
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

в рамках міжнародних виставок  

«INPRODMASH&UPAKOVKA» 

«SWEETS UKRAINE» 

«BAKERY UKRAINE» 

 

 

 

Київ 2018 
 



Національний університет харчових технологій 

Об’єднання УКРХЛІБПРОМ 

Асоціація УКРКОНДПРОМ 

Виставкова компанія АККО Інтернешнл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ» 

та 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ 

ГАЛУЗІ» 

 

 

 

 

Київ 2018 

 



УДК 664.6 

ББК 36.86 

 

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні 

технології у хлібопекарському виробництві» та «Здобутки та перспективи 

розвитку кондитерської галузі». – К.: НУХТ, 2018. – 177 с. 

ISBN 

 

Збірник включає в себе програму та матеріали доповідей учасників 

міжнародних науково-практичних конференцій «Інноваційні технології у 

хлібопекарському виробництві» 11 вересня 2018 року та «Здобутки та 

перспективи розвитку кондитерської галузі», які відбулися 13 вересня 2018 

року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних питань 

хлібопекарської та кондитерської галузей, зокрема шляхам покращення якості 

хліба, проблемам розширення асортименту, в тому числі створенню виробів 

спеціального призначення. 

Збірник призначений для фахівців хлібопекарської та кондитерської 

промисловості, інженерно-технічних працівників, потенційних інвесторів, 

викладачів вищої школи, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів та 

всіх, хто цікавиться актуальними проблемами хлібопекарської галузі. 

 

 

УДК 664.6 

ББК 36.84 

Видається в авторській редакції 

© НУХТ, 2018 

 

ISBN 

 



145 

 

Вивчення впливу харчових інгредієнтів на текстурні показники 

напівфабрикату збивного з використанням рослинних олій 

 

Горальчук А.Б., Губський С.М. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

Значна кількість напівфабрикатів збивних з використанням рослинних олій 

використовується в кондитерській галузі для одержання кремів. За рахунок 

внесення різних харчових інгредієнтів в зазначений напівфабрикат можливо 

формування широкого асортименту продукції з високими та стабільними 

показниками якості. 

Технологічний процес виробництва напівфабрикатів збивних з 

використанням рослинних олій передбачає утворення системи з пінною 

структурою шляхом збивання емульсії та стабілізації піни із забезпеченням 

високої механічної міцності системи [13]. Цей процес дозволяє вводити в 

одержані системи різні харчові інгредієнти. Для отримання високоякісної 

харчової продукції з необхідними органолептичними властивостями 

використовують різні за своєю природою харчові інгредієнти, які можуть 

містити білки, жир, цукор, зокрема, плодово-ягідні та молочні продукти тощо. 

Кожен із зазначених інгредієнтів, що є багатокомпонентною системою, чинить 

різний вплив на технологічні властивості напівфабрикатів збивних на основі 

рослинних олій. Вивчення основних закономірностей цього впливу на 

механічну цінність піноподібної системи та його класифікація на основі 

хемометричного підходу є актуальною задачею, що була в основі цього 

дослідження.  

Вибір сировини ґрунтувався на принципі визначення впливу різних груп 

харчової сировини за колоїдним станом, вмістом речовин, які здатні впливати 

на міжфазні властивості систем. Таким чином, асортимент досліджуваних 

систем та їх рецептурний склад збитих кремів (WC) представлений в табл. 1. 

Виробництво напівфабрикату збивного здійснювали в лабораторних 

умовах збиванням емульсії WE (табл. 1). В якості емульгатора використовували 

суміш поверхнево-активних речовин (ПАР) E472b, E472e та соєвого лецитину 

[1]. Для одержання емульсії використовували какао-масло. В технологічному 

процесі відновлювали білки молока, емульгували масло з поверхнево-

активними речовинами та вводили стабілізатори, смако-ароматичні 

компоненти, гомогенізували емульсію та її охолоджували. Оптимальними 

процесом була двохстадійна гомогенізація з подальшим охолодженням і 

дозріванням суміші протягом 24 годин за температури 4-8 °С. 

В якості експериментального показника, за якими можна охарактеризувати 

збиті емульсійні продукти, є величина граничної напруги зсуву (ГНЗ) систем. 

Збільшення її свідчить про збільшення реологічних характеристик системи тобто 

про утворення твердоподібних пін, необхідних для збереження форми, що 
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проявляється в здатності витримувати не лише свою вагу але й виступати у якості 

прошарку між випеченими напівфабрикатами у тортах. 

Таблиця 1 – Рецептурний склад емульсії для виробництва напівфабрикату 

збивного та взбитих кремів з додаванням різних інгредієнтів 
Код Рецептура 

Емульсія для збивання 

 WE 3.5% сухе 

знежирене 

молоко 

25% 

какао-

масло 

10% 

цукор 

1.5%  

суміші ПАР 

0.05% Na 

карбокси-

метилцелюлоза 

60% 

вода 

Крем збитий 

WC1 WE+5.0-25.0% сахар 

WC2 WE+5.0-25.0% сахарна пудра 

WC3 WE+5.0-25.0% сахарний сироп (60% розчинних речовин) 

WC4 WE+5.0-20.0% кисломолочний сир 

WC5 WE+10.0-30.0% вершкове масло 

WC6 WE+5.0% соняшникова олія 

WC7 WE+лимона кислота (рН 4.5-7.0) 

WC8 WE+2.0-10.0% какао порошок 

. 

Визначення ГНЗ збитих кремів проводили методом конічного пластометра на 

пенетрометрі OV-204 (Labor, Hungary) з використанням сталевого конусу 

(діаметр: 75 мм, висота 40 мм, кут вершини конуса 30°, постійна k = 0,356) при 

температурі 4₋6 °С. Режим стиснення застосовувався з силою тригера 0,11352 кг 

протягом часу 5 с.  

Залежності ГНЗ від концентрації добавленого харчового інгредієнта  та рН 

середовища (додавання лимонної кислоти) приведені на рис 1.  

а                                                           б 

Рис. 1 Залежність граничного напруження зсуву від вмісту харчового 

інгредієнту в рецептурі збитого крему (а) та рН (б) 

Як видно з рис. 1а, залежність ГНЗ для систем WC2-WC5 зменшується з 

збільшенням вмісту доданого компонента: цукрового порошку, цукрового сиропу, 

ГНЗ, Па ГНЗ, Па 

Концентрація, %  
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кисломолочного сиру та масла. Для системи WC8 спостерігається збільшення ГНЗ 

в цілому діапазоні вмісту доданого какао-порошку. Для системи WC1 отримано 

слабко виражену екстремальну залежність, що перевищує межі 

експериментальної похибки. Таким чином, до 10% доданого цукру (загальний 

вміст у системі з урахуванням цукру WЕ 20%) призводить до незначного 

збільшення ГНЗ. Подальше збільшення вмісту цукру призводить до зниження 

ГНЗ. Для системи WC6 значення ГНЗ не визначено через нездатність отримати 

структуру піни. У загальному випадку, за винятком WC1 та WC8, ці залежності 

мають монотонний характер зміни ГНЗ, наближений до рівнянь лінійної регресії 

(з коефіцієнтами кореляції, близькими до одиниці). Цей факт дає можливість 

представляти концентраційну залежність ГНЗ за допомогою рівняння                 

ГНЗ = KMM*c + b, в якому коефіцієнт KKM кількісно характеризує зміну 

значення ГНЗ зі зміною вмісту інгредієнта. Виходячи з цього, величина KMM 

кількісно характеризує вплив доданого інгредієнта на механічну міцність збитого 

крему: позитивне значення KМM свідчить про «затвердіння» пінної структури в 

порівнянні зі збитим кремом, тобто «посилення», а негативне, навпаки, про її 

«розм’якшення». Також, мають місце варіанти існування інтервальних діапазонів 

для зміни значення KMM в залежності від характеру введених компонентів. 

Значення KMM, що розраховані с урахуванням рівнянь лінійної регресії для 

досліджених збитих кремів, наведені в табл. 2. Для класифікації об’єктів за 

величиною KМM було проведено ієрархічний кластерний аналіз із використанням 

метода Варда та критерію Снеата (66%) відносно визначення кількості кластерів. 

Ієрархічний кластерний аналіз проводився за допомогою IBM SPSS Statistic v. 20 

(IBM Corp., США). Скріншот отриманої дендрограми наведений на рис. 2. 

Результати розрахунків підтверджують можливість класифікації вивчених систем 

шляхом виділення трьох різних кластерів. Один об'єкт WC8 належить до першого. 

Другий кластер поєднує в собі системи WC1, WC2 та WC5. Третій кластер містить 

дві системи WC3 та WC4. І, нарешті, система WC6 виділяється окремо, що не 

враховується в ієрархічному кластерному аналізі, але виділяється як апріорне. 

Таблиця 2 – Класифікація доданих харчових інгредієнтів за впливом 

на механічну стійкість піни 

Номер кластеру 

та його назва 

Код  

зразку 

Діапазон 

концентрацій, % 

KMM, Пa/% 

1 «посилення» WC8 0-10,0 61,4    

2 «незначна 

       зміна» 

WC1(WC11) 

         (WC12) 

0-10,0 

 10,0-25,0 
 

   9,3 

-15,8 
  

WC2 0-25,0    -9,3   

WC5 0-30,0  -13,9   

3 «розм'якшення» 
WC3 0-25,0   -45,1  

WC4 0-20,0   -46,4  

4 «розрушення» WC6          0-5,0    − ∞ 
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Рис. 2. Класифікація зразків за значенням KМM  

Можливість системи зберігати міцність пінної структури під впливом 

різноманітних чинників залежить від багатьох процесів, які можуть протікати як 

одночасно, так і послідовно. Зміна величини ГНЗ збитих кремів в порівнянні з 

аналогічною величиною для збитої емульсії (без додавання харчових інгредієнтів) 

залежить від трьох чинників: співвідношення ГНЗ доданого компонента до ГНЗ 

збитої емульсії, поверхневих властивостей компонентів та колоїдного і 

агрегатного стану компонентів (порошок, кристал, рідина, емульсія, агломерат 

частинок). Їх розгляд дає можливість обговорення закономірностей. 

Якщо ГНЗ інгредієнта більше ГНЗ збитої емульсії, то при рівномірному 

розподілі компонента по всьому об'єму системи відбудеться часткове механічне 

руйнування піни, і як результат, зменшення величини ГНЗ утворюваного збитого 

крему. Такий же результат зміни ГНЗ буде спостерігатися і при зворотному 

співвідношенні. Однак, зниження ГНЗ відбуватиметься за рахунок зменшення 

відносного вмісту кількості агломератних жирних часток. Останні, що 

знаходяться у великій системі (в каналах Плато-Гіббса) придають їй механічну 

міцність. Таким чином, введення таких компонентів, як сир кисломолочний 

цукровий сироп, що мають величини ГНЗ, більшу і меншу ГНЗ збитої емульсії, 

відповідно, призводить до однакового результату –зменшення ГНЗ збитого крему. 

Прояв поверхневих властивостей інгредієнтів можна спостерігати при 

додаванні чотирьох гідрофобних компонентів у різних колоїдних та агрегатних 

станах – порошок (какао-порошок), емульсія (масло вершкове), білковий 

агломерат (сир кисломолочний) та рідина (соняшникова олія). Всі компоненти є 

гідрофобними, але за впливом на ГНЗ збитого крему знаходяться в різних 

кластерах. Введення цукрової пудри призводить до зниження ГНЗ внаслідок 

незначної дегідратації білків молока та поверхнево-активних речовин. 

Гідрофобний порошок (какао-порошок) при високій дисперсності здатний 

викликати збільшення ГНЗ за принципом Пікерінг стабілізації. 



149 

 

Дослідження ГНЗ дозволяє сформувати вимоги до введених компонентів для 

збереження високих значень ГНЗ збитих кремів: ГНЗ інгредієнтів, що додаються 

повинно бути максимально приближене до ГНЗ збитої емульсії та з погляду 

колоїдного стану компоненти краще вводити у вигляді високодисперсних 

порошків або емульсій. 

При введенні соняшникової олії (гідрофобна рідина) проявляється (другий і 

третій) описані вище чинники, пов'язані з переходом жирових часток і десорбції 

поверхнево-активних речовин із поверхні бульбашок та подальшої адсорбції їх на 

поверхні краплин олії. Додатково сприяє цьому процесу, чинник зниження ГНЗ 

системи за рахунок більш низької величини ГНЗ олії. 

Введення цукру (гідрофільного компонента) до 10% сприяє підвищенню ГНЗ, 

що пояснюється перерозподілом вологи в системі. При концентрації цукру вище 

10% в системі відбувається виражена дегідратуюча дія кристалів цукру, що веде 

до зниження ГНЗ. 

Введення гідрофільної рідини (цукрового сиропу) з низьким ГНЗ призводить 

до значного зниження ГНЗ системи, але не відбувається її повного руйнування. 

Цей факт свідчить про переважний вплив процесів адгезії жирових часток та 

адсорбції поверхнево-активних речовин на утвореній новій поверхні розділу фаз. 

Агломерат білків молока в ізоелектричної точці (сир кисломолочний) 

представляє собою тверді грубодисперсні гідрофобні частинки, які нездатні до 

адгезії на бульбашках повітря. Сир кисломолочний характеризується більшою 

величиною ГНЗ в порівнянні c такою для збитої емульсії. Введення такого 

компонента викликає частковий перехід жирових частинок з бульбашок повітря 

на поверхню білкових частинок, а також за рахунок механічного руйнування при 

перемішуванні призводить до зменшення ГНЗ. 

Величина ГНЗ для модельних систем при зміні рН системи зменшується 

від 3200 до 2826 Па (рис. 1б). Ймовірно, це пов'язано із зміною заряду ПАР 

Е472е  та соєвого лецитину. Цей процес призводить до відштовхування 

частинок жиру від повітряних бульбашок і, нарешті, до зменшення значення 

ГНЗ. 
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