосіб. З,явилась, так звана, порошкова індустрія і на 
сьогоднішній день виробництво м,ясних, молочних продуктів, 
хлібобулочних, кондитерських виробів, соків, напоїв та ряду інших 
харчових продуктів вже неможливо уявити без застосування харчових 
добавок, сумішей та замінників. За підрахунками вчених США, 
щорічне вживання населенням країни з продуктами харчування різних 
видів харчових добавок в середньому становить біля 2,5 кг [1, 2].  

Недоліком застосування штучно створених продуктів та 
продуктів отриманих із застосуванням штучних добавок є низька 
засвоюваність та негативний вплив на здоров’я людей. Встановлено, 
що щоденне вживання готових продуктів промислового виробництва, 
отриманих із застосуванням певних видів харчових добавок та 
штучних компонентів може викликати алергію [1, 2]. Проте, 
порошкова індустрія та виробництво штучно створених продуктів за 
рахунок незначної вартості таких продуктів з кожним роком отримує 
в світі все більше розповсюдження. Над розробкою новітніх та над 
удосконаленням традиційних технологій виробництва продуктів із 
застосуванням харчових добавок та штучних компонентів працюють 
технологи – практики та науковці. В різних країнах світу існують 
певні верстви населення, які віддають перевагу таким штучно 
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створеним продуктам оскільки їх вартість значно нижча вартості 
натуральних продуктів. 

В харчовій галузі найбільш розвинених країнах світу, таких як 
Японія, США, Англія, Німеччина, Франція та ін. паралельно з 
виробництвом зазначеними способами дешевої продукції з’явився 
напрям виробництва продуктів оздоровчої дії. Вони відрізняються від 
традиційних за вмістом натуральних БАР, що сприяють імунітету [3–5].  

Одним із шляхів розробки технологій таких продуктів є пошук 
інноваційних технологічних прийомів, які дозволяють повністю 
виключити необхідність застосування харчових добавок та 
синтетичних компонентів при їх виробництві та отримати продукти 
високої якості. 

До числа продуктів оздоровчої дії можна віднести комбіновані 
молочно – рослинні продукти, включаючи плавлені сири, збагачені 
натуральними рослинними добавками. Традиційні технології 
виробництва плавлених сирів включають необхідність застосування 
харчових добавок – солей-плавильників при підготовці подрібненої 
маси сичугових сирів до плавлення. В зв’язку з цим актуальним є 
пошук технологічних прийомів, що дають змогу повністю виключити 
необхідність застосування солей-плавильників в технології 
отримання плавлених сирів з використанням в якості основної 
сировини твердих сичугових сирів. 

Відомо, що плавлені сири користуються великою популярністю у 
населення всіх країн світу. Це пов'язано з їх високими смаковими 
властивостями, харчовою цінністю і простою технологією 
виробництва. Вони є цінним джерелом для організму людини 
важливих функціональних нутрієнтів – повноцінних білків, 
незамінних амінокислот, ліпідів, мінеральних речовин, вітамінів 
групи В та ін. [3, 5, 6, 9]. Проте вони відрізняються низьким вмістом 
біологічно активних речовин і зниженими термінами зберігання. 
Асортимент плавлених сирів з високим вмістом БАР в Україні 
обмежений. Труднощі при їх виготовленні з використанням як 
сировини сичугових сирів пов'язані з тим, що до їх складу входять 
складні важкорозчинні ліпідопротеїновікальційфосфатні комплекси 
(ЛПКФК). В них ліпіди і поліпептидні ланцюги переплетені, зшиті 
між собою за допомогою кальцієвих містків, дисульфідних і 
фосфоамідних зв'язків, водневих зв’язків, а також міжмолекулярних 
взаємодій. Це перешкоджає їх пептизації і розчиненню при плавленні 
сирів і отриманні однорідної текучої маси [3, 6, 7]. Тому однією з 
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основних технологічних операцій в технології плавлених сирів є 
розм'якшення сирів і отримання однорідної текучої маси при 
нагріванні в присутності солей – плавильників. При цьому одночасно 
відбувається пептизація і пастеризація продукту. Традиційно при 
виготовленні плавлених сирів для збільшення пептизації ЛПККФК, 
розм'якшення і придбання сирною масою текучості використовують 
різні солі – плавильники, такі як солі лимонної кислоти, пірофосфати, 
фосфати та інші в кількості від 30 до 100 кг на 1 т. продукту, які є 
шкідливими речовинами для організму людини [5–8]. 

У зв’язку з цим актуальним є пошук технологічних прийомів, які б 
дозволили значно зменшити кількість солей-плавильників при 
виготовленні плавлених сирів [5, 10]. Наукові дослідження, які 
відображені в даній статті направлені на пошук саме таких технологічних 
прийомів. Автори запропонували використовувати в якості інновації 
комплексну дію на сировину (тверді сичугові сири) заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення. Останні супроводжуються процесами 
дезагрегації, кріодеструкції, механоактивації, кріомеханохімії і 
руйнування важкорозчинних ліпідопротеїнових нанокомплексів та 
наноасоціатів і поліпептидних ланцюгів. Це необхідно для пептизації – 
збільшення їх розчинення, отримання текучої сирної маси з гелієвою 
текстурою. Використання зазначених технологічних прийомів 
спрямовано на зменшення або виключення солей-плавильників при 
отриманні плавлених сирних виробів при використанні в якості 
основного компонента сичугових сирів.  

 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Під кріомеханодеструкцією автори роботи розуміють новий 

технологічний прийом, що включає дію на сировину заморожування 
та дрібнодисперсного механічного подрібнення, що призводить до 
дезагрегації, руйнування, кріодеструкції нанокомплексів та 
наноасоціатів важкорозчинних речовин, які в них знаходяться. В 
результаті відбувається більш повне вилучення із сировини цінних 
компонентів. Зазначений технологічний прийом, на думку авторів, є 
альтернативою ферментативній обробці харчової сировини. Слід 
зазначити, що застосування процесів механодуструкції та 
кріомеханодеструкції уже сьогодні знайшло свою реалізацію в таких 
галузях промисловості, як хімічна, металургійна, текстильна, 
авіаційна та ін. в таких країнах світу, як Японія, Росія, Казахстан та 
ін. [3, 13]. Так, наприклад, використання процесів кріо- і механохімії 
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дозволило розробити технології порошкової металургії, технології 
пластмас, що не дряпаються, технології текстильної продукції з водо- 
та брудовідштовхуючими властивостями та ін. У харчовій 
промисловості, як в Україні, так і в міжнародній практиці ці процеси 
майже не вивчені [13–16]. 

В даний час в світі в різних галузях промисловості 
спостерігається буквально «бум» по створенню нанотехнологій, в 
тому числі харчових. Пояснюється це тим, що з’явилась можливість 
цілеспрямованого отримання дисперсних систем з частинками в 
нанодіапазоні (1…100 нм), контролювати їх будову і фракційний 
склад, що дає можливість проводити дослідження та розробки на 
молекулярному, атомарному, мікромолекулярному рівні. Це дозволяє 
отримати матеріали, системи, структури та ін. з принципово новими 
властивостями. Це пов’язано з тим, що в діапазоні нанорозмірів 
частинки різних матеріалів отримують принципово нові властивості, 
які не характерні для великого зразка. Наглядним прикладом може 
слугувати желатин, який розчиняється після набухання в гарячій воді 
через декілька годин, а ось дрібнодисперсноподрібнений (в 
нанометровому діапазоні) – розчиняється в холодній воді (при 
температурі +18…+20 ºС) протягом хвилини. Подібних прикладів 
можна навести багато. Суть процесів які відбуваються в об’єктах, які 
знаходяться в нанорозмірній формі неможливо описати 
використовуючи відомі сучасній науці закономірності. Тут необхідні 
глибокі фундаментальні дослідження. 

Авторами протягом 30 років вивчалось застосування кріогенного 
подрібнення і процесів механоактивації, кріомеханодеструкції (без 
застосування холоду) і заморожування в харчовій промисловості. 
Зокрема, авторами отриманні дрібнодисперсні нанопорошки і 
гомогенні пасти із фруктів, ягід, овочів, лікарської і пряно-
ароматичної рослинної сировини, продуктів бджільництва [17, 18]. 
Вперше у світовій практиці при переробці різної сировини були 
виявлені нові явища і ефекти, розкриті їх механізми. Показано, що 
процеси кріомеханодеструкції, механоактивації, заморожування і 
кріомеханохімії призводять до істотної деструкції і дезагрегації 
біологічних нанокомплексів – біополімер-БАР і вивільненню БАР із 
скритих і неактивних форм [19], Виявлено також 
кріомеханодеструкцію біополімерів (білків, полісахаридів, целюлози, 
пектинових речовин), їх руйнування до окремих мономерів, що 
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призводять до ефекту «збагачення» і більш повного вилучення їх із 
сировини і кращого засвоєння організмом людини [3, 17]. 

Аналіз періодичної літератури за останні 10 років показав, що 
вченими було виявлено, значний вплив кріогенного подрібнення 
желатину який призводив до істотної зміни його вихідних 
властивостей і розчинення при кімнатній температурі [17]. Виявлено 
також, що використання процесів дрібнодисперсного механічного 
подрібнення при отриманні полімерів пластмас, каучука та ін. 
призводило до зниження їх молекулярної маси, появи нових 
функціональних груп і ланок, до зміни їх розчинності [3, 13]. У 
зв'язку з цим можна було припустити, що використання процесів 
заморожування і кріомеханодеструкції призведе до деструкції, 
дезагрегації, механолізу і пептизації складних комплексів ЛПККФК 
твердих сичугових сирів. Це буде сприяти їх кращому плавленню із 
зменшеною кількістю солей-плавильників або без них. В молочній 
промисловості йде безперервний пошук технологічних прийомів, 
направлених на зменшення кількості солей-плавильників при 
виробництві плавлених сирів. Провідними вченими України та Росії 
вдалося їх кількість зменшити всього на 20 % [3, 5, 10–12]. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показав, що роботи по 
плавленим сирам, в основному, присвячені збагаченню їх різними 
харчовими добавками [17–19]. Але асортимент продукції плавлених 
сирів, який сьогодні існує на ринку так і харчові добавки, які 
використовують при їх виготовленні відрізняються низьким вмістом 
БАР [5]. 

В зв’язку з цим перспективним є вивчення впливу процесів 
глибокої переробки, зокрема заморожування та дрібнодисперсного 
подрібнення при підготовці сичугових сирів до плавлення. Мета – 
отримання плавлених сирних виробів високої якості без 
використання солей-плавильників. Зокрема, представляють інтерес 
дослідження впливу комплексної дії заморожування і 
дрібнодисперсного подрібнення на кріодеструкцію ліпідопротеїнових 
нанокомплексів і наноасоціатів. Доцільним є дослідження 
руйнування білків, трансформації зв’язаних α-амінокислот у вільну 
форму, конформаційні зміни молекул білку та ін. Актуальним є 
розробка нанотехнології плавлених сирних виробів без використання 
солей-плавильників і збагачення різними рослинними біологічно 
активними речовинами, які мають імуномодулюючу, детоксикуючу 
та антиокислювальну дію.  
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Отримані напівфабрикати плавлених сирів для оздоровчого 
харчування, які отримані без солей-плавильників, авторами були 
використані при виготовленні сирних начинок для «ПанКейків», 
круасанів, закусок, соусів-дресингів, соусів-дипів, оригінальних 
закусок – фалафелів і т. п. 

 

3. Мета і задачі досліджень 
Метою роботи – вивчення впливу процесів заморожування, 

механоактивації та неферментативного каталізу на руйнування 
важкорозчинних ліпідопротеїнових нанокомплексів твердих сичугових 
сирів без солей-плавильників при розробці нанотехнології оздоровчих 
плавлених сирних виробів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити 
наступні задачі: 

– вивчити закономірності та механізми впливу заморожування та 
неферментативного каталізу – механолізу на більш повне вилучення 
скритих форм білку із важкорозчинних ліпідопротеїнових 
нанокомплексів твердих сичугових сирів;  

– вивчити вплив комплексної дії на сировину неферментативного 
каталізу і заморожування на механоліз (руйнування) білку та 
конформаційні зміни молекул білку твердого сичугового сиру;  

– розробити нанотехнології оздоровчих плавлених сирних виро- 
бів без солей-плавильників на основі твердих сичугових сирів з вико- 
ристанням як інновації процесів заморожування і неферментативного 
каталізу та натуральних рослинних збагачуючих добавок; 

– вивчити хімічний склад нових сирних виробів – начинок для 
кондитерських виробів «ПанКейк», отриманих за технологією та 
порівняти їх якість з аналогами та вихідною сировиною. 

 

4. Матеріали та методи досліджень 
4. 1. Матеріали та обладнання, що використовували під час 

експериментальних досліджень 
Дослідження проводили з використанням твердого сичугового 

сиру, нанопорошків із натуральних прянощів (перцю духмяного, 
перцю чорного горошку, коріандру), пряних (імбиру, часнику) та 
каротиноїдних (морква, паприка) овочів (рис. 1). Крім того, вивчали 
плавлену сирну масу після кріообробки (або сирний напівфабрикат) 
та нові оздоровчі плавлені сирні продукти в формі начинок для 
кондитерських виробів «ПанКейк», отриманих за нанотехнологією та 
сирні закуски – фалафелі (рис. 2). 
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Рис. 1. Об’єкти досліджень: а, б – зразки твердого сичугового сиру 
«Російський»; в–р – нанопорошки, прянощі, пряні та каротиноїдні 
овочі (в – перець духмяний; г – нанопорошок із перцю духмяного;  

д – перець чорний горошок; е – нанопорошок із перцю чорного 
горошку; ж – коріандр; з – нанопорошок із коріандру; і – імбир;  

к – нанопорошок із імбиру; л – часник; м – нанопорошок із часнику;  
н – морква; о – нанопорошок із моркви; п – паприка;  

р – нанопорошок із паприки 
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Рис. 2. Продукти з плавленого сиру: а – кондитерські вироби 
«ПанКейк» з новою сирною начинкою, розробленою авторами; б, в – 

пастоподібний плавлений сир (напівфабрикат для начинок, 
фалафелів, соусів-дресингів, соусів-дипів та ін.); г–ж – сирні закуски 

фалафелі (г – «Асорті»; д – «Смарагд»; е – «Пікантні»; ж – «Екзотік» 
 

Підготовка проб. Для вивчення впливу неферментативного 
каталізу – кріомеханолізу і заморожування проводили підготовку 
зразків. Твердий сичуговий сир подрібнювали на шматочки 
товщиною 1,0 …2 см та довжиною 4…5 см, після чого розкладали на 
лотки для подальшого заморожування. Заморожування здійснювали з 
використанням рідкого та газоподібного азоту в 
швидкоморозильному апараті. Кріогенне «шокове» заморожування 
проводили з використанням сучасного експериментального 
обладнання, зокрема, кріогенного програмного  заморожувача  з  
комп’ютерним  забезпеченням,  який  працює  з застосуванням як 
хладоагенту та інертного середовища газоподібного азоту. Кріогенну 
обробку зразків твердого сичугового сиру проводили за температури 
– 60 °С в швидко морозильній камері. Зразки твердого сичугового 
сиру заморожували з різними швидкостями (0,5; 2; 5 °С/хв.) до кінцевої 
температури в продукті – 18 °С. При цьому, на заморожування 1 кг 
сиру витрачалось від 0,5 до 0,8 л рідкого азоту, в залежності від 
товщини продукту, який заморожувався. Об’єм робочої камери по 
завантаженню сировини складав до 10 кг., який працює з 
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застосуванням як хладогенту та інертного середовища газоподібного 
азоту. Кріогенний програмний заморожувач був розроблений в 
Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського 
«ХАІ» (м. Харків, Україна) у співдружності зі співавторами статті. 
Далі здійснювали низькотемпературне подрібнення замороженого 
твердого сичугового сиру з використанням низькотемпературного 
подрібнювача до дрібнодисперсного стану.  

Дрібнодисперсне подрібнення проводили в подрібнювачі кутері-
активаторі (Франція) при температурі не вище – 10 °С до розміру 
частинок в десятки разів менше, ніж при традиційному подрібненні. 

Дослідження з наукового обґрунтування нанотехнології 
виготовлення сирних виробів без солей-плавильників проводили в 
лабораторії «Інноваційних кріо- і нанотехнологій рослинних добавок і 
оздоровчих продуктів» на кафедрі технологій переробки плодів, овочів і 
молока Харківського державного університету харчування та торгівлі 
(Україна). 

 

4. 2. Методики визначення показників досліджуваних зразків 
В якості критеріїв оцінки якості сичугових сирів (вихідного) та 

подрібненого використовували наступні показники: білок (по 
загальному азоту), вільні та зв’язані амінокислоти, гідрофільні і 
гідрофобні залишки амінокислот, жир, сухі речовини, волога, 
органічні кислоти та мінеральні речовини. Детально методики 
описані в статті [20].  

Оцінку процесів кріомеханодеструкції при розробці 
нанотехнології сирних виробів із сичугових сирів проводили за 
рахунок визначення масової частки хімічних речовин у вихідній 
сировині і готових продуктах, зокрема: білку, зв’язаних і вільних 
амінокислот, гідрофільних і гідрофобних залишків амінокислот; 
ароматичних речовин, низькомолекулярних фенольних сполук 
(оксикорічних кислот), флавонолових глікозидів (за рутином), 
дубильних речовин (за таніном). 

Крім того, вплив процесів кріомеханодеструкції контролювали 
шляхом визначення конформаційних змін молекул білку (зокрема, 
радіусу, об’єму ядра та оболонки, форми білкових молекул та ін.). з 
використанням методу Е. Г. Фішера який детально описаний в статті [20]. 

Для виконання поставлених задач використовували, крім 
загальноприйнятих хімічних, фізико-хімічних, спектроскопічних, 
хроматографічних методів досліджень, оригінальні методи  
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досліджень [20]. 
Експериментальні дослідження проводились з п’ятикратним 

повторенням. Отримані результати приведені в одиницях 
міжнародної системи СІ. 

 

5. Дослідження по розробці технології оздоровчих плавлених 
сирних виробів без солей-плавильників 

Головним при розробці нанотехнологій оздоровчих сирних 
виробів з використанням заморожування і неферментативного 
каталізу – кріомеханолізу та твердих сичугових сирів було 
максимально зменшити кількість солей-плавильників при підготовці 
твердих сичугових сирів (ТСС) до плавлення, а також зруйнувати 
важкорозчинні ліпідопротеїнові нанокомплекси та наноасоціати, 
вилучити білок із зв’язаного стану, провести пептизацію та здійснити 
процес плавлення з мінімальною кількістю солей-плавильників або 
без них. Це виявляється можливим при використанні 
низькотемпературного дрібнодисперсного подрібнення та 
заморожування, що супроводжуються процесами кріодеструкції та 
неферментативного каталізу. 

Отримані оздоровчі плавлені сирні вироби у порівнянні з 
традиційними виробами не містять шкідливі для організму людини 
солі-плавильники, шкідливість яких для організму людини полягає в 
утворенні захворювань нирок, жовчної системи, суглобів, алергій, 
тощо. Отримані сирні нанонапівфабрикати (або основи) із сичугових 
сирів в формі гомогенізованої еластичної маси в порівнянні з 
традиційним є більш технологічним. Вони краще розчиняються та 
диспергуються і емульгуються у воді та жирових і овочевих 
дисперсних системах і утворюють однорідну гомогенну стабільну 
гелієву структуру. 

В якості основи при виготовленні плавлених сирних виробів 
використовували різні зразки твердого сичугового сиру «Російський». 
Показано, що твердий сичуговий сир, як і слід було очікувати містить 
значну кількість білків і жиру (29,6±1,5 % і 28,8±1,2 % відповідно у 
співвідношенні 1:1) та відрізняється високим вмістом мінеральних 
речовин (4 %). 

Показано, білки сичугового сиру представлені зв’язаними і 
вільними амінокислотами (табл. 2). Так, сумарна кількість α-
амінокислот в сичуговому сирі складає – 29,7 г в 100 г, із них вільні 
амінокислоти складають 25…26 % від загальної кількості α-
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амінокислот (відповідно 6,2 г в 100 г і 23,4 г в 100 г), зв’язані 
амінокислоти – 74…75 %. Показано, що твердий сичуговий сир 
містить всі незамінні α-амінокислоти (лізін, триптофан, треонін, 
валін, метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін), які згідно зі шкалою 
ФАО/ВОЗ знаходяться в збалансованому стані. 

Встановлено, що при обробці твердих сичугових сирів перед 
процесом плавлення з використанням заморожування і 
дрібнодисперсного подрібнення відбувається руйнування 
важкорозчинних ліпідопротеїнових нанокомплексів і наноасоціатів і 
вивільнення (екстрагування) білку із зв’язаного, прихованого, 
неактивного стану з ліпідами та мінеральними речовинами у вільний 
стан – на 33,3 …35,0 % більше, ніж у вихідній сировині (табл. 1, рис. 3).  

 

Таблиця 1 
Вплив кріомеханолізу і заморожування твердого сичугового сиру на 

вміст α-амінокислот у вільному і зв’язаному стані 
Зв’язані амінокислоти 

твердого сичугового сиру 
Вільні амінокислоти 

твердого сичугового сиру 
Назва 

амінокислоти 
у 

вихід
ному 
сирі, 
мг в 
100 г 

після 
механолі

зу і 
заморожу

вання, 
мг в 100 г 

% до 
вихід
ного 

збільш
ення 
до 

вихідн
ого, 
раз 

у 
вихід
ному 
сирі, 
мг в 
100 г 

після 
механоліз

у і 
заморожу
вання, мг 

в 100 г 

% до 
вихід
ного 

збільш
ення 
до 

вихідн
ого, 
раз 

Валін 450 1080 240,0 2,4 340 960 282,3 2,8 
Ізолейцин 920 2100 228,0 2,3 650 1250 192,0 1,9 
Лейцин 2300 2550 111,0 1,1 130 250 192,0 2,0 
Лізин 1240 3140 253,2 2,5 360 550 153,0 1,5 
Метіонін 1040 1120 108,0 1,1 400 600 150,0 1,5 
Треонін 710 1240 175,0 1,7 120 240 200,0 2,0 
Триптофан 700 700 100,0 1,0 400 400 100,0 1,0 
Фенілаланін  1070 1480 138,0 1,4 230 640 278,0 2,8 
Аргінін 1910 1300 67,9 – 430 870 202,0 2,0 
Аспарагінова 
кислота 1330 2310 174,0 1,7 200 490 245,0 2,5 
Гістидин 1010 1240 123,0 1,2 80 150 188,0 1,9 
Гліцин 410 560 137,0 1,4 70 140 200,0 2,0 
Глутамінова 
кислота 4410 4700 107,0 1,1 1620 1790 110,0 1,1 
Пролін 1720 2760 160,0 1,6 60 150 250,0 2,5 
Серін 1100 1840 167,0 1,7 310 370 119,0 1,2 
Тирозін 2210 1630 73,7 – 240 340 142,0 1,4 
Цистін 300 300 100,0 1,0 540 420 – – 
Аланін 580 1200 207,0 2,1 90 260 289,0 2,9 
ВСЬОГО: 23410 31250 33,5 1,33 6270 9870 57,4 1,57 
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Рис. 3. Вплив заморожування та неферментативного каталізу – 

кріомеханолізу на руйнування ліпідопараказеїнаткальційфосфатних 
нанокомплексів і наноасоціатів і вивільнення білку із зв’язаного 

стану з ліпідами у вільний (по кількості зв’язаних α-амінокислот в 
молекулах білку) у вихідному сичуговому сирі (1 – ) в порівнянні з 

замороженим та дрібнодисперсно подрібненим (2 – ) 
 

Так, наприклад у вихідному сичуговому сирі міститься зв’язаних 
амінокислот 23,4 г, а у замороженому та дрібнодисперсно 
подрібненому – 31,3 г в 100 г. Установлено механізм цього процесу, 
який пов'язаний з кріомеханокрекінгом, механодеструкцією (руйну- 
ванням) зв’язків між ліпідами та білком. Цей процес руйнування 
нанокомплексів і наноасоціатів біополімерів пов'язаний з нефермен- 
тативним каталізом (руйнуванням), кріодеструкцією та кріомеха- 
нолізом. Це свідчить про те, що білок вивільнився із зв’язаного з 
нанокомплесами стану у вільний. На думку авторів, нанокомплекси 
та наноасоціати є складними важкорозчинними ліпідопротеїн- 
кальційфосфатними комплексами (ЛПКФК). В них ліпіди і поліпеп- 
тидні ланцюги переплетені, зшиті між собою за допомогою кальці- 
євих містків, дисульфідних і фосфоамідних зв'язків, водневих зв’яз- 
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ків, а також міжмолекулярних взаємодій. Це перешкоджає їх пепти- 
зації і розчиненню при плавленні сирів і отриманні однорідної 
текучої маси [3, 6, 7]. Тому однією з основних технологічних 
операцій в технології плавлених сирів є розм'якшення сирів і 
отримання однорідної текучої маси при нагріванні в присутності 
солей – плавильників. При цьому одночасно відбувається пептизація і 
пастеризація продукту. 

Встановлено також, що при указаній обробці сичугових сирів 
відбувається неферментативний кріокаталіз (руйнування) білків до 
мономерів вільних α-амінокислот на 55–60 % (табл. 1, рис. 4). 
Встановлено, що при кріомеханолізі і заморожуванні частина α-
амінокислот із зв’язаного стану трансформується у вільну форму. Так, 
масова частка вільних α-амінокислот в заморожених 
дрібнодисперсних пастоподібних сирах збільшувалась в 1,1 …2,9 рази  

 
 

 
Рис. 4. Вплив заморожування та неферментативного каталізу – 

кріомеханолізу на кріодеструкцію – руйнування білку сичугових сирів 
(1 – ) до окремих мономерів (α-амінокислот) і трансформацію їх у 

вільну форму при підготовці їх до плавлення, пептизації та пастеризації 
і виготовлення сирних виробів без солей-плавильників (2 – ) 
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(до їх кількості у вихідному твердому сичуговому сирі до 
низькотемпературного подрібнення). 

Показано, що найбільше збільшення масової частки амінокислот 
становить 2,8…2,9 раз і спостерігається для таких α-амінокислот, як 
аланін, валін, фенілаланін. Для проліна і аспарагінової кислоти 
збільшення становить 2,5 рази для треоніну, гліцину, ізолейцину, 
лейцину, гістидину і аргініну – 1,9…2,0 рази. Найменше збільшення 
масової частки вільних α-амінокислот спостерігається для 
глютамінової кислоти, триптофану, серину і цистіну. 

Показано, що кріомеханоліз і заморожування твердих сичугових 
сирів суттєво інтенсифікує процес руйнування білково-ліпідних 
комплексів і сприяє механічному руйнуванню (механолізу) білків до 
окремих вільних амінокислот. Механізм цього процесу пов'язаний з 
тим, що при механічному подрібненні в результаті механокрекінга 
виникають такі критичні енергетичні напруги в ланках 
біополімерного ланцюга білка, які призводять до розриву, 
руйнування пептидних, а також водневих зв'язків, розриву кальцієвих 
містків і значного руйнування білкових молекул до вільних 
амінокислот. Різна ступінь збільшення масової частки різних видів α-
амінокислот при кріомеханолізі білка пов'язана із специфічністью 
амінокислотного складу білків твердих сичугових сирів. 

Вивчення процесів механолізу і заморожування, які відбуваються 
при кріогенному «шоковому» заморожуванні та 
низькотемпературному подрібненні, свідчить про те, що комплексна 
дія заморожування та механічного подрібнення призводить до 
руйнування біополімерів білку до окремих мономерів – амінокислот 
(на 55…60 %). Відомо, що розміри молекул α-амінокислот 
коливаються від 0,4 до 1,5 нм [3]. Тобто сирні продукти, які отримані 
з використанням кріомеханолізу знаходяться в нанорозмірній формі. 
В зв’язку з цим, можна було припустити, що зазначені технологічні 
прийоми можуть викликати конформаційні зміни молекул, стирання 
молекул, зміни їх об’єму, форми, зменшення молекулярної маси. 
Відомо, що колоїдні властивості білків, їх здатність утворювати гелі 
залежить від гідрофільних властивостей залишків амінокислот, що 
входять до їх складу. Це має принципове значення для плавлення, 
пептизації головного слабкорозчинного білку твердого сичугового 
сиру – параказеїну [3, 10–12, 14]. 

У завдання роботи входило вивчення впливу заморожування і 
кріомеханодеструкціі твердого сичужного сиру на конформаційні зміни 
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молекул білка (об’єм, радіус, радіус ядра, показник заповнення ядра 
молекули гідрофобними залишками) за допомогою методу Е. Г. Фішера. 

Амінокислотні залишки, що входять до складу поліпептидного 
ланцюга, як відомо, можна умовно розділити на неполярні і полярні. 
Органічні сполуки, які містять полярні групи, добре розчиняються у 
воді, здатні вступати в диполь – дипольну взаємодію з молекулами 
води і утворювати з ними водневі зв'язки, є гідрофільними. Аналіз 
даних літератури показав, що в основі білок - білкового комплексо- 
утворення, а також комплексоутворення з солями лежить гідрофобна 
взаємодія. Молекули білка складаються з гідрофільних (полярних) і 
гідрофобних (неполярних) залишків амінокислот. Полярні залишки 
прагнуть до максимального контакту з водним оточенням, а 
неполярні – до мінімального контакту. Тому в воді гнучка молекула 
білка згортається в глобулу. При цьому утворюється компактне тіло – 
кулька з гідрофобним ядром і гідрофільною поверхнею. 

Вивчено вплив заморожування і кріомеханодеструкції на вміст в 
молекулах білка твердого сичугового сиру гідрофільних і 
гідрофобних залишків амінокислот (табл. 2). 

Показано, що при заморожуванні і кріомеханодеструкціі 
паралельно з деструкцією частини білка до окремих амінокислот і 
простих пептидів відбувається зменшення в молекулах білка масової 
частки гідрофільних (ГФЛ) залишків амінокислот (Сn), збільшення 
гідрофобних (ГФ) залишків (Снn) і зменшення співвідношення між 
ними (Сn/Снn). 

Встановлено, що в порівнянні з вихідною сировиною при замо- 
рожуванні і низькотемпературному подрібненні масова частка гідро- 
фільних залишків амінокислот в 100 г білка зменшується на 6,3 % і 
паралельно збільшується масова частка гідрофобних залишків на 5,3 % 
(табл. 3). 

Крім того, змінюється співвідношення між гідрофільними і 
гідрофобними залишками з 0,85 до 0,76. Отримані результати дали 
можливість провести порівняння розміру і форми білкових молекул 
твердого сичугового сиру вихідного і після заморожування і низько-
температурного подрібнення відповідно до теорії Є. Г. Фішера (табл. 3). 

Крім того, змінюється співвідношення між гідрофільними і 
гідрофобними залишками з 0,85 до 0,76. Отримані результати дали 
можливість провести порівняння розміру і форми білкових молекул 
твердого сичугового сиру вихідного і після заморожування і низькотемпе- 
ратурного подрібнення відповідно до теорії Є. Г. Фішера (табл. 3). 
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Таблиця 2 
Вплив кріомеханолізу і заморожування твердого сичугового сиру на 

вміст в молекулах білку гідрофільних і гідрофобних залишків 
амінокислот 

 

Масова частка зв’язаних 
амінокислот білку, % 

Ступінь гідрофобності 
зв’язаних амінокислот 
білку (∆F, кДж/моль) 

Амінокислота вихідний 
твердий 

сичуговий 
сир 

твердий 
сичуговий сир 
після кріомеха- 

нолізу і 
заморожування 

Ступінь 
гідрофо
бності, 

∆F 
кДж/мо

ль 

вихід-
ний 

твердий 
сичугов
ий сир 

твердий 
сичуговий сир 
після кріоме- 

ханолізу і 
заморожування 

Гідрофільні залишки амінокислот 
Аланін 2,48 3,84 3,05 7,56 11,71 
Аргінін 8,16 4,16 3,05 24,89 12,69 
Цистін 1,28 0,96 2,71 3,47 2,60 
Глутамінова  
кислота 18,84 15,04 2,50 47,10 37,60 
Аспарагінова  
кислота 5,68 7,39 2,26 12,84 16,70 
Треонін 3,03 3,97 1,84 5,58 7,30 
Серин 4,7 5,89 0,17 0,80 1,00 
Гліцин 1,75 1,78 0,0 0 0 
Сума: 45,92 43,03  102,24 89,60 

Гідрофобні залишки амінокислот 
Валін 1,92 3,46 7,06 13,55 24,43 
Ізолейцин 3,93 6,72 12,4 48,73 83,33 
Лейцин 9,82 8,16 10,10 99,18 82,42 
Лізин 5,3 10,05 6,27 33,23 63,01 
Метіонін 4,44 3,58 5,45 24,20 19,51 
Триптофан 3,0 2,24 12,50 37,50 28,0 
Фенілаланін 4,57 4,74 11,10 50,73 52,61 
Гістидин 4,31 3,97 5,85 25,21 23,22 
Пролін 7,35 8,83 10,85 79,75 95,80 
Тирозин 9,44 5,22 12,00 113,28 62,64 
Сума: 54,08 56,97  525,37 534,97 

Гідрофобні і гідрофобні залишки амінокислот 
Сума: 100,0 100,0  627,61 624,57 
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Таблиця 3 
Порівняльна характеристика білкових молекул вихідного твердого 

сичугового сиру та після кріомеханолізу і заморожування 
 

Твердий сичуговий сир Показники 
вихідний після обробки 

Вміст полярних залишків амінокислот, Сn 45,92 43,03 
Вміст неполярних залишків амінокислот, Снn 54,08 56,97 
Співвідношення Сn/Снn 0,85 0,76 
Радіус молекули, ro, мкм 0,2265·10-2 0,2474·10-2 
Радіус ядра молекули, r, мкм 0,1765·10-2 0,1974·10-2 
Об’єм молекули, V, мкм3 0,04·10-6 0,08·10-6 
Показник заповнення ядра молекули 
гідрофобними залишками, (b) за графіком 0,90 0,45 

Форма білкової молекули 

 
(b>bs) 

витягнутий 
еліпсоїд 

 
(b<bs) 

надмолекуляр
ні структури 

 

Встановлено, що заморожування і кріомеханодеструкція 
призводять до збільшення радіусу, обсягу білкової молекули, радіуса 
її ядра, а також до зменшення показника заповнення ядра 
гідрофобними залишками. Крім того, змінюється форма білкових 
молекул. Так, радіус білкової молекули твердого сичугового сиру 
після кріомеханолізу і заморожування зростає на 9,2 % становить 
0,2265.10-2 мкм (в порівнянні з 0,2474.10-2 мкм в вихідному твердому 
сичуговому сирі). Її об’єм збільшується в 2 рази і складає 0,08.10–6 
мкм3 (в порівнянні з 0,04.10-6 мкм3 у вихідному сирі). Співвідношення 
суми гідрофільних та гідрофобних залишків амінокислот вихідних 
сичугових сирів до кріогенної обробки та дрібнодисперсного 
подрібнення сиру відповідно складає 0,85 і 0,76. При цьому 
збільшується в 1,1 рази радіус ядра молекули і одночасно в 2 рази 
зменшується показник заповнення ядра гідрофобними залишками. 

Відповідно до теорії Є. Г. Фішера встановлено, що молекули 
вихідного твердого сичугового сиру мають вигляд еліпсоїдів, а після 
кріомеханолізу і заморожування набувають вигляду надмолеку- 
лярних структур (табл. 3). Це сприяє збільшенню доступності, 
розчинності, пептизації білкових молекул при підготовці твердих 
сичугових сирів до плавлення і отримання однорідної текучої  
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гелієвої текстури сирної маси. 
На основі експериментальних досліджень розроблено 

нанотехнологію плавлених сирних виробів з використанням 
сичугових сирів, яка виключає солі-плавильники і від традиційних 
відрізняється використанням заморожування до температури – 18 °С 
та дрібнодисперсного подрібнення при температурі не менше – 10  С 
до розміру частинок, які в декілька разів менше ніж при 
традиційному подрібненні. Технологія також включає процес 
пастеризації (при температурі 70…75 °С) і плавлення (без солей-
плавильників) та гомогенізацію. Збагачення сирних виробів 
передбачає введення натуральних рослинних каротиноїдних добавок 
в формі нанопорошку (із моркви або гарбузу), нанопорошку із 
часнику, а також нанопорошків, наноекстрактів із натуральних 
прянощів (перцю чорного горошку, перцю духмяного, коріандру та 
ін.). Крім того, технологія передбачає фасування і упаковку в 
газовологосвітлонепроникну упаковку або посадку готової начинки 
на кондитерський млицень «ПанКейк» (рис. 5). 

Введення перерахованих рослинних добавок з високим вмістом 
БАР, таких як терпеноїди (ароматичні речовини, ефірні олії, 
каротиноїди та ін.) та фенольні сполуки, в плавлені сирні вироби 
дозволяє збагатити сирні вироби рослинними БАР. Це дозволяє 
збільшити термін зберігання в 2,5–3,0 рази більше ніж без їх 
використання.  

В якості аналогів були виготовлені модельні системи із 
сичугових сирів з використанням для плавлення різну дозу солей – 
плавильників, які прийнято використовували в традиційних 
технологіях виготовлення плавлених сирів (0,5 %; 1,0 %; 1,5 %; 2,0 %). 
Установлено, що комплексне використання заморожування і 
кріомеханодеструкції дозволяє повністю виключити, а не зменшити 
кількість солей-плавильників. 

Розроблено технології і рецептури оздоровчих плавлених сирних 
виробів з використаних в якості сировини тверді сичугові сири та 
інновації – процесів його заморожування та неферментативного 
каталізу при підготовці їх до плавлення. Це такі вироби: сирні 
начинки для кондитерських виробів «ПанКейк», пастоподібні 
плавлені сири, сирні соуси-дресинги і сирні соуси-діпи. Технологія 
сирних начинок для кондитерських виробів «ПанКейк» впроваджена 
в серійне виробництво на підприємстві ТОВ ПКГ «Лісна казка», м.  
Харків (рис. 6). 
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Рис. 5. Принципова технологічна схема виробництва сирних 

плавлених продуктів з використанням заморожування, 
дрібнодисперсного подрібнення та нанопорошків із прянощів, пряних 

та каротинвмісних овочів 
 

Розроблено чотири рецептури сирних начинок для кондитерських 
виробів «ПанКейк» збагачені рослинними нанодобавками: «Сирна з 
часником», «Сирна з часником і беконом», «Сирна з грибами», «Сирна 
з овочами». Вони відрізняються видом і кількістю внесених 
нанопорошків із моркви або гарбузу (2,5…5 %), а також нанопорошків 
з часнику та натуральних прянощів (1,0 і 3,0 %) та екстрактів з 
натуральних прянощів (1,5 і 2,0 %). Нанопорошки із моркви, гарбузу, 
пряних овочів та натуральних прянощів розроблені авторами статті.  
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Рис. 6. Ділянка технологічної лінії виробництва кондитерських 
виробів «ПанКейк» з сирною начинкою (промислове виробництво на 

ТОВ ПКГ «Лісна казка», м. Харків) 
 

Нанопорошки – це дрібнодисперсні порошки в нанорозмірній 
формі. При цьому 60…70 % продукту знаходиться з розміром 
частинок по декілька нанометрів, зокрема, розміри молекули α-
амінокислот, глюкози, фруктози, галактуронової кислоти, L-
аскорбінової кислоти, жирних кислот, каротину та ін. знаходиться в 
інтервалі від 0,5 до 1,5 нм. Частина біополімерів та нанокомплексів 
знаходиться в важкорозчинному стані. Розмір молекул біополімерів та 
нанокомплексів знаходиться в діапазоні від 50 нм до 5…10 мкм. 
Вивчено якість нових сирних начинок за вмістом БАР та фізико-
хімічними показниками (табл. 4). 

Показано, що нові види сирних начинок відрізняються високим 
вмістом БАР, в тому числі тих, що мають антиоксидантні властивості 
(табл. 4). Так, вміст у 100 г начинок ароматичних речовин становить 
15,3...37,5 мг тіосульфату натрію, загальних фенольних сполук – 
25,1...27,8 мг, флавонолових глікозидів – 5,3...6,7 мг, вільних катехінів – 
5,2...6,5 мг, дубильних речовин – 33,8...61,1 мг, β-каротину – 3,0...3,5 
мг. У контролі – плавленій сирно-овочевій начинці без збагачуючих 
добавок перераховані БАР відсутні. При вивченні фізико-хімічних 
показників встановлено, що в сирно-овочевих начинках вміст білка 
становить 22,5...28,7 %, жиру – 20...24,6 %, вологи – 30,0...34,6 %. 
Таким чином, в нових сирно-овочевих начинках поряд з білками 
(22,5...28,7 %) і жирами (20,0...24,6 %) міститься значна кількість БАР 
рослинної сировини з імуномодулюючими та антиоксидантними 
властивостями, а саме ½ добової потреби в β-каротині і добова норма в 
фенольних сполуках. Аналіз хімічного складу дозволяє віднести нові 
плавлені сирні вироби до оздоровчих продуктів харчування. 
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Таблиця 4 
Вміст біологічно активних речовин, білку та незамінних амінокислот 
в сирних начинках для кондитерських виробів «ПанКейк» збагачених 

рослинними нанодобавками, отриманих за нанотехнологією 
 

Плавлені сирні начинки збагачені рослинними 
наноструктурованими добавками і виготовлені за 

нанотехнологією 

Найменування 
показника 

«Сирна з 
часником» 

«Сирна з 
часником і 
беконом» 

«Сирна з 
грибами» 

«Сирна з 
овочами» 

Білок, % 28,7 26,6 24,6 22,5 
Незамінні амінокислоти, мг в 100 г: 

Валін 1428 1326 1224 1122 
Ізолейцин 2345 2177,5 2010 1842,5 
Лейцин 1960 1820 1680 1540 
Лізин 2583 2398,5 2214 2029,5 
Метіонін 1204 1118 1032 946 
Треонін 1036 962 888 814 
Триптофан 770 715 660 605 
Фенілаланін  1484 1378 1272 1166 
β-каротин, мг в 100 г 3,0 3,1 3,5 3,2 
фенольні сполуки (за 
хлорогеновою 
кислотою), мг в 100 г 

25,1 27,8 26,4 25,8 

флавонолові глікозіди 
(за рутином), мг в 100 г 5,3 6,5 5,5 6,7 

вільні катехіни (за d-
катехіном) 5,4 6,1 5,2 6,5 

дубильні речовини (за 
таніном), мг в 100 г 61,1 33,8 45,6 38,4 

ароматичні речовини, 
мг Na2S2O3 

37,5 15,3 28,4 32,9 

жир, % 20,0 21,2 23,4, 24,6 
сухі речовини, % 69,9 70,0 65,4 63,8 

 

Нові технології оздоровчих плавлених сирних виробів пройшли 
апробацію в промислових умовах на ряді підприємств України (ТОВ 
ВКГ «Лісова казка», НВП «ФІПАР», НВП «КРІАС-1»). Розроблено та 
затверджено нормативну документацію (ТУ, ТІ на «сирно-овочеві 
начинки для кондитерських виробів «ПанКейк»» та «сирні соуси-
дресинги»). 
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6. Обговорення результатів дослідження при розробці 
нанотехнології оздоровчих плавлених сирних виробів без солей-
плавильників 

Досліджено вплив кріомеханолізу і заморожування на 
амінокислотний склад твердого сичугового сиру при підготовці до 
плавлення, вміст α-амінокислот у вільному та зв’язаному стані, 
конформаційні зміни білкової молекули, які у вихідному сирі 
знаходяться в важкокорозчинній формі, при розробці нанотехнологій 
оздоровчих плавлених сирних виробів. 

Перевагами даного дослідження є те, що в даній роботі вперше 
показано, що внаслідок комплексного використання кріомеханолізу і 
заморожування сичугових сирів перед плавленням відбувається 
руйнування, деструкція, дезагрегація нанокомплексів і біополімерів і 
вивільнення білку із прихованої зв’язаної форми у вільну. Крім того, 
виявлено новий ефект від впливу процесів кріомеханолізу і 
заморожування, який заключається в тому, що при кріогенному 
«шоковому» заморожуванні і низькотемпературному подрібненні 
твердого сичугового сиру при отриманні оздоровчих плавлених 
сирних виробів відбувається більш повне вилучення білку із 
ліпідопротеїнових нанокомплексів (на 30…35 %), збільшення 
доступності, пептизація, руйнування білку до окремих мономерів (на 
50…55 % більше ніж у вихідному стані). Крім того, відбувається 
утворення надмолекулярних структур при підготовці твердого 
сичугового сиру до плавлення та отримання однорідної гелієвої сирної 
маси при плавленні без солей-плавильників.  

Це дає змогу отримати оздоровчі плавлені сирні вироби на основі 
твердого сичугового сиру з принципово новим хімічним складом і 
високими споживчими властивостями без солей-плавильників і більш 
високою засвоюваністю організмом людини. В свою чергу вони 
можуть бути використані при розробці функціональних оздоровчих 
продуктів масового харчування на основі твердого сичугового сиру 
харчування, таких як: закуски, начинки, соуси тощо.  

До недоліків плавлених сирних виробів та особливостей переробки 
твердого сичугового сиру в них можна віднести наявність в даній 
сировині слабкорозчинних параказеїнаткальційфосфатних комплексів, 
в яких поліпептидні ланцюги міцно переплетені між собою за 
допомогою кальцієвих містків, дисульфідних, фосфоамідних та інших 
зв'язків, що перешкоджає пептизаціі і розчиненню білків та отримання 
однорідної текучої сирної маси під час плавлення. Крім того, 
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пептизацію білків уповільнює високий вміст в сичугових сирах ліпідів, 
які з білками утворюють складні ліпідо-протеїнові кальційфосфатні 
комплекси, в яких білок знаходиться в скритій прихованій формі (на 
30…35 %).  

В даному дослідженні за допомогою застосування таких 
технологічних прийомів, як кріогенне «шокове» заморожування в 
продукті та низькотемпературного дрібнодисперсного подрібнення, 
цю проблему вдалось вирішити. Крім того, внесення рослинних 
збагачуючих добавок із натуральних прянощів та пряних овочів із 
значною кількістю БАР з імуномодулюючими та антиоксидантними 
властивостями дозволило отримати плавлені сирні начинки, 100 г 
яких містить ½ добової потреби в β-каротині та добову норму в 
фенольних сполуках. Внесення наноекстрактів із натуральних 
прянощів та нанопорошків із прянощів та пряних овочів дало 
можливість збільшити термін зберігання плавлених сирних начинок в 
2 рази в порівнянні з традиційними виробами. Аналіз хімічного 
складу дозволяє віднести нові плавлені сирні вироби до оздоровчих 
продуктів харчування. 

Проте, в подальшому планується також пошук і інших способів 
активації, дезагрегації неактивних прихованих форм нанокомплексів 
біополімерів твердих сичугових сирів при підготовці до плавлення, а 
саме шляхом регулювання рН середовища, збагачення різними 
натуральними рослинними добавками з високим вмістом БАР та ін. 

 

7. Висновки 
1. Встановлено, що при комплексній дії на тверді сичугові сири 

заморожування та дрібнодисперсного подрібнення відбувається 
руйнування важкорозчинних ліпідопротеїнових нанокомплексів і 
вивільнення білку із зв’язаного з ліпідами стану у вільний стан (на 
33,5…35 % більше). Розкрито механізми цього процесу, який 
пов'язаний з кріомеханодеструкцією (руйнуванням) зв’язків між 
ліпідами і білком та неферментативним каталізом. 

2. Встановлено, що при заморожуванні та дрібнодисперсному 
подрібненні сичугових сирів перед плавленням відбувається 
кріомеханодеструкція та неферментативний кріокаталіз (руйнування) 
та конформаційні зміни молекул білків до окремих мономерів – α-
амінокислот на 55…60 %. Розкрито механізм цього процесу, який 
пов'язаний з кріомеханокрекінгом молекул білку за рахунок 
руйнування пептидних зв’язків в білку до окремих α-амінокислот і їх  
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трансформації у вільну форму. 
3. Запропонована та розроблена нанотехнологія виготовлення 

плавлених сирних виробів на основі твердих сичугових сирів без 
солей-плавильників, яка включає комплексну дію заморожування та 
дрібнодисперсного подрібнення. Розкриті механізми процесів, які 
пов'язані з кріомеханодеструкцією (руйнуванням) зв’язків між 
ліпідами і білком та неферментативним каталізом білку до окремих α-
амінокислот. 

4. Встановлено, що розроблені за нанотехнологією сирні начинки 
для кондитерських виробів «ПанКейк» збагачені рослинними 
добавками за хімічним складом перевищують відомі аналоги та 
відрізняються збільшеним в 2 рази терміном зберігання. Крім того, 
значна частина речовин (як БАР, так і біополімерів) в сирних 
начинках знаходиться в наноструктурованій формі (55…60 % білку) в 
формі вільних амінокислот. Розроблено також соуси-дресінги, соуси-
діпи та сирні закуски та ін. 
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Вивчено вплив процесів глибокої переробки рослинної сировини, 
яка включає кріогенне «шокове» заморожування та дрібнодисперсне 
подрібнення, на активацію важкорозчинних та важкозасвоюваних 
гетерополісахарид-білкових нанокомплексів в розчинну форму. 
Установлено, що відбувається руйнування і трансформація їх 
значної частини в наноформу (на 45…55 %) при розробці 
нанотехнологій пюре з топінамбуру. Розкрито механізми процесів 

Ключові слова: глибока переробка сировини, кріомеханодеструкція, 
дрібнодисперсне подрібнення, топінамбур, нанокомплекси, інулін, нанопюре 
 

Изучено влияние процессов глубокой переработки растительного 
сырья, которая включает криогенное «шоковое» замораживание и 
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мелкодисперсное измельчение, на активацію труднорастворимых и 
трудноусвояемых гетерополисахарид-белковых нанокомплексов в 
растворимую форму. Установлено, что происходит разрушение и 
трансформация их значительной части в наноформу (на 45...55 %) 
при разработке нанотехнологий пюре из топинамбура. Раскрыт 
механизм процессов 

Ключевые слова: глубокая переработка сырья, 
криомеханодеструкция, мелкодисперсное измельчение, топинамбур, 
нанокомплексы, инулин, нанопюре 
 

It is studied the influence of processes of deep treatment of raw 
materials, wich includes cryogenic “shock” freezing and fine-dispersed 
grinding, on activation of hardly soluble and hardly digestible 
heteropolysaccaride-proteic Nano complexes to soluble form. It is 
determined that significant portion (45…55%) of them is destructed and 
transformed to Nano form during the development of Nano technologies of 
puree from topinambour. Mechanisms of processes are discovered. 

Keywords: deep treatment of raw materials, cryomechanodestruction, 
fine-dispersed grinding, topinambour, nanocomplexes, inulin, nanopuree 

 

1. Вступ 
Глибока переробка сировини з застосуванням процесів 

кріомеханодеструкції відкриває можливість більш повного 
використання біологічного потенціалу рослинної сировини (на 45–55 
% більше, ніж при використанні існуючих методів) та виробництва 
нового покоління натуральних нанопродуктів для здорового 
харчування. 

Актуальність розробки нанотехнологій, заснованих на 
застосуванні процесів кріомеханохімії та кріомеханодеструкції, що 
дають змогу максимально зберегти та екстрагувати біологічно 
активні речовини (БАР) вихідної сировини, викликана необхідністю 
вирішення глобальної проблеми, яка в даний час спостерігається в 
багатьох країнах світу. Ця проблема полягає в незбалансованості та 
дефіциті (на 50 %) в раціонах харчування населення вітамінів, 
повноцінних білків, мінеральних речовин та інших БАР [1, 2]. Крім 
того, спостерігається зниження імунітету у населення, обумовлене 
загальним погіршенням екологічного становища. За даними 
літератури стан здоров’я населення, а також стан імунної системи 
людини, на 80 % залежить від стану кишечнику [2–4]. Підтримувати 
в організмі необхідну рівновагу кишкової мікрофлори допомагають 
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функціональні оздоровчі продукти з пробіотичними властивостями, 
які містять корисну мікрофлору в активному стані. До таких 
продуктів відносять квашені овочі (капусту, моркву, буряк), 
кисломолочні напої (кефір, йогурт, простоквашу) та ін. ферментовані 
продукти. Крім того, підтримувати в організмі рівновагу 
допомагають продукти, до складу яких входять «пребіотики» [2–5]. 
Вони стимулюють в організмі людини розвиток і метаболічну та 
біологічну активність однієї або декількох груп власних бактерій, які 
складають кишкову мікрофлору людини, позитивно впливають на 
склад мікробіоценозу [4, 5]. 

В розвинених країнах проблему імунодефіциту вирішують 
шляхом введення в раціони харчування оздоровчих продуктів і 
добавок, особливо з плодоовочевої сировини, які відрізняються 
високим вмістом БАР, що сприяють підвищенню імунітету. Особливе 
місце серед них, поряд з вітамінами антиоксидантного ряду 
(вітамінами С, Е, β-каротином), фенольними сполуками, 
мінеральними речовинами займають речовини, що мають пребіотичні 
властивості. До їх числа належать неперетравлювальні компоненти 
їжі, насамперед, баласні вуглеводи, зокрема, полісахариди, інулін, 
пектинові речовини, харчові волокна, білки, хітозани, 
фруктоолігосахариди, лактулоза та ін. [2–5]. Перспективною 
сировиною для отримання добавок з пребіотичними властивостями і 
їх застосування при виготовленні продуктів оздоровчої дії є 
топінамбур [2, 6–8]. Його цінність для харчової промисловості 
визначається, насамперед, вуглеводним складом [9, 10]. Слід 
зазначити, що 80 % сухих речовин в бульбах топінамбуру 
представлені пребіотиком інуліном – єдиним натуральним 
полісахаридом, що на 95 % складається з нешкідливого для 
діабетиків цукру фруктози [10]. Інулін має форму лінійного 
полісахариду, основним структурним мономером якого є залишки 
фруктози, що з’єднані β-фруктозидними зв’язками. Топінамбур також 
містить пектин, клітковину, білок, широкий спектр мінеральних 
речовин (калій, кальцій, марганець та ін.), вітамінів (С, В1, В2 та ін.), 
фенольних сполук та ін.  

 

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Аналіз даних періодичної літератури за останні 10 років показав, 

що існуючі технології переробки топінамбуру в різні види добавок в 
формі порошків, паст, борошна, пюре, екстрактів з використанням 



358 
 

паротермічної обробки, сушіння, екстракції не дозволяють інулін 
перевести в легкозасвоювану форму [6, 8, 9, 11]. В зв’язку з цим, 
актуальним є пошук технологічних прийомів, які дозволяють 
отримати добавки із топінамбуру високої якості з максимальним 
збереженням БАР сировини та перевести інулін у легкозасвоювану 
форму. Проведений аналіз даних літератури щодо технологій 
переробки топінамбуру в заморожені дрібнодисперсні та 
порошкоподібні добавки із застосуванням кріогенної переробки 
показав відсутність таких даних в періодичній літературі за останні 
10 років [7, 8, 11, 12].  

В даній роботі запропоновано при розробці нанотехнології 
отримання дрібнодисперсного пюре із топінамбуру використовувати 
більш глибоку переробку сировини, ніж прийнята сьогодні. Як 
інновацію використовували комплексну дію на сировину кріогенного 
«шокового» заморожування з більш високими швидкостями до більш 
низьких температур в продукті (до –35…–40 ºС), ніж прийнято в 
міжнародній практиці та низькотемпературного дрібнодисперсного 
подрібнення. Дані прийоми супроводжуються процесами 
кріомеханодеструкції (кріомеханохімії, механоактивації, 
кріодеструкції) [12, 13]. Під кріомеханодеструкцією автори роботи 
розуміють новий технологічний прийом, що включає дію 
заморожування та механічного подрібнення та призводить до 
деградації, руйнування, деструкції рослинних клітин, нанокомплексів 
та наноасоціатів різних важкорозчинних речовин (інгредієнтів), які в 
них знаходяться. В результаті відбувається більш повне вилучення із 
сировини цінних компонентів. Зазначений технологічний прийом є 
альтернативою ферментативній обробці рослинної сировини. Слід 
зазначити, що застосування процесів кріомеханодеструкції знайшло 
свою реалізацію в таких галузях промисловості, як хімічна, 
металургійна, текстильна, авіаційна в таких країнах світу, як Японія, 
Росія, Казахстан. Так, наприклад, використання процесів кріо- і 
механохімії дозволило розробити технології порошкової металургії, 
технології пластмас, що не дряпаються, технології текстильної 
продукції з водо- та брудовідштовхуючими властивостями. У 
харчовій промисловості, як в Україні, так і в міжнародній практиці, ці 
процеси майже не вивчені [13, 14]. 

Проведений аналіз даних періодичної наукової літератури за 
останні 10 років, які стосуються вивчення процесів 
кріомеханодеструкції з використанням кріообробки та 
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дрібнодисперсного подрібнення при переробці рослинної сировини, в 
тому числі і топінамбуру, в науковій літературі, за винятком робіт 
авторів статті, відсутні [6, 14, 15]. Так, в Харківському державному 
університеті харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) фахівцями 
кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока запропоновано 
та розроблено кріогенний спосіб обробки та нанотехнології 
отримання нанопюре та нанопорошків із топінамбуру з 
використанням рідкого та газоподібного азоту. Вперше в 
міжнародній практиці було виявлено та показано, що при 
комплексній дії на сировину кріогенного «шокового» заморожування 
та дрібнодисперсного низькотемпературного подрібнення 
відбувається не тільки повне збереження всіх БАР, але й їх більш 
повне вилучення із сировини з прихованих зв’язаних форм з 
біополімерами (білками, гетерополісахаридами) нанокомплексів та 
наноасоціатів і трансформація у вільний стан. Масова частка БАР в 
1,8…2,3 рази більше, ніж у вихідній сировині. Паралельно виявлено, 
що при кріообробці та дрібнодисперсному подрібненні топінамбуру 
відбувається часткове руйнування інуліну до його окремих мономерів 
– фруктози (на 45…55 %), білку – до вільних амінокислот (на 43…55 
%), целюлози – до цукрів (на 43…55 %). Це свідчить про руйнування 
важкорозчинних біополімерів та їх трансформацію у 
легкозасвоювану нанорозмірну форму. Проте, в наведених статтях є 
тільки припущення стосовно механізму впливу кріообробки та 
дрібнодисперсного подрібнення на нанокомплекси біополімерів 
(білків та гетерополісахаридів). Не вивчені конформаційні зміни 
молекул білків, нанокомплексів гетерополісахаридів разом з білками 
та їх трансформація у розчинну легкозасвоювану форму. Не вивчені 
процеси активації прихованих неактивних форм протопектину і їх 
трансформації у розчинну форму. Також не вивчено вплив 
зазначених процесів на ступінь засвоюваності нанодобавок із 
топінамбуру в порівнянні з традиційно виготовленими добавками з 
використанням сучасного методу біотестування. В зв’язку з цим, 
вивчення закономірностей і механізмів впливу процесів глибокої 
переробки сировини, що засновані на використанні процесів 
кріомеханоактивації, кріомеханодеструкції на нанокомплекси 
гетерополісахарид-білок, а також біополімери (білки, 
гетерополісахариди, зокрема пектин) при розробці нанотехнології 
отримання заморожених добавок у формі пюре – пребіотиків із 
топінамбуру в нанорозмірній формі є актуальним.  
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В силу сказаного, представляються теоретично цікавими та 
практично цінними проведення фундаментальних досліджень 
можливості більш повного використання біологічного потенціалу 
вуглеводвмісної сировини (зокрема, топінамбуру), що відрізняється 
значним вмістом важкорозчинних біополімерів (інуліну, пектинових 
речовин, целюлози, білку). Ці речовини утворюють між собою 
нанокомплекси та наноасоціати. В зв’язку з цим, їх відносять до 
неперетравлювальних компонентів їжі, які важко вилучити в розчинну 
форму в процесі технологічної обробки. Для цього використовували 
комплексну дію на сировину кріогенного «шокового» заморожування 
та дрібнодисперсного подрібнення, які супроводжуються процесами 
активації та кріомеханодеструкції – кріомеханолізу 
(неферментативного каталізу полімерів та нанокомплексів 
біополімерів з БАР) вихідної рослинної сировини. 
 

3. Мета і задачі досліджень  
Метою роботи є вивчення впливу процесів кріомеханодеструкції 

на активацію і руйнування біополімерів та гетерополісахарид-
білкових нанокомплексів при розробці кріогенної нанотехнології 
нанопорошків та замороженого нанопюре із топінамбуру. Для 
досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
задачі: 

– вивчити вплив комплексної дії на сировину кріогенного 
«шокового» заморожування та дрібнодисперсного подрібнення на 
трансформацію зв’язаних амінокислот білку у вільну форму та 
конформаційні зміни молекул білка топінамбуру (форму, об’єм, 
радіус, радіус ядра молекули, показник заповнення ядра 
гідрофобними та гідрофільними залишками амінокислот); 

– вивчити вплив процесів кріомеханодеструкції на активацію 
гетерополісахаридів (пектинових речовин) топінамбуру та 
вивільнення їх з прихованої (неактивної) форми із нанокомплексів з 
біополімерами та їх руйнування і трансформацію із важкорозчинної 
форми у розчинну;  

– вивчити вплив кріообробки сировини, дрібнодисперсного 
подрібнення, кріодеструкції на біологічну активність (ступінь 
засвоюваності) нанопорошків та замороженого нанопюре із 
топінамбуру з використанням експрес-методу біотестування; 

– порівняти якість нанодобавок із топінамбуру з аналогами 
та визначити напрямки їх використання в продуктах оздоровчого та 
масового харчування. 
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4. Матеріали та методи досліджень 4. 1. Матеріали та  
обладнання, що використовували під 
час експериментальних досліджень 

Дослідження проводили з 
використанням бульб топінамбуру (рис. 
1), заморожених дрібнодисперсних пюре 
(рис. 2) та нанопорошків сублімаційного 
сушіння з них (рис. 3). 

Підготовка проб. Для вивчення 
впливу кріогенної обробки сировини, 
низькотемпературного 
дрібнодисперсного подрібнення та 
сублімаційного сушіння проводили 
підготовку зразків. Їх подрібнювали на 
шматочки товщиною 0,5…1,0 см та 
довжиною 4…5 см, потім розкладали на 
лотки для подальшого заморожування. 

Обробку зразків здійснювали з 
використанням газоподібного та рідкого 
азоту в швидкоморозильному апараті. 

Більш детально з методикою обробки 
зразків можна ознайомитись в роботі 
[16]. 

 

4. 2. Методики визначення 
показників досліджуваних зразків 

З методикою визначення показників 
(загального азоту, структури білків та 
конформаційних змін, вільних та 
зв’язаних амінокислот, біологічної 
активності, пектинових речовин, 
целюлози, вітаміну С, фенольних 
речовин, поліфенолів (дубильних 
речовин), титрованих (органічних) 
кислот) досліджуваних зразків, а саме: 
бульб топінамбуру, заморожених  
дрібнодисперсних пюре та нанопорошків сублімаційного сушіння з 
них, можна ознайомитись в роботі [16]. 

 

Рис. 1. Вихідна 
сировина (бульби 

топінамбуру) 

Рис. 2. Заморожене 
дрібнодисперсне 

пюре з топінамбуру 

Рис. 3. Нанопорошок 
сублімаційного 

сушіння з 
топінамбуру 



362 
 

5. Дослідження впливу процесів кріомеханодеструкції на 
активацію і руйнування рослинних біополімерів, конформаційні 
зміни молекул білку, ступінь засвоюваності рослинних добавок із 
топінамбуру при розробці нанотехнологій їх виробництва 

Головним при розробці нанотехнологій рослинних добавок із 
топінамбуру з використанням кріогенного «шокового» заморожу- 
вання та дрібнодисперсного подрібнення було не тільки збільшити 
ступінь вилучення із сировини прихованих зв’язаних форм БАР з 
біополімерами у вільний стан, а також частково трансформувати 
важкорозчинні полісахариди, олігосахариди та білки в розчинну 
форму. Це виявляється можливим за рахунок кріодеструкції і кріоме- 
ханоактивації, а також механолізу. 

Отримані рослинні добавки у формі нанопорошків та нанопюре у 
порівнянні з традиційними порошками та пюре є більш технолог- 
гічними. Вони краще розчиняються та диспергуються у воді і утво- 
рюють однорідну гомогенну суспензію. Частинки нанопорошків не 
відчуваються при споживанні і утворюють гелієву структуру в 
водних розчинах. 

Вивчення процесів механохімії, які відбуваються при дрібно- 
дисперсному подрібненні добавок із топінамбуру, свідчить про те, що 
комплексна дія заморожування та механічного подрібнення призво- 
дить до руйнування біополімерів білку до окремих мономерів. В 
зв’язку з цим, можна було припустити, що зазначені технологічні 
прийоми можуть викликати конформаційні зміни молекул, стирання 
молекул, зміни їх об’єму, форми, зменшення молекулярної маси. 
Відомо, що молекула білку складається із гідрофобного ядра та 
гідрофільних оболонок і форма молекул залежить від співвідношення 
гідрофільних і гідрофобних залишків амінокислот. Гідрофільні аміно- 
кислоти визначають колоїдні властивості білків та їх здатність утворю- 
вати гелі. Це має велике значення при використанні рослинних порош- 
ків при виготовленні різних харчових продуктів. Так, виготовлені з їх 
застосуванням сухі суміші для соків та нанонапоїв повинні при віднов- 
ленні в воді утворювати стабільну колоїдну суспензію, що не розшаро- 
вується. Тому, при дрібнодисперсному подрібненні паралельно із 
зменшенням масової частки зв’язаних амінокислот в біополімерах 
білка можуть відбуватися конформаційні зміни молекул білка, такі як 
перерозподіл співвідношення між гідрофільними і гідрофобними 
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амінокислотними залишками. Це може призвести до змін не тільки 
об’єму, але і форми білкової молекули, в залежності від того, які із 
амінокислотних залишків (гідрофільні чи гідрофобні) в більшій 
частині залишились в зв’язаному стані. В зв’язку з цим, в задачу даної 
роботи входило вивчення впливу дрібнодисперсного подрібнення на 
масову частку і співвідношення полярних (гідрофільних) і неполярних 
(гідрофобних) залишків амінокислот біополімерів, а також 
конформаційних змін молекул білків висушеного топінамбуру і 
нанопорошків із нього. 

Виявити конформаційні зміни молекул білка при отриманні 
дрібнодисперсних нанопорошків із топінамбуру дозволяє метод Фішера 
Е. Г. Для цього необхідно визначити масову частку зв’язаних і вільних 
амінокислот у вихідній сировині – топінамбурі і у нанопорошках з 
нього (табл. 1). Потім масову частку амінокислот, що знаходяться у 
зв’язаному стані перерахувати на 100 г білку. Одночасно провести 
розподіл амінокислот на гідрофобні та гідрофільні залишки, визначити 
їх суми та співвідношення між сумою гідрофільних залишків 
амінокислот та гідрофобних. Крім того, за відомими коефіцієнтами 
розрахувати ступінь гідрофобності зв’язаних амінокислот білка. 
Показано, що при кріомеханодеструкції відбувається руйнування 
молекул білку (на 45…55 %) до окремих амінокислот, тобто 
відбувається часткове руйнування молекул білку і трансформація 
зв’язаних амінокислот у легкозасвоювану форму (табл. 1).  

Встановлено, що гідрофільні і гідрофобні властивості висушеного 
топінамбуру і нанопорошку із нього значно відрізняються. Так, 
наприклад, масова частка гідрофільних залишків амінокислот нано- 
порошку із топінамбуру на 12,6 % більше, ніж вихідного висушеного 
топінамбуру. Відповідно масова частка гідрофільних залишків аміно- 
кислот 100 г білку нанопорошку становить 45,25, а в сировині – 36,15 
г. Паралельно зменшується масова частка гідрофобних залишків в 
нанопорошку (на 8,6 %). Відповідно масова частка гідрофобних 
залишків амінокислот в 100 г білку нанопорошку становить 54,75 г, в 
вихідній сировині – 63,85 г. При цьому, ступінь гідрофобності 
зв’язаних амінокислот білку (∆F, кДж/моль) дрібнодисперсного 
порошку із топінамбура зменшувалася на 10 %. Показано також, що 
після дрібнодисперсного подрібнення співвідношення суми полярних 
до суми неполярних залишків в білкових молекулах  нанопорошку  із   
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Таблиця 1 
Вплив кріомеханодеструкції на руйнування молекул білку і 

трансформацію зв’язаних амінокислот у вільні при отриманні 
нанопорошків 

Масова частка 
амінокислот білка, % 

Ступінь гідрофобності 
зв’язаних амінокислот 
білку (∆F, кДж/моль) 

Амінокислота 
висушеного 
топінамбуру 

дрібнодис
персного 
нанопоро

шку із 
топінамбу

ру 

∆F, 
кДж/
моль висушеного 

топінамбур
у 

дрібнодиспер
сного 

нанопорошку 
із 

топінамбуру 

Гідрофільні залишки амінокислот 
Аспарагінова 
кислота 8,85 11,99 2,26 20,09 27,09 
Аланін 3,39 4,13 3,05 10,34 12,59 
Глутамінова 
кислота 10,28 13,22 2,50 25,70 33,05 
Аргінін 6,39 7,84 3,05 19,48 23,91 
Треонін 2,02 2,37 1,84 3,72 4,36 
Цистін 1,10 1,15 2,71 2,98 3,12 
Серін 2,10 2,54 0,17 0,36 0,43 
Гліцин 2,02 2,01 0,0 0,00 0,00 
Сума: 36,15 45,25  –  82,67 104,55 

Гідрофобні залишки амінокислот 
Лізин 8,68 9,14 6,27 54,23 57,37 
Метіонін 4,78 5,09 5,45 25,94 27,80 
Триптофан 0,89 1,20 12,50 10,88 15,13 
Валін 3,77 3,94 7,06 26,51 27,88 
Фенілаланін 6,36 7,04 11,10 70,37 78,26 
Ізолейцин 8,33 5,72 12,40 102,92 71,05 
Лейцин  7,50 5,70 10,10 75,45 57,67 
Тирозин 9,39 6,14 12,00 112,44 73,80 
Пролін 2,52 2,79 10,85 27,13 30,49 
Гістидин 11,63 7,99 5,85 67,86 46,80 
Сума: 63,85 54,75 – 573,73 486,25 

Гідрофільні і гідрофобні залишки амінокислот 
Сума: 100,0 100,0 – 656,40 590,80 
Співвідношен
ня суми гідро- 
фільних та 
гідрофобних 
залишків 
амінокислот 0,57 0,83 – – – 
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топінамбуру в порівнянні з вихідною сировиною збільшується з 0,57 
до 0,83. Це свідчить про збільшення площі поверхні гідрофільної 
оболонки білкової молекули і про паралельне зменшення заповнення 
ядра молекули гідрофобними залишками. Використовуючи отримане 
співвідношення в молекулі білку полярних та неполярних залишків 
амінокислот, відповідно до методу Фішера Е. Г. було розраховано 
радіус, об’єм і форму білкової молекули, а також радіус її ядра та 
показник заповнення ядра гідрофобними залишками. Установлено, 
що комплексна дія на рослинну сировину (топінамбур) кріогенного 
«шокового» заморожування та низькотемпературного подрібнення, 
призводить до зменшення радіусу, об’єму білкової молекули, радіусу 
і показника заповнення ядра гідрофобними залишками (табл. 2). 

Встановлено, що при цьому відбувається зміна форми білкових 
молекул вихідної сировини. Так, наприклад, радіус білкової молекули 
дрібнодисперсного нанопорошку із топінамбуру на 30 % менше 
радіусу молекули білку висушеного топінамбуру (вихідної сировини) 
і становить 0,2304 х 10-2 мкм (в порівнянні з 0,3275×10-2 в вихідній 
сировині), а її об’єм – в 1,7 разів менше і становить 0,074×10-6 мкм3 в 
порівнянні з 0,012×10-5 мкм3 в вихідній сировині. Радіус ядра 
молекули зменшується в 1,5 рази і в 5,7 рази – показник заповнення 
ядра гідрофобними залишками (табл. 2). Отримані дані дозволили 
встановити форму білкової молекули відповідно до методу Фішера, 
вихідної сировини та нанопорошків. Показано, що білкові молекули 
висушеного топінамбуру мають форму витягнутих еліпсоїдів (табл. 
2), а при отриманні нанопорошків набувають вигляду 
надмолекулярних структур. Це свідчить про те, що при отриманні 
нанопорошків із топінамбуру сумарна площа поверхні білкових 
глобул, які мають форму надмолекулярних структур, значно більша 
площі поверхні білкових молекул вихідної сировини у формі 
витягнутих еліпсоїдів. Це сприяє більшій доступності для 
засвоювання організмом, збільшенню розчинення білків та здатності 
до гелеутворення. Отримані результати дозволять по-новому уявити 
вплив процесів глибокої переробки сировини з використанням 
кріогенного «шокового» заморожування та дрібнодисперсного 
подрібнення на перетворення і трансформацію в розчинну наноформу 
біополімерів рослинної сировини. 

Таким чином, показано, що використання дрібнодисперсного 
механічного подрібнення при отриманні нанопорошків із топінамбура  
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Таблиця 2 
Вплив комплексної дії кріогенного «шокового» заморожування, 

сушіння та дрібнодисперсного подрібнення на конформаційні зміни 
білкових молекул вихідного топінамбуру при отриманні із нього 

нанопорошку  
Топінамбур Показники 

вихідний висушений 
топінамбур 

нанопорошок із 
топінамбуру 

Вміст полярних залишків 
амінокислот, Сn 36,15 45,25 
Вміст неполярних залишків 
амінокислот, Снn 63,85 54,75 
Співвідношення Сn/ Снn 0,57 0,83 
Радіус глобули, ro, мкм 0,2705·10-2 0,1816·10-2 
Радіус ядра глобули, r, мкм 0,3275·10-2 0,2304·10-2 
Об’єм глобули, V, мкм3 0,012·10-5 0,074·10-6 
Показник заповнення ядра 
молекули гідрофобними, 
(b) за графіком 1,48 0,26 
Форма білкової молекули 

 
 

витягнутий еліпсоїд 

 
 

надмолекулярні 
структури 

 

призводить до механодеструкції і руйнування біополімерів білка, їх 
більшої доступності для засвоювання організмом, збільшення 
розчинності білків та більшої здібності до гелеутворення. 

Наступною задачею даної роботи було вивчення впливу процесів 
кріомеханодеструкції (кріогенного заморожування та 
низькотемпературного дрібнодисперсного подрібнення) на активацію, 
вилучення і трансформацію пектинових речовин топінамбуру у 
розчинну активну форму, тобто більш повне екстрагування зв’язаних 
форм пектинових речовин із асоціатів і їх нанокомплексів з 
біополімерами у вільну, активну форму. Слід зазначити, що в рослинній 
сировині, в тому числі в топінамбурі, пектинові речовини знаходяться в 
неактивній формі. В зв’язку з цим, мають низькі желюючі та 
адсорбційні властивості. Це пов’язано з тим, що більшість 
карбоксильних груп полісахаридного ланцюгу пектину в рослинній 
сировині вже зв’язані або з іонами металів (більш всього з Mg та Ca), 
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або з залишками метилового і етилового спиртів. Крім того, доступ до 
карбоксильних груп пектинів перешкоджають інші полімерні (арабани і 
галактани) і мономерні молекули полісахаридів та ін. Існуючі сьогодні 
методи активації вилучення пектинових речовин із нанокомплексів і 
наноасоціатів фруктів, овочів не дали бажаних результатів. 

В зв’язку з цим, значний теоретичний та практичний інтерес 
представляє розробка технологій рослинних добавок, в тому числі із 
топінамбуру з активацією пектинових речовин і отримання харчових 
добавок з підвищеними желюючими властивостями та сорбційними 
здібностями, що дозволить більш повно використати нативні 
властивості всього вуглеводного комплексу сировини в якості 
структуроутворювачів, загусників та детоксикантів. 

В даній роботі установлено, що при високих (2, 5, 10, 20 ˚С/хв.) та 
повільних (0,1; 0,2; 0,5 ˚С/хв.) швидкостях заморожування до різних 
кінцевих температур в продукті (зокрема –18…–20 ˚С) та до більш 
низьких температур в продукті –32…–35 ˚С при подальшому 
дрібнодисперсному подрібненні (з використанням процесів 
кріомеханодеструкції і кріомеханоактивації) топінамбуру відбувається 
більш повне вилучення пектину із зв’язаного стану з іншими 
біополімерами та нанокомплексами у вільну активну форму (розчинну 
форму) (табл. 3). Виявлено, що відбувається суттєва деградація і 
кріодеструкція протопектину і трансформація його з неактивної в 
активну розчинну форму. Так, установлено, що при отриманні 
нанопюре із топінамбуру відбувається більш повне екстрагування із 
нанокомплексів масової частки пектинових речовин в 3,0…3,4 рази 
більше, ніж у вихідній сировині, в тому числі протопектина (в 2 рази) 
та його значна трансформація в розчинний пектин (в 4,5 рази більше). 
Взагалі в нанопюре і нанопорошку із топінамбуру 70 % пектинових 
речовин знаходяться в розчинній формі. 

При отриманні нанопорошків із топінамбуру відбуваються ті ж 
закономірності з активацією і трансформацією важкорозчинних 
нанокомплексів пектинових речовин в розчинну форму, як і при 
отриманні замороженого нанопюре.  

Таким чином, в результаті експериментів установлено, що 
використання кріозаморожування, кріомеханодеструкції та процесів 
кріомеханоактивації призводить до повного вилучення пектинових 
речовин з неактивної форми в активну, тобто із зв’язаного стану в 
нанокомплексах з іншими біополімерами у вільну розчинну форму (в 
3,0–3,4 рази більше, ніж у вихідній сировині) і трансформації (або 
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Таблиця 3 
Вплив кріогенного «шокового» заморожування та 

дрібнодисперсного подрібнення топінамбура на активацію 
важкорозчинних нанокомплексів пектинових речовин і їх 

трансформацію із неактивної в активну розчинну форму при 
отриманні добавок у вигляді нанопюре і нанопорошку 

Найменування 
показника 

Свіжий  
топінам 

бур 

Заморожені 
шматочки 
топінамбу

ру 

Заморожене 
дрібнодиспер

сне пюре із 
топінамбуру 

Висушені 
шматочки 
топінамбу

ру 

Дрібнодиспер
сні 

нанопорошки 
із 

топінамбуру 
пектинові 
речовини, % 1,9 2,7 6,5 10,8 30,0 
протопектин, % 1,2 1,2 2,0 4,8 10,4 
розчинний 
пектин, % 0,7 1,5 4,5 6,0 23,0 
органічні 
кислоти, % 0,4 0,6 1,0 2,4 4,0 

 

руйнування протопектину) в розчинну форму (в 4,5 рази більше, ніж у 
вихідній сировині). Механізм більш повного вилучення пектинових 
речовин із нанокомплексів та наноасоціатів рослинної сировини 
пов'язаний з їх кріомеханокрекінгом (руйнуванням) та 
неферментативним біокаталізом – кріомеханолізом. 

Відомо, що розчинні пектини більш високометоксильовані і 
підвищують ступінь етерифікації та кількість утворення водневих та 
іонних зв’язків. У зв’язку з цим, можна припустити, що збільшуються 
і желюючі властивості дрібнодисперсних заморожених добавок з 
плодів, які виробляються з використанням кріогенного 
заморожування та процесів механоактивації та механодеструкції. 

Отримані дані дозволяють по-новому уявити процес активації і більш 
повного вилучення пектинових речовин із неактивної прихованої форми в 
розчинну, легкозасвоювану форму, що дозволяє більш повно 
використовувати закладений у рослинній сировині біологічний потенціал. 

Отримані нанодобавки (заморожені нанопюре і нанопорошки) із 
топінамбуру знаходяться в наноформі в порівнянні з традиційно 
подрібненими добавками. В зв’язку з цим, можна було припустити, 
що їх засвоюваність і біологічна активність може бути значно кращою 
і відрізнятися від традиційних добавок. В зв’язку з цим, в задачу даної 
роботи входило також вивчення впливу кріообробки сировини, 
дрібнодисперсного подрібнення, процесів кріодеструкції на біологічну 
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активність (ступінь засвоюваності) замороженого нанопюре й 
нанопорошків із топінамбуру в порівнянні з традиційно подрібненою 
сировиною з використанням експрес- методу біотестування. 

Як об’єкти дослідження використовували: 
– грубоподрібнені добавки із свіжого та висушеного топінамбуру 

з розміром частинок 50…250 мкм; 
– дрібнодисперсні заморожені нанопюре та нанопорошки. 
При цьому, в дослідних інкубаційних живих тест-системах 

паралельно контролювали концентрацію розчинних та нерозчинних 
харчових та біологічно активних речовин (рис. 4). 
 

         
 

Рис. 4. Вплив ступеня дрібнодисперсного подрібнення і кріодест- 
рукції при отриманні замороженого нанопюре і нанопорошків із 

топінамбура на генеративну активність парамецій (приріст молодих 
форм, %) (І) і концентрації розчинних (ІІ) і нерозчинних речовин (ІІІ) 

в біотест-системах; 1 – грубоподрібнені пюре і порошки;  
2 – нанопюре (а) та нанопорошки (б) 

 

Порівняння генеративної активності в тест-системах інфузорій з 
використанням грубоподрібненого пюре і порошків та нанопюре і 
нанопорошків із топінамбуру показало, що використання нанодобавок 
призводить до значного збільшення генеративної активності в 2,7…3 
рази в порівнянні з грубоподрібненими (традиційними продуктами). Так, 
приріст молодих форм в тест-системах інфузорій з грубоподрібненими 
добавками із топінамбура складали 30…35 %, з дрібнодисперсними 
нанодобавками – 85…90 %. Показано, що при використанні нанодобавок 
в інкубаційну систему потрапляє в 2…2,4 рази більше розчинних 
речовин і менше важкорозчинних (також 2…2,3 рази менше). 
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Таким чином, за допомогою метода біотестування тест-культур 
інфузорій (за генеративною активністю одноклітинних) показано, що в 
порівнянні із грубодисперсно подрібненим топінамбуром засвоюваність 
нанопюре і нанопорошків із топінамбуру в 2,7…3 рази краще. Це 
пов’язано з більш високим вилученням із сировини (екстракцією) 
розчинних біологічно активних та харчових речовин, які знаходяться в 
нанорозчинній формі при дрібнодисперсному подрібненні. 

Таким чином, для забезпечення організму людини біологічно 
активними та харчовими речовинами топінамбур краще споживати у 
вигляді дрібнодисперсного пюре, в якому всі споживчі речовини 
знаходяться в легкозасвоюваній формі, ніж традиційно подрібнений 
свіжий топінамбур. Крім того, отримані результати свідчать про те, 
що відбувається значно повніше використання біопотенціалу, 
закладеного в рослинній сировині. 

Встановлено, що добавки із топінамбура (нанопюре та нанопорошки) 
за хімічним складом, вмістом БАР і дисперсним станом перевищують 
відомі світові аналоги і мають принципово новий хімічний склад, ніж 
отримані за традиційною технологією. Значна частина речовин (на 
60…70 %) знаходиться в нанорозчинній формі (табл. 4). 

Так, наприклад, важкорозчинні біополімери (білки, інулін, 
целюлоза) топінамбура трансформувалися на 45,0…55,0 % в розчинну 
форму у вигляді окремих мономерів (фруктози, вільних α-
амінокислот, глюкози), які мають нанорозмірну форму. Нанопорошки 
відрізняються від аналогів високим вмістом фруктози (до 25,0 %) і 
фруктоолігосахаридів. Крім того, вони відрізняються високим вмістом 
низькомолекулярних фенольних сполук (в 5 разів більше, ніж в 
аналогах), флавонолових глікозидів в нанопорошках в 9…10 разів 
більше, ніж в аналогах, а дубильних речовин – в 2,5…6 разів. 

Таким чином, використання кріомеханодеструкції (кріогенного 
заморожування та дрібнодисперсного подрібнення) дозволяє 
отримати якісно нові добавки в формі замороженого нанопюре та 
нанопорошків із топінамбура з рекордним вмістом БАР та 
біополімерів в легкозасвоюваній наноформі, які неможливо отримати 
за допомогою традиційних методів переробки рослинної сировини. 
Відповідно до хімічного складу нові добавки (заморожене нанопюре 
та нанопорошки) із топінамбура мають потенційну пребіотичну, 
імуномодулюючу, протипухлинну та детоксикуючу дію. 

Отримані експериментальні дані, які представлені в статті, 
послужили базою (основою) при розробці кріогенної нанотехнології 
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Таблиця 4 
Вміст біологічно активних та пребіотичних речовин (інуліну, 

пектину, білку, фенольних та поліфенольних сполук) в нанопюре та 
нанопорошках із топінамбура в порівнянні з аналогами (n=3) 

Найменування 
показника 

Свіжий 
топінамбур 

Нанопюре із 
топінамбура 

Нанопорошок 
із 

топінамбура 

Аналог – 
порошок із 

топінамбура 
конвективн
ого вакуум-

імпуль-
сного (КВІ) 

сушіння 

Аналог – 
порошок із 

топінамбура 
конвективно-

го сушіння 

Інулін, % 12,8±0,5 6,4±0,1 25,6±1,5 9,75±0,1 20,1±1,3 
Фруктоза, % –  7,4±0,2 25,6±1,5 0,0 0,0 
Білок, % 1,2±0,01 1,4±0,1 9,1±0,2 8,9±0,1 8,5±0,1 
Зв’язані 
амінокислоти 
білку, мг в 100 г 1664,0 925,0 3698,0±0,2 – – 
Вільні 
амінокислоти 
білку, мг в 100 г 350,0 1353,0 5415,0±0,2 – – 

Загальний 
пектин, % 1,9 6,5 30,0 9,2±0,1 8,0±0,1 

 Протопектин, % 1,2 2,0 10,4 – – 
Розчинний 
пектин, % 0,7 4,5 23,0 – – 

Загальний 
цукор, % 4,4±0,1 5,6±0,2 23,7±1,4 10,2±0,2 12,6±0,2 
Вітамін С, мг в 
100 г 10,3±0,1 19,8±0,5 78,2±2,4 16,4±1,1 12,2±0,3 
Фенольні 
сполуки (за 
хлороген. к –
тою), мг в 100 г 350,0±5,7  700,0±10,4 2800,0±12,4 640,0±10,2 520,0±12,4 
Флавонолові 
глікозиди (за 
рутином), мг в 
100 г 240,0±4,8 460,0±7,8 1800,0±12,4 200,0±5,2 162,0±2,6 
Дубильні 
речовини, мг в 
100 г 300,0±6,4 540,0±6,8 2160,0±14,0 840,0±10,2 360,0±11,7 
Зольність, % 1,6±0,1 1,6±0,1 6,8±0,2 6,0±0,2 5,9±0,1 
Органічні 
кислоти, % 0,3±0,01 0,4±0,01 2,0±0,1 0,8±0,1 0,65±0,1 
Волога, % 76,4±1,2 75,5±0,1 5,5±0,1 7,9±0,1  7,3±0,1  
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із топінамбуру у вигляді заморожених нанопюре та нанопорошків. 
Нові технології пройшли апробацію в виробничих умовах в НПП 

«КРІАС» (м. Харків, Україна) та НПП «ФІПАР» (м. Харків, Україна), 
розроблено нормативну документацію (ТУ У 15.3–01566330–304 та ТІ). 
На їх основі розроблено нові види оздоровчих продуктів (сухі 
швидкорозчинні фруктові «Instant» нанонапої, сухі соки (в тому числі 
для спецконтингенту)), кондитерські вироби, нові види наноморозива, 
біокефіри і біойогурти з пребіотичними властивостями та ін.). 

 

6. Обговорення результатів дослідження впливу 
кріомеханодеструкції на активацію гетерополісахарид–білкових 
нанокомплексів при розробці нанотехнологій рослинних добавок 

Досліджено вплив кріомеханодеструкції на активацію 
гетерополісахарид–білкових нанокомплексів, які в сировині 
знаходяться в неактивній зв’язаній формі, при розробці 
нанотехнологій рослинних добавок, зокрема, пюре і порошків із 
топінамбуру.  

Перевагами даного дослідження є те, що внаслідок комплексного 
використання кріообробки сировини і механодеструкції відбувається 
руйнування нанокомплексів і біополімерів і їх трансформація з 
прихованої зв’язаної форми в розчинну легкозасвоювану форму – 
наноформу. Крім того, позитивним ефектом від впливу процесів 
кріомеханодеструкції являється те, що при кріогенному «шоковому» 
заморожуванні, сублімаційному сушінні та дрібнодисперсному 
подрібненні топінамбуру при отриманні нанопюре та нанопорошків 
відбувається не тільки збереження всіх БАР, але й їх більш повне 
вилучення із прихованих зв’язаних форм біополімерів (білків, 
полісахаридів, олігосахаридів та ін.), які знаходяться у формі 
нанокомплексів та наноасоціатів і трансформація їх у вільний стан 
(розчинну форму). Це дає змогу отримати рослинні добавки з 
принципово новим хімічним складом і високими споживчими 
властивостями, які, в свою чергу, можуть бути використані при 
розробці функціональних оздоровчих продуктів масового харчування, 
таких як: сухі швидкорозчинні фруктові «Instant» нанонапої, сухі соки, 
кондитерські вироби, нові види наноморозива, біокефіри і біойогурти з 
пребіотичними властивостями та ін. 

До недоліків та особливостей переробки топінамбуру в порошки, 
сиропи, пюре можна віднести наявність в даній сировині активної 
окислювальної ферментативної системи (зокрема, поліфенолоксидази, 
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оксидази та ін.), що призводить до її потемніння. В даному 
дослідженні за допомогою застосування таких технологічних 
прийомів, як кріогенне «шокове» заморожування з високими 
швидкостями заморожування до більш низьких температур в продукті 
та дрібнодисперсне подрібнення, цю проблему вдалось вирішити. 
Проте, в подальшому планується також пошук і інших способів 
інактивування окислювальних ферментів, а саме шляхом регулювання 
рН середовища та ін. 

Розвитком і подовженням досліджень в даному напрямку є 
розширення асортименту продуктів з використанням запропонованих 
заморожених нанопюре та нанопорошків із топінамбуру, а саме 
розробка продукції для спецконтингенту (туристів, космонавтів, 
підводників, воїнів зони АТО, тощо). Крім того, інтерес представляє 
подальше проведення мікробіологічних, спектроскопічних, 
хроматографічних досліджень нових видів продукції та добавок, а 
також вивчення їх сумісності з іншими інгредієнтами їжі, підбір доз та 
технологічних режимів внесення інулінвмісних рослинних добавок.  

 

7. Висновки 
1. Встановлено, що заморожування та кріомеханодеструкція 

призводять до неферментативного біокаталізу – механолізу молекул 
білка до окремих мономерів – вільних амінокислот (на 45…55 %), їх 
конформаційних змін. Виявлено, що співвідношення суми 
гідрофільних до гідрофобних залишків амінокислот в білкових 
глобулах нанопорошків топінамбура в порівнянні з вихідною 
сировиною збільшується на 40 %. Це свідчить про збільшення площі 
поверхні гідрофільної оболонки білкової глобули і про паралельне 
зменшення заповнення ядра глобули гідрофобними залишками. 
Встановлено також, що відбувається зменшення радіусу, об’єму 
білкової глобули, радіусу ядра і показника заповнення ядра 
гідрофобними залишками та форми білкової молекули. Виявлено 
механізми зазначених процесів, які пов'язані з механокрекінгом. 

2. Встановлено, що при комплексній дії на топінамбур 
кріогенного «шокового» заморожування і дрібнодисперсного 
подрібнення відбувається активація важкорозчинних неактивних 
форм пектинових речовин і більш повна їх екстракція із 
нанокомплексів з іншими біополімерами в 3,0…3,4 рази, в тому числі 
протопектину в 2 рази більше, ніж у вихідній сировині, що 
контролюється традиційними хімічними методами і в 4,5 рази більше 
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утворюється розчинного пектину. Взагалі в нанопорошках і 
нанопюре 70 % пектинових речовин знаходиться в розчинній формі. 
Механізм цього процесу пов'язаний з неферментативним біокаталізом 
– кріомеханолізом. 

3. Встановлено, що засвоюваність нанодобавок (нанопюре і 
нанопорошків) із топінамбуру в 2,7…3 рази вище, ніж вихідної 
сировини, яку виявлено з використанням метода біотестування тест-
культур інфузорій (за генеративною активністю одноклітинних), що 
пов’язано з особливостями хімічного складу добавок, вмістом БАР та 
дисперсним станом. Значна частина речовин (на 60…70 %) 
знаходиться в нанорозчинній формі.  

4. З використанням нанодобавок розроблені різні види 
оздоровчих продуктів (сухі швидкорозчинні фруктові «Instant» 
нанонапої, сухі соки (в тому числі для спецконтингенту), 
кондитерські вироби, нові види наноморозива, біокефіри і біойогурти 
з пребіотичними властивостями та ін.). 
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