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ВСТУП 
 

Дисципліна «Теоретичні основи технології харчових виробництв» має за 
мету оволодіння теоретичними основами фізико-хімічних, структурно-
механічних змін властивостей харчових речовин при виробництві продуктів 
харчування. 

Вивчає процеси, які відбуваються у харчових продуктах при різних 
способах виробництва продуктів харчування. 

 
 

1. Задачі навчальної дисципліни 
 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
1.ЗНАТИ: 
 
1.1.  Основи харчування та його роль у житті людини. 
1.2.  Основні речовини, що входять до складу продуктів харчування, та 

їх вплив на організм людини. 
1.3.  Структуру харчової промисловості та асортимент продукції 

харчування. 
1.4.  Основні напрямки розвитку харчової промисловості. 
1.5.  Основну і допоміжну сировину для виготовлення харчових 

продуктів. 
1.6.  Сукупність хімічних, фізико-хімічних, колоїдних, біохімічних 

властивостей головних складових частин сировини. 
1.7.  Основні зміни складових частин сировини під впливом різних 

способів обробки. 
1.8.  Основи зберігання харчових продуктів і сировини для її 

виготовлення. 
1.9.  Питання сертифікації та оцінки якості продукції. 

 
2. ВМІТИ: 
 
2.1. Орієнтуватись в комплексі процесів, що відбуваються при 

перетворенні сировини на готовий продукт. 
2.2. Робити порівняльну оцінку змін, що відбуваються в технологічному 

процесі виробництва різних харчових продуктів з однакової сировини. 
2.3. Визначати якість харчових продуктів та їх споживчі властивості. 
2.4. Використовувати теоретичні знання при вивченні наступних  

технологічних дисциплін. 
2.5. Користуватись довідковою та спеціальною літературою при 

складанні раціону харчування. 
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Розгляд питань за темами навчального курсу дисципліни 

 
1. Сучасна харчова промисловість 

 
     Харчова технологія – це галузь знання прикладного характеру, що 
займається вивченням способів виробництва харчових продуктів. Сучасна 
харчова промисловість нараховує декілька десятків галузей, які працюють за 
оригінальними схемами і на специфічному обладнанні. 
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     До них належать. 
 харчосмакова (хлібопекарна, макаронна, кондитерська, цукрова, 

Олійницько-жирова, плодоовочева, дріжджова, спиртова, лікеро-
горілчана, пивоварна, виноробна, безалкогольних напоїв, крохмале-
патокова, харчових концентратів, вітамінна, чайна, соляна, парфюмерно-
косметична, тютюново-махоркова) 

 борошномельно-круп’яна ( борошномельна, круп’яна); 
 м’ясна (скотопереробна, м’ясопереробна, сироробна, молочно-

консервна); 
 рибна (рибодобувна, рибопереробна). 

     У залежності від виду сировини і способів дії на неї у виробничому процесі 
харчової галузі окремі виробництва поділяються на добувні і переробні. Одні 
харчові галузі здійснюють первинну переробку сировини (вилучення цукру з 
буряка, виготовлення консервів з плодів), інші – вторинну, тобто 
використовують сировину, яка зазнала раніше промислову обробку 
(хлібопекарне, кондитерське виробництво). Більша частина продукції харчової 
промисловості є безпосереднім продуктом споживання, а близько однієї 
третини йде на подальшу переробку (наприклад, цукор, борошно – для 
кондитерських виробів). Деякі види продукції (цукор, спирт, крохмаль, олія, 
сіль, відходи і побічні продукти – жом, барда, макуха, шрот, меляса) надходять 
для подальшої переробки в інші галузі народного господарства. 

 
Питання для самостійної роботи:  

1. Харчова промисловість України. Її розвиток, основні напрями. 
2. Які основні галузі харчової промисловості? Що вони включають? 
3. Класифікація харчових галузей за способами переробки сировини. 
4. Поняття «технологія», «харчова технологія», «продукти харчування». 
5.  Види сировини для харчових продуктів. 

 
2. Харчування та його роль у житті людини 

 
 Харчування – це процес засвоєння  організмом поживних речовин, 

необхідних для підтримування життя, здоров’я і працездатності людини. Всі 
потрібні для цього речовини організм людини отримує з їжею. 

Харчові продукти постачають організму матеріали для побудови цього 
тканин і постійного оновлення їх; енергію, необхідну для життєдіяльності і 
виконування роботи; речовини, що мають важливе значення у регулюванні 
обміну речовин. 

Поживні речовини в організмі зазнають складних змін. Під дією травних 
ферментів вони розкладаються, надходять у лімфу та кров, переносяться до 
різних органів, де відбувається утворення складних речовин з простих. Цей 
процес має назву асиміляція, або анаболізм. 

Одночасно із створенням клітин тканин в організмі постійно відбувається 
часткове їх руйнування. Процес розкладу речовин, що входять до складу клітин 
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і тканин, має назву дисиміляція, або метаболізм, і відбувається з виділенням 
енергії, що витрачається на всі види роботи органів. Обидва процеси 
знаходяться у тісному взаємозв'язку і разом мають назву обмін речовин. 

Процес засвоєння і використання в організмі їжі подібний до горіння. 
Більша частина продуктів перетворюється у тепло (енергія), діоксид вуглецю та 
воду. Енергію, яка постачається організму продуктами харчування, заведено 
виражати у кілоколоріях (ккал) або кілоджоулях(кДж). 

Кількість енергії, що виділяється при засвоєнні того чи іншого харчового 
продукту, має назву калорійність цього продукту. Виявлено, що окислені 1г 
жиру організм отримує 9ккал або 37,7кДж; 1г білка – 4 ккал (16,7 кДж); 1г 
вуглеводів – 3,75 ккал (15,7 кДж). 

Потреба людини у різних харчових речовинах і енергії залежить від статі, 
віку, характеру трудової діяльності і для дорослих людей може коливатися від 
2200 ккал (9218 кДж) до 3900 (16341 кДж). 

Всі речовини, що входять до складу харчових продуктів, поділяються на дві 
групи: органічні (білки, вуглеводи, жири, харчові кислоти, вітаміни, ферменти) 
і мінеральні (вода, макро- і мікроелементи). 

Виходячи з основної задачі спеціаліста у сфері харчування – забезпечення 
населення продукцією, яка відповідає за складом потребам організму в 
харчових речовинах та захисних компонентах, при підготовці фахівця 
необхідно навчитися визначати потреби організму кожного індивідуума. При 
складанні харчових раціонів необхідно враховувати добові енерговитрати, 
стать та вік.  

Раціональне, збалансоване харчування, яке містить усі необхідні харчові 
речовини – важливий засіб попередження таких захворювань, як атеросклероз, 
ішемічна хвороба серця, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів, 
шлунково-кишкового тракту, онкологічних та інших захворювань, які входять 
до числа віддалених наслідків радіоактивного впливу. В раціон обов'язково 
повинні входити білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі. 

Для підвищення опору та стійкості організму, а також для профілактики 
гіповітамінозного стану в несприятливий період року (зима, весна) необхідно 
доповнювати харчування полівітамінними препаратами. Але вони мають 
високу біологічну активність, тому їх не можна вживати в необмежених 
кількостях, бо це може призвести до гіпервітамінозів, хворобливого стану. 
Дозування вітамінів варто узгоджувати з лікарем. 

Використовуючи продукти спеціального призначення, потрібно 
впорядкувати їх вживання у добовому раціоні харчування. Тому, враховуючи 
рекомендації, які наводяться в інформації для споживачів, тобто вік, разову та 
добову дози, ці продукти варто включати в окремі прийоми їжі (сніданок, обід, 
підвечірок, вечеря), згідно з рекомендованим режимом харчування. Зважаючи 
на те, що це продукти спеціального призначення, не можна допускати їх надмір 
у раціоні, тобто вживати у кількостях вищих, ніж рекомендовані. Технологічну 
обробку продуктів-напівфабрикатів слід проводити за рекомендаціями на 
етикетках чи інструкціями на продукті. 
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Запропонована інформація щодо харчування не може бути ефективною, 
якщо не виконуються інші умови ведення здорового способу життя. В першу 
чергу це відмова від шкідливих звичок та постійні заняття спортом. 

 
Питання для самостійної роботи: 
 
1. Їжа людини і її роль для організму. Склад харчових продуктів, 

значення окремих компонентів їжі. 
2. Роль харчування у житті людини, обмін речовин. 
3. Поняття «асиміляція», «дисиміляція». 
4. Дати визначення поняттям «основний обмін речовин» та 

«додатковий обмін речовин». Що їх поєднує? 
5. Калорійність харчових продуктів та енергетична цінність.  
6. Основні речовини харчових продуктів, їх значення для організму. 
7. Групи населення за ознакою фізичного навантаження, потреба в 

енергії. 
8. Дієти, їх значення в житті людини, вплив на організм. 

 
3. Білки харчових продуктів. 

 
Білки – високомолекулярні сполуки. Найбільш точно можна обчислити 

молекулярні масу білків за швидкістю дифузії їх з розчину в чистий розчинник 
через пористу скляну перетинку і за швидкістю осідання в ультрацентрифугах, 
що дають до 80 000 обертів в хвилину. Визначена різними методами 
молекулярна маса коливається від кількох тисяч до 10 і більше мільйонів 
(віруси сказу, віспи). 

За елементарним складом білки відрізняються від жирів і вуглеводів тим, 
що, крім вуглецю, водню і кисню, їх молекули містять азот. Крім того, всі 
рослинні і більшість тваринних білків мають у своєму складі сірку (0,3-2,5%). 
Деякі фізіологічно важливі білки містять фосфор (0,5-0,6%). 

За формулою молекул розрізняють білки фібрилярні (нитчасті) і глобулярні 
(кулясті). До першої групи належать білки волосся, вовни, мускульної тканини, 
до другої – більшість білків рослинних і тваринних організмів. 

Білок або протеїн є головним фактором живої природи. Він входить до 
елементів клітини: ядра, цитоплазми і є обов'язковою складовою їжі людини, бо 
білок в організмі синтезується тільки з білків, що надходять ззовні. Без обміну 
білків неможливе життя, ріст і розвиток будь-якого організму. Білки – беруть 
участь у транспорті кисню, в обміні вітамінів, мінеральних речовин, жирів, 
вуглеводів, є енергетичним матеріалом (забезпечують до 15% енергоцінності 
добового раціону). Добова потреба людини в білках – 80-100 г, половину з яких 
повинні складати тваринні білки. 

Біологічна цінність білків залежить від амінокислотного складу (відомо 22 
амінокислоти). Амінокислоти поділяють на замінні (можуть бути синтезовані 
організмом людини) і незамінні (не синтезуються і повинні надходити з їжею). 
До незамінних амінокислот відносяться: триптофан, лізин, фенілаланін, лейцин, 
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ізолейцин, метіонін, треонін, валін. Аргінін і гістидин є незамінними для 
дитячого організму. Встановлена добова потреба організму в кожній з цих 
кислот. 

Ступінь повноцінності білків продукту залежить від оптимального 
співвідношення амінокислот. Білки, що містять всі незамінні амінокислоти, є 
повноцінними, а білки, в яких відсутня одна або декілька кислот – 
неповноцінними. Так, повноцінними вважаються казеїн молока і альбумін яєць, 
неповноцінними – колаген, еластин хрящів, сухожилля. 

У м'ясі міститься 14-20% білків, рибі – 13-18, сирі кисломолочному – 15-16, 
твердому – 22-29, яйцях – 12-14, сої – 33-44, хлібі пшеничному – 6-10, крупах – 
7,6-4,9, молоці – 3-4, картоплі – 2, овочах – 0,5-6,5, фруктах – 0,2-1,5%. 
 

Питання для самостійної роботи: 
 

1. Білки: будова, склад, вміст у продуктах, потреба у них людини. 
2. Білкові речовини харчових продуктів, їх властивості, харчове значення, 

споживча цінність. 
3. Біологічна цінність білків рослинного і тваринного походження. 

Засвоєння білків людським організмом. 
4. Білкові продукти, вплив на організм людини. 
5. Білкова недостатність. 
6. Властивості білків, що впливають на умови переробки білковмісних 

харчових продуктів. 
 

4. Жири харчових продуктів 
 

Жири за хімічною природою є сполуками трьохатомного спирту гліцерину 
(10-16%) і жирних кислот (84-90%). За хімічною класифікацією їх називають 
гліцеридами або ефірами. Харчова цінність, фізико-хімічні, органолептичні 
властивості жирів залежать від кількісного співвідношення і властивостей 
жирних кислот. За певних умов жир розкладається (гідролізується) на гліцерин 
і жирні кислоти. 

Жирні кислоти поділяються на насичені і ненасичені. До насичених жирних 
кислот належать низькомолекулярні – масляна, капронова, каприлова, 
капринова – і високомолекулярні – пальмітинова, стеринова, арахінова та ін. 

Низькомолекулярні насичені жирні кислоти мають рідку або мазку 
консистенцію, специфічний запах (леткі), високомолекулярні насичені кислоти 
мають тверду консистенцію, нелеткі, без запаху. Низькомолекулярні жирні 
кислоти містяться тільки в вершковому маслі, кокосовій, пальмоядровій оліях і 
надають їм пластичності і запаху. Високомолекулярні насичені жирні кислоти 
входять до складу усіх харчових жирів, але в різних кількостях. 

Ненасичені жирні кислоти мають вільні валентності або подвійні зв'язки 
між атомами вуглецю в молекулі, тому здатні до реакцій приєднання. 
Наприклад, під час зберігання до жирних кислот приєднується кисень повітря 
(відбувається окислення жирів), що призводить до псування. 
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Ненасичені жирні кислоти – високомолекулярні: олеїнова має один 
подвійний зв'язок, лінолева – два, ліноленова – три, арахідонова – чотири, 
клупанодонова – п'ять. Чим більше подвійних зв'язків у жирній кислоті, тим 
більшу здатність до окислення вона має. Ненасичені жирні кислоти мають 
рідку консистенцію. 

Лінолева, ліноленова, арахідонова жирні кислоти є біологічно цінними, а 
лінолева незамінна (не синтезується в організмі і повинна надходити з їжею). 

Чим більше у складі жиру високомолекулярних насичених жирних кислот, 
тим вища його температура топлення і нижча засвоюваність. Гірше засвоюється 
яловичий і баранячий жири – на 79-84% (температура топлення – 40-51°С), 
краще – свинячий – на 90-95% (температура топлення – 33-46°С), найкраще – 
вершкове масло – на 95-98% (температура топлення – 28-34°С). Олії порівняно 
з тваринними жирами містять поліненасичених жирних кислот у 2 рази більше, 
а насичених – у 4-5 разів менше, тому вони рідкі – температура топлення – 16-
19°С, засвоюються на 96-98%, мають високу біологічну цінність (містять 50-
60% лінолевої незамінної кислоти). 

Жир, як харчовий продукт, складається з гліцеридів і супутник речовин, які 
впливають на біологічну, смакову цінність, зовнішній вигляд (колір, 
прозорість). До супутник речовин відносяться фосфоліпіди, стерини, воски, 
барвні речовини, вітаміни. 

Фосфоліпіди (лецитин) підвищують біологічну цінність жиру, бо містять 
незамінну жирну кислоту, фосфор, холін. При зберіганні олії фосфоліпіди 
випадають в осад. 

Стерини (сітостерол, холестерин, ергостерол) беруть участь у створенні 
статевих гормонів, кори наднирників, вітаміну D. 

Воски при охолодженні олії густіють, викликають легке помутніння. 
Вітаміни A, D, Е, К підвищують біологічну цінність жиру. 
Барвні речовини зумовлюють забарвлення жиру (каротин, хлорофіл), деякі з 

них (каротин) підвищують вітамінну цінність жирів. 
Жири бувають тваринного і рослинного походження. Тваринні містяться у 

вершковому маслі, смальці, жирному м’ясі, усіх сортах ковбас, салі. 
Рослинними жирами багаті олія, горіхи, оливки. 

 
Питання для самостійної роботи: 
 

1. Жири, будова, їхній склад, роль і зміни в організмі. 
2. Енергетична цінність жирів, добова потреба для людини. 
3. Джерела тваринних та рослинних жирів, що використовуються у 

харчових технологіях. 
4. Жири як основний компонент їжі. Структура, вплив на організм. 
5. Ліпіди харчових продуктів, їх властивості, харчове значення, споживча 

цінність. 
6. Жироподібні речовини, їх роль в харчуванні. Вплив на організм людини. 
7. Властивості жирів, які впливають на якість при переробці жировмісних 

продуктів і які сприяють отриманню якісно нових продуктів харчування. 
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5. Вуглеводи харчових продуктів 
 

Вуглеводи – сполуки вуглецю, водню і кисню. 
Утворюються вуглеводи в зелених частинах рослин з участю хлорофілу з 

вуглекислоти повітря (CO2) і води ґрунту (H2O) під дією сонячної енергії. Тому 
джерелом надходження вуглеводів в організм є продукти рослинного 
походження. 

Вуглеводи поділяють на групи: моноцукри – глюкоза, фруктоза, галактоза, 
поліцукри – сахароза, мальтоза, лактоза, трегалоза (дисахариди), рафіноза 
(трисахарид); нецукроподібні (не мають солодкого смаку) – крохмаль, інулін, 
глікоген, клітковина, лігнін, пектин. 

Моноцукри. Основними моноцукрами, що входять до складу харчових 
продуктів, є глюкоза і фруктоза. 

Глюкоза – у вільному стані міститься в фруктах, меді, патоці, 
кондитерських виробах, особливо багато її у винограді, а у хімічно зв'язаному 
стані – в цукрі, крохмалі, молочному цукрі (лактоза), солодовому цукрі 
(мальтоза). 

Фруктоза – також міститься в фруктах, меді і, крім цього, в топінамбурі, 
цикорії, входить до складу цукру, інуліну тощо. 

Глюкоза і фруктоза зброджуються ферментами дріжджів з утворенням 
спирту і вуглекислого газу, а під дією ферментів молочнокислих бактерій 
утворюється молочна кислота. Ці властивості глюкози і фруктози 
використовуються в технології виробництва спирту, вин, пива, молочнокислих 
продуктів, сирів, хліба, солоно-квашених овочів тощо. 

Галактоза – є складовою частиною лактози, пектинових речовин, агар-агару. 
Поліцукри – сахароза, мальтоза, лактоза, трегалоза, складаються з двох 

молекул моноцукрів, рафіноза – з трьох молекул. 
Сахароза міститься у великій кількості в цукрових буряках – 12-24%, 

цукровій тростині – 14-26%, кондитерських виробах – до 65%, кісточкових 
плодах – до 9%, динях – до 8,5%. 

Мальтоза у вільному стані не входить до складу харчових продуктів. Вона 
утворюється при гідролізі крохмалю і міститься в патоці, солоді (проросле 
зерно). 

Лактоза міститься тільки в молоці, трегалоза – в грибах, рафіноза – у 
невеликих кількостях в сої, горосі, цукрових буряках. 

Цукри мають різну солодкість. Якщо солодкість сахарози прийняти за 100, 
то солодкість фруктози становить 173, глюкози – 74, мальтози – 32, галактози – 
32, рафінози – 23, лактози – 16. Різною є також здатність цукрів поглинати 
вологу. Найбільш гігроскопічна фруктоза, найменш – лактоза і мальтоза, чиста 
сахароза практично негігроскопічна, цукор-пісок, в якому є небагато інвертних 
цукрів, гігроскопічний. 

Нецукроподібні. Крохмаль складається з великої кількості молекул 
моноцукру – глюкози. В значних кількостях крохмаль знаходять в зерні 
злакових культур – 60-70%, в картоплі – 12-26%, в насінні бобових культур – 
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50-60%. Багаті на крохмаль хлібобулочні, макаронні, борошняні кондитерські 
вироби, борошно, крупи. 

Інулін є в коренях цикорію, бульбах топінамбуру, артишоках. 
Глікоген, як резервна речовина, міститься в м'язах тварин (тваринний 

крохмаль). Глікоген бере участь у ферментативних процесах дозрівання м'яса 
після забою тварин. 

Клітковина (целюлоза геміцелюлози), лігнін і пектин містяться у стінках 
клітин оболонок зерна, шкірках фруктів, овочів і в меншій кількості – в м'якоті. 

Клітковина і лігнін мало засвоюються, але є необхідним компонентом їжі. 
Пектин (1-1,5%) разом з цукром (65%) і кислотою (1%) здатний утворювати 

желе. Сливи, абрикоси, яблука та інші фрукти, що містять значну кількість 
пектину, використовують для виробництва мармеладу, джему, пастили, желе 
тощо. 

Пектин має велику фізіологічну і лікувально-профілактичну цінність. 
 

Питання для самостійної роботи: 
 

1. Вуглеводи, будова, класифікація, окремі представники. 
2. Вуглеводи харчових продуктів, властивості, харчове значення, 

споживча цінність. 
3. Моносахариди: пентози та гексози, їхня структура, властивості. 
4. Полісахариди: основні представники, властивості та значення для 

харчування та організму. 
5. Полісахариди другого порядку, їх властивості. 
6. Крохмаль, його склад, властивості і використання у харчовій 

промисловості. 
7. Значення вуглеводів в організмі людини, властивості вуглеводів, що 

використовуються у харчових технологіях. 
 

6. Кислоти харчових продуктів 
 

Харчові кислоти (яблучну, винну, лимонну, молочну) додають у 
кондитерські вироби, харчоконцентрати і безалкогольні напої для надання їм 
кислого смаку. Оцтову кислоту використовують для виробництва консервів. 

Фосфорну кислоту застосовують у виробництві безалкогольних напоїв, а 
кислі фосфати входять до рецептури пекарських порошків. 

 
Питання для самостійної роботи: 

 
1. Органічні кислоти харчових продуктів, їх харчове значення і споживча 

цінність. 

2. Харчові кислоти; властивості, способи одержання, застосування. 
3. Вміст кислот у харчових продуктах.  
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1. Вітаміни 
 

Класифікація вітамінів заснована на їхній розчинності в жирах та воді. До 
групи жиророзчинних відносять вітаміни А, Д, Е, К, а до розчинних у воді – 
вітаміни групи В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12 та ін.) і С, які в незначній 
кількості резервуються в організмі. 

Водорозчинні вітаміни: 
Вітаміни групи В. 
Вітаміни групи В мають загальний характер біологічної дії. Їх називають 

антиневритичними, бо регулюють діяльність нервової системи. Вони беруть 
участь в діяльності ферментних систем, забезпечують перетворення білків, 
вуглеводів та жирів в організмі. 

Тіамін (вітамін В1). Тіамін бере участь у водному обміні, зв'язаний з 
функцією органів кровотворення, регулює діяльність серця, центральної та 
периферійної нервової системи, виконує захисну функцію шлунково-
кишкового тракту, підтримує нормальну перистальтику кишечнику. 

Рибофлавін (вітамін В2). Цей вітамін забезпечує в організмі реакції 
дегідрування, зв'язаний із засвоєнням білків та жирів, бере участь у механізмі 
зору й обміні інших вітамінів групи В. 

Пантотенова кислота (вітамін В3). Будучи складовою частиною 
коферменту А, відіграє фундаментальну роль в окисленні та біосинтезі жирних 
кислот, декарбоксилюванні кетокислот, синтезі лимонної кислоти, утворенні 
фосфоліпідів. Він необхідний для нормальної функції слизових оболонок та 
шкіри, пігментації. 

Холін (вітамін В4). Відноситься до незамінних аміноспиртів. Він входить до 
складу лецитину, сприяє утворенню тканин, необхідний для жирового обміну, а 
також обміну каротинів і ретинолів. Виявляє велику активність у присутності 
вітаміну В12. 

Багаті холіном тваринні білкові продукти, дріжджі, шроти. 
Нікотинова кислота (вітамін РР чи В5). Відіграє головну роль в окисленні 

та біосинтезі жирних кислот, бере участь у каталітичних окислювально-
відновних реакціях клітинного обміну речовин. Вітамін РР часто називають 
антипеллагричним вітаміном. Пеллагра (груба шкіра) зовні виявляється у 
виразках слизових навколо рота та язика.  

Багато нікотинової кислоти міститься в дріжджах, тваринній та рослинній 
білковій сировині, особливо в соняшниковому й арахісовому шротах. 

Піридоксин (вітамін В6). Вітамін займає центральне місце в білковому 
обміні та відіграє важливу роль у перетвореннях амінокислот, здійснюючи 
реакції їх переамінізації і декарбоксилювання; важливий для жирового, 
вуглеводневого обміну, функцій центральної нервової системи. 

Симптоми недостатності піридоксина різноманітні: дерматити, зміни в 
нервовій системі, уповільнення росту; розвиток анемії, зміни у печінці. 

Піридоксином багаті висівки, зерно, шроти, сухі дріжджі.  
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Фолієва кислота (вітамін В9 чи Вс) має протианемічну діє, необхідна для 
кровотворення. Він у достатній кількості синтезується мікрофлорою 
кишечнику. 

Ціанкобаламін (вітамін В12) також необхідний для кровотворення. Його 
називають антианемічним, тому що відсутність його призводить до розвитку 
анемії. Він позитивно впливає на ріст, кровотворну функцію організму, а також 
на обмін білка, який впливає на регулювання оптимального балансу в організмі 
метіоніну, треоніну, валіну, лейцину та ізолейцину. Особливо важливо це при 
незбалансованості раціонів по амінокислотному складу. Ціанкобаламін 
зв'язаний також з обміном жирів. 

Недостатність ціанкобаламіна виявляється в уповільненні росту. 
Спостерігається анемія, грубіє шкірний покрив, виникають дерматити.  

Основними продуцентами ціанкобаламіна служать мікроорганізми – 
бактерії, актиноміцети і деякі види одноклітинних водоростей. Останні є 
джерелом нагромадження вітаміну В12 в організмі риб. Тому невелика кількість 
ціанкобаламіна міститься в рибному борошні. 

Біотин (вітамін Н). Бере участь у клітинному обміні речовин. Його дефіцит 
веде до порушення реакцій карбоксилювання та гальмує синтез жирних кислот.  

Аскорбінова кислота (вітамін С). Бере участь в окислювально-відновних 
процесах, синтезі колагену і проколагену, а також нормалізації проникності 
капілярів. Введення в раціон вітаміну С знижує потребу у вітамінах А, Е, В1, В2 
та Вс. 

Аскорбінова кислота підвищує опір організму до інфекційних захворювань 
та стресам. Вітамін С в природі синтезується рослинами і може вироблятися в 
організмі. Насіння і зерна вищих рослин практично позбавлені аскорбінової 
кислоти. 

Аскорбінова кислота легко окисляється та руйнується при зберіганні і 
тепловій обробці.  

Жиророзчинні вітаміни: 
Ретиноли (вітамін А) називають вітамінами росту. Їх відсутність 

призводить до зупинки росту. Ретиноли сприяють обміну речовин, підвищують 
стійкість до інфекційних захворювань, виступають як регулятор залоз 
внутрішньої секреції, виконують інші важливі функції. 

Нестача вітаміну А призводить до багатьох важких захворювань, зокрема до 
патологічних змін у слизових оболонках, виділень з очей і носа, помутніння 
роговиці, нічній сліпоті. Особливо часті при авітамінозі А відбувається 
порушення відтворювальної здатності. 

Кальційфероли (вітамін D). Найбільш важливими з кальційферолів є 
вітаміни D2 (ергокальційферол) і D3(холікальційферол). Це основні 
протирахітні препарати. Кальційфероли регулюють вміст кальцію і фосфору в 
крові, прискорюючи всмоктування цих елементів з кишечнику. Кальційфероли 
сприяють росту кісток, утворенню шкарлупи яєць, регулюють вміст солей 
кальцію в молоці. 

В організмі біосинтез вітамінів відбувається в шкірі під дією 
ультрафіолетового проміння. 
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Ергокальційферол (вітамін D2) одержують шляхом опромінення 
ультрафіолетовими променями ергостерона, отриманого з пекарських дріжджів. 

Холікальційферол (вітамін D3) дуже чуттєвий до кисню повітря. 
Біологічна активність кальційферолів неоднакова. Протирахітна активність 
холікальційферола майже в 30 разів більше активності ергокальційферола. 
Тому застосовують більш універсальні препарати вітаміну D3. 

Токофероли (вітамін Е). Цей вітамін поєднує групу з восьми вітамінів, 
найбільш значимим з яких є а-токоферол. Вітамін Е необхідний для 
нормального процесу розмноження, впливає на обмін речовин, підтримує 
функції печінки. 

Нестача в організмі вітаміну Е викликає загальну м'язову дистрофію. 
Токоферол синтезується тільки рослинами. Середня потреба у вітаміні Е 1-2 
мкг на 1 кг їх маси в день. 

Нафтохінони (вітамін К). Цей вітамін необхідний для підтримки 
нормальної згортаючої здатності крові, регулює клітинний обмін речовин. Крім 
того, є ряд похідних цього з'єднання, що володіють високою К-вітамінною 
активністю, і кілька провітамінів К (менадіон, вікасол та ін.). 

 
Питання для самостійної роботи: 

 
1. Вітаміни як речовини біологічного призначення.  
2. Класифікація вітамінів. 
3. Водорозчинні вітаміни. 
4. Жиророзчинні вітаміни. 
5. Вітаміни групи В, значення для організму, потреба, вміст у харчових 

продуктах. 
6. Вітаміни С і Н, значення для організму, потреба, вміст у харчових 

продуктах. 
7. Вітаміни А, Д, значення для організму, потреба, вміст у харчових 

продуктах. 
8. Вітаміни Е і К, значення для організму, потреба, вміст у харчових 

продуктах. 
9. Вітаміноподібні речовини. 
10. Роль вітамінів у харчуванні, їх зміни у процесі переробки і зберіганні 

харчових продуктів. 
 
2. Мінеральні речовини харчових продуктів 

 

Мінеральні елементи харчових продуктів містяться у складі органічних і 
неорганічних сполук. Їх поділяють на макро-, мікро- і ультрамікроелементи. 
Макроелементи (становлять до 99% мінеральних речовин): кальцій, фосфор, 
калій, залізо, магній, натрій, хлор, сірка – містяться в кількостях більше 1мг%. 
Мікроелементи – мідь, кобальт, нікель, марганець, цинк, хром, йод, фтор та ін. 
– містяться в кількостях до 1 мг%. Ультрамікроелементи – олово, свинець, 
ртуть тощо – містяться в мікрограмах і менше на 100 г продукту. 
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Кальцій сприяє зсіданню крові, бере участь у формуванні кісток, зубів, 
збуджує і гальмує діяльність кори головного мозку, активізує ферменти 
шлунку, гормони. 

Добова потреба дорослої людини в кальції становить 800 мг (надалі добові 
потреби організму в харчових речовинах будуть наводитись тільки для 
дорослої людини). Найбільше кальцію містять (мг/100 г) тверді – до 1050, 
кисломолочні сири – 140, молоко – 118, крупи вівсяні – 65, капуста цвітна – 89, 
білоголова – 45. 

Калій – підвищує тонус м'язів серця, регулює виділення води з організму, 
збуджує органи кровообігу. Добова потреба людини в калії – 2-3 г. Багато калію 
міститься (мг/100 г) в сушених абрикосах (курага) – 1780, квасолі – 1144, 
картоплі – 429, яловичині – 338, яблуках – 248. 

Магній – регулює кальцієвий і холестериновий обмін, посилює 
жовчовиділення, знижує артеріальний тиск. Добова потреба людини у магнії – 
400 мг. Магній міститься в тих самих продуктах, що й калій, але в меншій 
кількості. 

Натрій бере участь у водно-сольовому обміні організму, утворенні 
буферних систем крові, соляної кислоти соку шлунку. Потреба людини в ньому 
– 4-6 г на добу, що відповідає 10-15 г кухонної солі. Харчові продукти не 
забезпечують потребу людини в натрії, тому їжу підсолюють. Найбільше 
натрію міститься (мг/100 г) в житньому хлібі — 701, сирах — 606, яйцях – 143, 
молоці – 51. 

Фосфор – відіграє важливу роль у функціонуванні багатьох систем 
організму. Він входить до складу білків, кісткової тканини, 
аденозинтрифосфату (АТФ) та інших сполук. Добова потреба людини у 
фосфорі – 1-1,5 г. Найбільше фосфору містять (мг/100 г) сир голландський — 
544, квасоля – 541, крупа вівсяна – 360, печінка яловича – 342. 

Хлор – разом з натрієм забезпечує утворення соляної кислоти соку шлунку, 
регулює тиск крові. Добова потреба людини у хлорі – 2 г, але з сіллю його 
надходить 6-9 г, що шкодить організму. Тому в багатьох випадках 
рекомендують використовувати кухонну сіль в обмеженій кількості. Порівняно 
багато хлору міститься (мг/100 г) в сирах – 880, яйцях – 106, молоці – 106, 
яловичині – 76. 

Сірка – необхідна для синтезу амінокислот, вона входить до складу вітаміну 
В, гормонів, інсуліну, крові, кісток. Людині на добу потрібно 1 г сірки. Сірка в 
невеликих кількостях міститься переважно в продуктах тваринного 
походження: м'ясі, рибі, яйцях. 

Залізо – входить до складу гемоглобіну крові, ферментів, бере участь в 
окислювальних процесах. Добова потреба людини в залізі – 15 мг. Найбільше 
заліза містять (мг/100 г) печінка – 8,4, квасоля – 7,9, яйця – 3,0, яблука – 2,0. 

Йод – бере участь в утворенні гормону щитовидної залози. Добова потреба 
людини у йоді – 100-260 мкг. Він міститься в рослинних і тваринних продуктах 
морів. 
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Фтор – необхідний для формування зубів. Брак фтору викликає їх карієс, а 
надлишок – плямистість емалі і дистрофію. Людина отримує на добу з водою 1-
1,5 мг фтору, з їжею – 0,23-0,35 мг. 

Мікроелементи мідь, цинк виконують різні позитивні функції в організмі. 
Потреба людини у міді складає 2 мг на добу, у цинку ~ 10-15 мг. Надлишкова 
кількість цих елементів викликає деякі захворювання або отруєння. Мідь і цинк 
містяться в дуже незначних кількостях в печінці, яловичині, бобових культурах, 
в зерні злакових культур і продуктах його переробки та деяких інших 
продуктах. 

Свинець міститься в деяких продуктах переважно тваринного походження в 
кількості 0,05-0,1 мг/кг, олово – в тих же продуктах в кількості 0,003-0,63 мг/кг. 
У таких пропорціях вони не шкодять організму людини. В продукти 
харчування ці елементи потрапляють з різних джерел, наприклад, свинець – з 
посуду, припоїв, обладнання, газів автотранспорту, олово – з полуди металевих 
банок, мідь – з металевих частин апаратури, від обробки садів і виноградників 
отрутохімікатами. 

Загальну кількість мінеральних речовин в продовольчих товарах 
визначають спалюванням наважки продукту. Зольність (вміст попелу) свідчить 
про вміст природних мінеральних елементів в продукті і, наприклад, в борошні 
є ознакою його товарного сорту, а в таких продуктах як крохмаль, цукор, 
томатопродукти тощо – ознакою ступеня очищення від сторонніх мінеральних 
домішок. 

 

Питання для самостійної роботи: 
 
1. Мінеральні речовини харчових продуктів, їх значення для організму, вплив 

на якість і сорт продуктів. 
2. Класифікація мінеральних речовин за вмістом їх в організмі людини. 
3. Основні макро- і мікроелементи, що необхідні для життєдіяльності 

організму. 
4. Перелічити мікроелементи. 
5. Назвати мікроелементи та їх значення. 
6. Вода як важлива мінеральна речовини в організмі людини, її цінність. 

 

3. Основні зернові культури 
 

Зерно – найважливіший продукт сільського господарства. Воно є основним 
джерелом харчування людини, кормовою базою продуктивного тваринництва і 
сировиною для технічного виробництва. За кількістю живильних речовин 
(білка, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів групи В) продукти 
переробки зерна (борошно, крупа, хліб, макаронні вироби) складають близько 
1/3 раціону харчування людини, забезпечуючи більше половини енергетичної 
цінності і раціону. 

За хімічним складом всі зернові культури поділяють на три групи.  
- До першої групи належать культури, зерно яких багате на крохмаль. Ця 
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група представлена хлібними (пшениця, жито, ячмінь, овес) і 
несправжніми (кукурудза, рис, просо і родина гречаних) злаками. 

- До другої групи входять культури багаті на білки. До цієї групи 
належить родина бобових. 

- Третя група об'єднує олійні культури, насіння яких багате на жир. 
Пшениця буває двох видів – м’яка і тверда, на частку м’яких пшениць 

припадає більше 90% посівів і зборів. 
У м’якої пшениці зернина округла, відношення довжини зернини до її 

ширини становить 2:1. За технологічними (борошномельними і 
хлібопекарними) якостями її поділяють на три групи – сильну, середню і слабу. 

Сильною називається пшениця, що має зерно з високим (не менше 14%) 
вмістом білку, із скловидністю не нижче 60%. Борошно з такої пшениці 
утворює пружно-пластичне тісто, що не розріджується. Хліб з нього виходить 
великого об’єму з великою пористою м’якушкою. 

Слабкою називається доброякісна пшениця з вмістом білку не нижче 11%, в 
основному борошниста (скловидність менше 40%). Вона має слабкі 
хлібопекарські якості. 

Середня пшениця за своїми властивостями займає проміжне положення. 
Тверда пшениця в урожайності поступається м’якій, має міцнішу соломину. 

Зернина її крупніша, але має низькі хлібопекарські якості. Головне призначення 
твердих пшениць – одержання з них макаронних виробів. 

Жито – друга за значенням зернова культура, вона невимоглива до 
грунтово-кліматичних умов, відзначається скоростиглістю, високою 
урожайністю. Зернина жита вузька і довга (відношення довжини зернини до її 
ширини становить 3,5:1). Жито містить менше білків, ніж пшениця, але вони 
повноцінніші. Використовується для одержання борошна і солоду. 

Ячмінь відзначається коротким вегетаційним періодом, зернину має 
плівчасту. Використовується для одержання борошна, крупи, пива, солоду, 
спирту, солодових екстрактів і ячмінної кави. 

Овес – культура харчова і фуражна, його зернина вузька і довга, плівчаста, 
білого і жовтого кольору. Вміст крохмалю у ній малий (25-40%). Білок вівса 
найповноцінніший з усіх злакових. Використовується для виробництва солоду, 
різних видів крупи, толокна, дієтичних продуктів і продуктів дитячого 
харчування. 

Рослини різних злакових мають ряд загальних морфологічних ознак: 
мичкуватий корінь, листя ланцевидної форми, стеблину – соломинку. Квіти 
зібрані у суцвіття, колос або волость. Плід злакових культур – зернина. 

Зернина складається з оболонки (6-9%), алейронового шару (оболонки 
ендосперму – 40,9%), ендосперму і зародка. 

Ендосперм або борошнисте ядро займає всю внутрішню частину зернини і 
складає до 85% її маси. Він складається з великих тонкостінних клітин, 
заповнених зернинами крохмалю, які оточені частинками білка. Ендосперм – 
найцінніша частина зернини. Чим більший ендосперм у зернині, тим більший 
вихід борошна. Ендосперм може бути скловидним, напівскловидним або 
борошнистим. Скловидна пшениця має вищий склад білка, більшу густину і 



 18

твердість, з неї більший вихід борошна вищих сортів. 
Зародок відокремлений від ендосперму щитком. Маса зародка всього 2-3% 

маси зернини. Він багатий живильними речовинами: білками, цукром, жирами, 
вітамінами. Під час помелу його намагаються відокремити від борошна, бо він 
багатий жиром, схильним до згірклості. 

Найбільше у зерні злакових культур міститься вуглеводів, а з вуглеводів 
крохмалю (36-54%). Присутня сахароза й у невеликих кількостях мальтоза, 
глюкоза й фруктоза (0,8-1,5%). Стінки зерна складаються з клітковини і 
геміцелюлоз (2,3-10,7%). 

Зольних елементів у зерні 1,7-3,2%, в основному сполуки фосфору і калію. 
Вміст жиру малий 2-5%, білків – 12%. Вітаміни зерна представлені в основному 
групою В – до 7мг%. Вони локалізуються у зародку, алейроновому шарі. 

Зерно може зберігатися протягом декількох років. Основними умовами 
зберігання є низька вологість (не вище 14%), своєчасне провітрювання зернової 
маси, під час якого вологе тепле повітря сховища замінюється зовнішнім 
холодним і сухим. 

При підвищеній температурі і вологості зростає інтенсивність дихання, іде 
розклад цукрів з виділенням енергії, внаслідок чого спостерігаються втрати 
сухої речовини, у зерні накопичується вільна волога, підвищується його 
температура, що створює сприятливі умови для саморозігрівання, і псування 
зерна, і розвитку мікроорганізмів. 

 

Питання для самостійної роботи: 
 

1. Будова зернини деяких злаків, порівняльний хімічний склад зернин                                        
пшениці і жита. 

2. Хімічний склад, будова і ботанічні особливості зернини окремих злаків 
(ячменю, кукурудзи). 

3. Класифікація пшениці. 
4. У чому особливості твердої та м’якої пшениці? 
5. Анатомічна будова зерна. Хімічний склад кожної складової. 
6. Органолептичні та фізико-хімічні показники якості зерна. 
7. Дати визначення зерновій масі, її склад. 
4. Якими властивостями характеризується зернова маса? 
5. У чому полягає підготовка зерна до помелу? 
6. Процеси, що відбуваються при зберіганні зерна, і їх вплив на якість 

борошна. 
 

4.  Борошно 
 

Борошно – найважливіший продукт переробки зерна. Його класифікують за 
видом, типом, сортом. 

Вид борошна визначається зерновою культурою, з якої воно отримано 
(пшеничне, житнє, ячне, вівсяне, рисове, кукурудзяне, соєве, гречане). 

Тип борошна залежить від його властивостей і цільового призначення. 
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Пшеничне борошно може бути хлібопекарним і макаронним, житнє – тільки 
хлібопекарним. 

Сорт борошна пов’язаний з його виходом. Чим більший вихід борошна (у 
%), тим нижчий його сорт. Із зерна пшениці виробляють хлібопекарне борошно 
сортів: крупчатку, вищого, І, ІІ сортів і збійне. 

Одержують борошно шляхом помолу зерна. Помол складається з двох 
етапів: підготовки зерна до помолу і власне помолу зерна. 

Підготовка зерна до помолу полягає у складанні помольних партій, 
очищенні його від домішок, вилученні оболонок, зародка і кондиціювання 
(зволоженні і відволожуванні протягом 12-14 годин з метою посилення дії 
ферментів, протеолізу білків, ослаблення клейковини). 

Помол зерна складається з двох стадій: власне помолу зерна і просіювання 
продуктів помолу. Помоли можуть бути разовими і повторювальними. 

При разовому помолі зерно за один прийом повністю подрібнюється на 
борошно разом з оболонками. Борошно відзначається низькою якістю, має 
темний колір, неоднорідне за розміром частинок. 

При повторювальному помолі зерно подрібнюється у борошно шляхом 
багаторазового проходження його через подрібнюючі машини, при цьому після 
кожного подрібнення продукт сортують у просіювальних машинах.  

Хімічний склад борошна залежить від складу вихідного зерна і сорту 
борошна (%): крохмаль – 66-79; клітковина – 0,1-0,9; цукор – 1,5-3; білки 10,3-
12,5; жир – 0,9-1,9; зола – 0,6-1,5. Вищі сорти борошна одержують з 
центральної частини ендосперму, тому до їх складу входить більше крохмалю і 
менше білків, цукру, жиру, мінеральних речовин, вітамінів. 

Стандарти на борошно передбачають оцінювання його якості за 
органолептичними (колір, запах, смак) й фізико-хімічними (вологість, 
зольність, крупність помолу, кількість клейковини, газоутворююча здатність, 
“сила борошна”, вміст металомагнітних домішок показниками. 

 

Питання для самостійної роботи: 
 

1. Основні процеси при підготовці зерна до помелу. Розмелювання зерна у 
борошно, види помелів. 

2. Борошно, класифікація, виробництво, хімічний склад, показники 
якості. 

3. Поняття «ґатунок». Від чого залежить належність муки до того чи 
іншого ґатунку? 

 

5.  Солод. Крохмаль і крохмалепродукти. Цукор 
 

Солодом називають проросле і висушене у спеціально створених умовах 
зерно. При пророщуванні у ньому збирається багато різних ферментів, які 
значно змінюють вихідний склад зерна. Солод використовують у виробнитві 
хлібобулочних виробів, пива, полісолодових екстрактів (отримуються із суміші 
кукурудзяного, вівсяного і пшеничного солодів), концентрату квасного сусла, 
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хлібного квасу, безалкогольних напоїв і етилового спирту. 
Крохмаль відкладається у тканинах рослин у вигляді крохмальних зернин, 

розміри, форма і будова яких у різних видів крохмалю різні. Крохмаль 
складається з двох компонентів – амілози і амілопектину у співвідношенні 4:1. 
Як крохмаль, так і обидві його складові частини у холодній воді не 
розчиняються, амілопектин лише набухає. 

При кислотному гідролізі крохмаль розщеплюється до декстринів, мальтози 
і кінцевого продукту – глюкози. 

У відповідності із стандартами сухий картопляний крохмаль випускається 
чотирьох сортів – екстра, вищий, І і ІІ; сухий кукурудзяний – двох сортів, 
вищого і І. 

Патока крохмальна виробляється низькоцукрова (КН), карамельна вищого 
сорту (КВ) і І сорту (КІ) глюкозна високоцукрова і мальтозна. Всі вони повинні 
бути прозорими, без сторонніх запаху і смаку, із вмістом сухих речовин не 
менше 78%. 

Декстрин випускається білого палевого і жовтого кольорів трьох сортів 
(вищого, І і ІІ). 

Глюкоза кристалічна гідратна – порошок білого кольору солодкого смаку. 
Випускається харчова глюкоза у вигляді безформних блоків і брикетів жовтого 
кольору, що використовується як замінник цукру у хлібопеченні, при 
виробництві цукерок і східних солодощів, фруктового морозива і 
безалкогольних напоїв, і технічна глюкоза у вигляді шматків невизначені 
форми темно-коричневого кольору, яка використовується лише у технічних 
цілях у бродильному виробництві, при виробництві живильних середовищ для 
вирощування мікроорганізмів. 

Цукор, який ми щоденно вживаємо в їжу, являє собою практично чисту 
сахарозу. Сахароза дуже поширена у природі, вона міститься у багатьох овочах 
і фруктах. 

У промисловості цукор одержують з двох рослин: з цукрових буряків і 
цукрової тростини. 

Цукрова промисловість випускає такі види цукру: 
 цукор-пісок – харчовий продукт, що являє собою сахарозу у вигляді 

окремих кристалів. Це сипучий продукт білого кольору без грудок; 
 цукор рідкий вищої і першої категорії, повинен бути прозорим, світло-

жовтого кольору, вміст сухих речовин не менше 64%; 
 цукор-рафінад у вигляді шматкового пресованого рафінованого цукру-

піску і рафінадної пудри. Він повинен бути білого кольору, повинні 
повністю розчинятись уводі, при цьому розчин повинен бути прозорим, 
вміст сахарози не менше 99,9%. 
 
Питання для самостійної роботи: 
 
1. Солод, способи одержання і застосування у харчових технологіях. 
2. Солод, його роль у виробництві харчових продуктів. 
3. Крохмаль і крохмалепродукти. 
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4. Хімічний склад крохмалю. 
5. Властивості крохмалю і використання його у харчовій промисловості. 
6. Сировина для одержання крохмалю. 
7. Види і сорт патоки, їх відмінні властивості, способи одержання, 

застосування. 
8. Цукор, одержання, види, застосування. 
9. Вимоги, що ставляться до готового цукру-піску. 
10. Відмінності цукру – рафінаду від нерафінованого цукру. 
 

6.  Олійна сировина 
 

Основною сировиною для виробництва олій є плоди насіння рослин, які 
належать до групи олійних. Найважливіші олійні культури – соняшник і 
бавовник. 

Соняшник – рослина родини айстрових, квітки якої зібрані у суцвіття типу 
корзинки. Плід – сім’янка з дерев’янистою нерозкривною оболонкою. Вміст 
жирів у насінні – 52-56%, білків – 14-16%. Білки насіння мають високу харчову 
цінність. Їх використовують для збагачення хлібобулочних і кондитерських 
виробів, застосовують як білковий компонент у виробництві комбікормів. 

Бавовник належить до родини мальвових. Плід – коробочка, при дозріванні 
розтріскується. У коробочці 20-40 насінин, покритих волокном. З кожної тонни 
бавовни-сирцю можна отримати 650 кг насіння, 320 кг довгого і 10 кг 
короткого волокна. У бавовняному насінні 20-24% ліпідів, 25-29% білків. 

Соя належить до родини бобових, квітки зібрані у суцвіття – китицю, плід 
сої – біб, що містить дві – три насінини. Соя – білково-олійна культура, містить 
19-21% ліпідів, 36-44% білків. Після знежирення соєве насіння 
використовується для одержання харчових білків. 

Льон належить до родини льонових. Суцвіття льону – китиця, плід – 
коробочка, що містить 1-10 насінин. Розрізнюють олійний (кучерявець) і 
прядильний (довгунець) льон. Насіння льону містить 46-48% ліпідів і 21-23% 
білків. Знежирюють насіння льону без попереднього відділення насіннєвої 
оболонки, яка міцно зростається з ядром насінини. 

Добувають також олію з насіння рицини, гірчиці, рапсу, коноплі. Цінною є 
олія арахісу. 

Велика кількість ліпідів міститься у зародках злакових культур (12-29%), 
ядрах фруктових кісточок (30-60%) 

 

Питання для самостійної роботи: 
 

1. Основні олійні культури. 
2. Хімічний склад соняшника. 
3. Вміст жирів в олійних культурах. 
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7.  Плоди, ягоди, овочі 
 

Плоди, які використовуються для зберігання і переробки, поділяють на такі 
групи: сім’ячкові (яблука, груші, айва), кісточкові (черешня, вишня, слива, 
абрикоси, персики, дерен), ягоди (виноград, суниці, аґрус, смородина та інші). 

Овочі поділяються на плодові (томатні, бобові, зернові та гарбузові) і 
вегетативні (бульбоплоди, капустяні, коренеплоди, шпинатні, салатні, 
цибулинні, пряні листкові, десертні). 

Щоб зберегти якість  соковитої рослинної сировини при зберіганні і 
переробці, необхідно знати особливості їх хімічного складу, фізичних 
властивостей та фізіології. 

Найважливішим показником якості сировини є вміст сухої речовини – 
кількості усіх речовин, що входять до складу сировини, крім води. Кількість 
сухих  речовин у плодах і ягодах коливається від 10 до 20%, овочі у середньому 
містять від 4 до 10% сухих речовин. 

Більша частина сухих речовин плодів і овочів (до 90%) представлена 
вуглеводами-цукор, крохмаль, целюлоза і пектинові речовини. Вміст білків у 
соковитій сировині малий: у бавовняних культурах 4,5-5,5%; капусті 2,5-4,5%; 
у шпинаті 3,5%, картоплі, моркві та цибулі 2%; томатах і гарбузі 1%. Жирів у 
плодах та овочів дуже мало. 

Свіжі плоди і овочі мають завжди кисле середовище. У залежності від 
величини pH їх поділяють на кислотні (pH 2,5-4,2) і некислотні (pH 4,3-6,5). 
Органічні кислоти впливають на теплової режим обробки сировини. Консерви з 
кислотних плодів і овочів стерилізують і пастеризують при 80-100°С, а з 
некислотних-при 112-130◦С Кислоти сприяють інверсії сахарози, процесам 
желювання, надають певний смак продукту. 

Плоди і овочі багаті на вітаміни. При переробці треба враховувати їх 
властивості, щоб зберегти їх у найбільшої кількості. 

При транспортуванні, вантажно-розвантажувальних роботах і зберіганні 
необхідно врахувати фізичні властивості плодів і овочів – форму, розмір, 
густину, сипучість, шпаруватість, механічну міцність, теплопровідність, 
схильність до випарювання та  спітніння.       

Здатність плодів і овочів зберігатися різний час пояснюється їх різною 
фізіологією, яка найбільшим чином пов’язана з характером та інтенсивністю 
біохімічних процесів. Зберігати свіжі плоди і ягоди довгий час-означає 
підтримувати їх життєдіяльність на належному рівні. В основі життєдіяльності 
реальних об’єктів і процесів, що відбуваються в їхніх тканинах лежить процес 
дихання. 

Розрізняють дихання аеробне, що проходить з участю кисню, та анаеробне-
без кисню. Перевага анаеробного дихання призводить до накопичення у 
тканинах плодів і овочів спирту і ацетальдегіду, до функціональних розладів, 
відмирання тканин, втрати природного імунітету. Як наслідок плоди і овочі 
швидко псуються. 

Надлишок кисню може призвести до інтенсивного дихання, швидкого 
дозрівання і перезрівання плодів, великих втрат сухих речовин. 
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Все це говорить про необхідність регулювання інтенсивності і характер 
дихання плодів і овочів при зберіганні; тобто треба створити середовище з 
меншим вмістом кисню, підвищеним вмістом діоксиду вуглецю, 
використовувати активні вентилювання, знизити температуру у сховищах, 
правильно поєднувати фактори температури та регульованого газового 
середовища. 

 

Питання для самостійної роботи: 
1. Соковита сировина, класифікація та склад. 
2. Хімічний склад, фізичні властивості та фізіологічні особливості 

плодів, ягід та овочів. 
3. Умови зберігання соковитої рослинної сировини. 
4. Процес дихання плодів та овочів, його вплив на властивості та склад 

сировини. 
5. Періоди дозрівання плодів. 
6. Використання соковитої сировини у харчовій промисловості. 
 

8.  Молоко і молочні продукти 
 

Використання молока і молочних продуктів у хлібопекарному, 
кондитерському, макаронному і харчоконцентратному виробництвах дає 
можливість підвищити харчову цінність і розширити асортимент  виготовленої 
продукції. Як сировину для одержання харчових продуктів широко 
використовують пастеризоване молоко, вершки, сухе і згущене молоко, 
молочну сироватку, маслянку, сметану, сир і вершкове масло. 

Молоко коров’яче має склад: вода – 85-89%; жир – 3-5%; білки – 2,8-3,6%; 
лактоза – 4,5-5%; мінеральні речовини – 0,6-0,85%. Молочний жир знаходиться 
у плазмі молока у вигляді емульсії, розмір кульок дорівнює 2-3мкм. Стійкість 
емульсії забезпечується лецитиново-білковою оболонкою, зруйнована вона 
може бути механічним діянням, дією деяких хімічних речовин, термообробкою. 

Молочний жир характеризується високим вмістом ацилгліцеринів 
насичених жирних кислот, в тому числі низькомолекулярних (масляної, 
капронової, капринової, каприлової),високою харчовою цінністю, що 
зумовлена його низькою температурою топлення (27-34°C), високим ступенем 
дисперсності, доброю засвоюваністю (95%). 

У молоці містяться різні білки: казеїн – 2,7%, альбумін – 0,4%, глобулін -
0,12%. Все це повноцінні білки, що містять усі необхідні для організму людини 
амінокислоти. 

Молочний цукор (лактоза) зброджується молочнокислими бактеріями, що 
використовуються у виробництві сиру, кисломолочних продуктів. 

Молоко містить у легкозасвоюваній і добре збалансованій формі кальцій 
фосфор, калій та інші елементи. У молоці є майже всі необхідні для людини 
вітаміни. 

У виробництві харчових продуктів використовується пастеризоване молоко. 
Внаслідок пастеризації, теплової обробки молока при температурі нижче 
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точки його кипіння, гинуть вегетативні форми мікроорганізмів, підвищується 
якість і стійкість молока при зберіганні. Використовують різні режими 
пастеризації: тривалу-при температурі 63-65°C з витримкою 30 хвилин; 
короткочасну-при температурі 72-76°C з витримкою 15-20с; миттєву-при 
температурі 85°C без витримки. 

Пастеризоване молоко виробляють з вмістом жиру не менше 2,5; 3,2; 3,5; 
6%,а також знежирене. Усі види пастеризованого молока зберігають при 
температурі 0-8°C не довше 36 годин з моменту закінчення пастеризації. 

Молоко згущене виробляється з цукром незбиране і знежирене, а також 
стерилізоване. 

Згущене молоко з цукром одержують згущенням у вакуумі нормалізованої 
молочної суміші з цукровим сиропом з подальшим охолодженням у вакуум-
охолодниках і фасуванням. Згущене молоко з цукром повинно вміщувати цукру 
не менше 43,5% (незбиране) і 44% (знежирене), вологи відповідно не більше 
26,5 і 30%. 

Згущене і концентроване стерилізоване молоко виготовляють шляхом 
випарювання у вакуум-апаратах з додаванням харчових солей-стабілізаторів 
для запобігання коагуляції білків. Продукт фасують у жерстяні банки, 
герметично закупорюють їх і стерилізують при температурі 117°C. Згущене 
стерилізоване молоко повинно містити  не менше 25,5% сухих речовин, 
концентроване стерилізоване молоко – не менше 27,5%. 

Сухі молочні продукти (сухе молоко незбиране і знежирене, маслянка, 
сироватка, вершки) одержують шляхом максимального вилучення з продукту 
вологи, що дає можливість одержати стійкий при зберіганні і зручний при 
транспортуванні продукт. Спочатку вільну вологу вилучають випарюванням, а 
потім згущений продукт піддають розпилювальному (у потоці гарячого 
повітря) або контактному (на поверхні гарячих вальців) сушінню. 

Сухе молоко являє собою білий порошок з різною формою частинок 
вологістю 4-7%. 

Вершкове масло – це молочний жир, у якому рівномірно розподілені 
крапельки плазми і бульбашки повітря. До складу вершкового масла входить до 
83% молочного жиру, близько 16% води, 1-2% білків, лактози, мінеральних 
речовин. У маслі містяться жиророзчинні вітаміни А, D, Е, водорозчинні 
вітаміни групи В і С. 

Масло одержують способом сколочування вершків або шляхом 
перетворення високожирних вершків. 

Виробництво вершкового масла шляхом сколочування включає стадії 
підготовки вершків, сколочування на масловиготівниках перервної і 
безперервної дії, промивання масла водою, фасування і упакування. У процесі 
сколочування вершків внаслідок інтенсивної механічної дії руйнується білково-
лецитинова оболонка емульсованих кульок жиру, вони злипаються і 
утворюється масляне зерно. Знежирене частину вершків називають маслянкою, 
вона містить 0,2-0,5% жиру, 4,5-5% лактози, 3,2-3,5% білку, 0,5-0,7% 
мінеральних речовин і є цінним харчовим продуктом. 

Виробництво вершкового масла шляхом перетворення високожирних 
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вершків включає стадії одержання вершків, жирність яких дорівнює жирності 
вершкового масла (83%), і надання їм структури і концентрації масла шляхом 
охолодження і механічної обробки. 

Промисловість виробляє вершкове масло несолоне, солоне, вологодське, 
любительське, селянське і бутербродне. 

Топлене масло одержують витопленням молочного жиру з вершкового 
масла з подальшим сепаруванням. Масова доля жиру у топленому маслі не 
менше 98%, вологи – не більше 1%.    

Питання для самостійної роботи: 
1. Молоко і продукти з нього. 
2. Склад коров'ячого молока. 
3. Виробництво згущених і сухих молочних продуктів. 
4. Вершкове масло, одержання, товарні види, показники якості. 
 

9.  Вода 
 

Підприємства харчових виробництв витрачають велику кількість води для 
технологічних потреб. Вона може бути сировиною і входити до складу готового 
продукту (хліб, пиво, лікеро-горілчані вироби, квас та інші). Воду 
використовують як розчинник, одержуючи розчини сировини, сиропи, 
дифузійний сік та інші.  

Вода повинна бути безпечною в епідемічному відношенні, нешкідливою за 
хімічним складом і мати добрі органолептичні властивості. За 
органолептичними показниками вода повинна бути безбарвною, прозорою, без 
запаху і присмаку. 

За мікробіологічними признаками кількість мікроорганізмів у 1см 3 води не 
повинна перевищувати 100, кількість бактерій групи кишкової палички, 
наявність яких свідчить про фекальні забруднення, не повинна перевищувати 3. 

Нешкідливість хімічного складу води забезпечується внаслідок контролю 
вмісту алюмінію, молібдену, миш’яку, свинцю, селену, стронцію, фтору, 
берилію, нітратів, поліакриламіду. 

Суттєве значення для ряду технологічних операцій має жорсткість води. 
Загальна жорсткість виражається сумою молярних концентрацій еквівалентів 
іонів Са2+ і Мg2+. Величини жорсткості 1 мол/м3 відповідає масова концентрація 
іонів кальцію 20,04 г/м 3 або іонів магнію 12,153 г/м3. Загальна жорсткість 
питної води не повинна перевищувати 7 моль/м3. 

При підготовці питної води, яка відповідає гігієнічним вимогам, проводять 
її очищення яке включає у себе освітлення води фільтруванням, вилучення 
колоїдних домішок коагуляцією, зм’якшення води, знезаражування шляхом 
хлорування або озонування. 

 

Питання для самостійної роботи: 
1. Вода у їжі та організму людини. 
2. Вода як основний компонент їжі. Вимоги до показників води в 

технологічних процесах. 
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3. Вода, жорсткість води, очищення води. 
4. Вплив води на фізико-хімічні властивості харчових продуктів, їх 

стійкість при зберіганні і транспортуванні. 
5. Властивості води. 
 

10. Додаткова сировина у виробництві харчових продуктів 
 

Кухонна сіль. Харчова кухонна сіль являє собою кристалічний хлорид 
натрію, містить домішки інших солей (хлориду магнію і кальцію). Її 
застосовують як консервант у консервній промисловості, а як смаковий додаток 
у хлібопекарному, кондитерському і харчоконцентратному виробництвах. 

У залежності від способу виробництва кухонна сіль буває кам’яною, 
самосадною, садочною та вивареною. 

Харчову сіль випускають таких сортів: екстра, вищий, I, II. Сіль екстра 
повинна мати білий колір, для інших сортів допускаються відтінки. Вміст 
хлориду натрію для різних повинен бути не менше: екстра – 99,7%; вищий – 
98,4%; I – 97,7%; II – 97%. 

 Желюючі речовини. Желюючі речовини використовують у 
кондитерському, харчоконцентратному, консервному виробництвах для 
одержання виробів драглеподібної структури. 

Пектин, основою якого є полігалактуронова кислота, міститься у ягодах, 
фруктах, бульбах і стеблах рослин у кількості 0,5-2,5%. Як сировину для 
виробництва пектину використовують яблучні вичявки, шкурки цитрусових 
плодів, буряковий жом. Пектинові речовини здатні утворювати драглі у 
водному розчині у присутності харчової кислоти і цукру при концентрації їх 
0,8-1,2%, цукру 65-70%, кислоти 0,8-1% (рН 3,0-3,2). 

Агар виробляється з морської водорості анфельції. Це полісахарид, який 
складається із залишків галактози. Міцні драглі можна одержати при масовій 
частці агару від 0,3 до 1%. При введені цукру міцність драглів збільшується. 

Агароїд – полісахарид, що містить сірку, натрій, кальцій, калій та інші. 
Одержують його з морських водоростей філофори. Драглеутворююча здатність 
його значно нижча ніж у агару, тому вносять його в тричі більше. 

Фурцеларан одержують з морських водоростей фурцелярії. Це полісахарид, 
схожий на агар, але з меншою драглеутворюючою здатністю. 

Желатин – це білок, що одержують з кісток, сухожилля та шкір тварин. 
Набухає у воді, при охолоджені утворює драглі, коли вміст у розчині складає 1-
8%. Застосовується для виробництва желе у кондитерському виробництві, як 
освітлювач при обклеюванні вин. 

 

Піноутворюючі речовини. Піноутворювачі використовують у виробництві 
зефіру, пастили, сколочених мас і начинок, східних солодощів, халви. Як 
піноутворюючі речовини використовують яєчний білок, гідролізати молочного 
білку і мильний корінь. 

Мильний корінь рослини мильнянки містить піноутворювач сапонін у 
кількості 4-15%. Сапонін погано діє на кров, тому масова доля його у готовому 
продукті не повинна перевищувати 0,03%. Застосовують екстракт мильного 
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кореня тільки для одержання халви, бо шкідлива дія сапонінів знижується у 
присутності жирів, стеринів, лецетину. 

Поверхнево-активні речовини. Природні і синтетичні ПАР широко 
застосовують у хлібопекарному, кондитерському, макаронному і 
маргариновому виробництвах. Природні ПАР- це фосфоліпіди, яєчний білок, 
смола, воски. Харчові фосфоліпіді концентрати одержують з насіння сої і 
соняшника. Частка фосфоліпідів у них повинна складати не менше 50%. 

Синтетичні ПАР, моногліцериди різних жирних кислот, належать до 
неіоногенних ПАР. Вони суттєво уповільнюють процес черствіння  
хлібобулочних і мучних кондитерських виробів. 

Ефіри моногліцеридів та діацетилвинної кислоти (ДВК-ефіри)- синтетичні 
аніоноактивні ПАР-застосовуються для покращення якості хліба з борошна із 
слабкою клейковиною. 

Для покращення якості і збільшення терміну збереження хліба 
використовується поліпшувач ”Волзький” – суміш моногліцеридів, ДВК-ефірів, 
бавовняної олії, саломасу з олії і цукру. 

При виробництві маргарину і кулінарних жирів застосовують емульгатори 
Т-1 (суміш моно-, ди- та триацилгліцеринів) і Т-Ф (суміш Т-1 і фосфатидних 
концентратів у співвідношенні 3:1). 

Харчові барвники і ароматизатори. Харчові барвники використовують 
для підфарбування кондитерських виробів, харчоконцентратів, безалкогольних 
напоїв. У промисловості застосовують натуральні (енонбарвник, кармін) і 
синтетичні (індигокармін, тартразін). 

Ароматизатори використовують у виробництві кондитерських виробів, 
харчоконцентратів, безалкогольних напоїв для надання їм певного смаку. 
Натуральні ароматизатори видобувають з ефіро-масляних культур: цитрусових, 
анісу, коріандру і м’яти. Синтетичні ароматизатори(ванілін, складні ефіри 
органічних кислот і спиртів) одержують шляхом органічного синтезу. 
Найчастіше використовують харчові ароматизатори есенції, до складу яких 
входять спиртові розчини синтетичних, натуральні ефірні масла, настої і 
екстракти природної сировини. 

Яйця і яйцепродукти. Яйця і яйцепродукти широко застосовують у 
хлібопекарному, кондитерському і харчоконцентратному виробництві. 
Застосовують переважно курячі яйця, а також морожені (меланж, жовток, 
білок) і сухі яйцепродукти (яєчний порошок, білок, жовток). 

Яйця містять 73,6% води, 12,8% білків, 11,8% жирів, 1% вуглеводів і 0,8% 
мінеральних речовин. Складові частини яйця: білок – 56%; жовток – 32%; 
шкаралупа – 12%. 

Питання для самостійної роботи: 
1. Способи одержання харчової солі, види солі, технічне застосування. 
2. Пектинові речовини, використання їх у харчовій промисловості. 
3. Піноутворювачі, що використовуються у виробництві харчових 

продуктів. 
4. Які синтетичні ПАР уповільнюють черствіння хліба? 
5. Природні і синтетичні харчові барвники. 
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6. Склад курячих яєць, види яйцепродуктів. 
 
11.  Основні хімічні перетворення в процесі технологічної обробки 

 

У основі ряду харчових технологій лежать хімічні перетворення. До них 
відносяться отримання патоки, кристалічної глюкози шляхом кислотного 
гідролізу крохмалю, різних жирів способом гідрогенізації і переетерифікації, 
інвертного цукру шляхом кислотного гідролізу сахарози. Важлива роль 
відводиться цим процесам на окремих стадіях виробництва хліба, борошняних 
кондитерських виробів, цукру, шоколаду, рослинних олій, пресованих 
дріжджів, а також при зберіганні продуктів. 

Велике значення має швидкість хімічних процесів. Розділ фізичної хімії, що 
вивчає швидкість хімічних реакцій, механізм хімічної взаємодії і впливу різних 
умов на швидкість реакції, називається хімічною кінетикою. 
Швидкість хімічних реакцій характеризується зміною концентрації реагуючих 
речовин в одиницю часу: 

d

dC
V   

Залежно від агрегатного стану взаємодіючих речовин хімічні реакції можуть 
бути гомогенними і гетерогенними. У гомогенних реакціях реагуючі речовини 
знаходяться в одній фазі: газовою (г), рідкою (р) або твердою(т); у гетерогенних 
- в різних фазах. На практиці найчастіше зустрічаються такі гетерогенні 
системи: г-р, г-т, р-т. реакції в гомогенних системах протікають зазвичай 
швидше, ніж в гетерогенних, механізм технологічного процесу простіше і 
управляти їм легше, тому на виробництві прагнуть перевести тверді речовини в 
рідкий стан, наприклад, шляхом розчинення. 

Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій.  
1. Природа реагуючих речовин. Велику роль відіграє характер хімічних 

зв'язків і будова молекул реагентів. Реакції протікають у напрямку руйнування 
менш міцних зв'язків та утворення речовин з більш міцними зв'язками. Так, для 
розриву зв'язків у молекулах H2 і N2 потрібні високі енергії; такі молекули мало 
реакційноздатні. Для розриву зв'язків у сільнополярних молекулах (HCl, H2O) 
потрібно менше енергії, і швидкість реакції значно вище. Реакції між іонами в 
розчинах електролітів протікають практично миттєво.  

2. Концентрація. Зі збільшенням концентрації (числа частинок в одиниці 
об'єму) частіше відбуваються зіткнення молекул реагуючих речовин - 
швидкість реакції зростає.  

3. Наявність каталізатору. 
Отримання і зберігання найрізноманітніших харчових продуктів 

супроводжується протіканням хімічних процесів. 
Гідроліз. Це реакція розкладання складних речовин (білків, жирів, 

вуглеводів) до простіших під дією кислот і лугів з приєднанням молекул води. 
Сахароза при нагріванні з кислотами гідролізує, утворюючи інвертний 

цукор (суміш рівних кількостей глюкози і фруктози): 
С12Н22О11  + Н2О         С6Н12О6 (глюкоза) + С6Н12О6 (фруктоза) 
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Меланоїдіноутворення. Це складний окислювально-відновлювальний 
процес, що включає в себе ряд реакцій, що протікають послідовно і паралельно. 
Низькомолекулярні продукти розпаду білків (пептиди, амінокислоти), що 
містять вільну аміну групу (-NH2), можуть вступати в реакцію зі сполуками, до 
складу яких входить карбонільних група (=С=О), наприклад, з різними 
альдегідами і поновлюючими цукрами (фруктозою, глюкозою, мальтозою). При 
цьому з амінокислоти утворюються відповідний альдегід, аміак та СО2, а з 
цукру – фурфурол і оксиметилфурфурол. Альдегіди надають запах багатьом 
харчовим продуктам. Фурфурол і оксиметилфурфурол легко вступають в 
з'єднання з амінокислотами, утворюючи темнофарбовані продукти – 
меланоїдіни. 
Утворення меланоїдінов – основна причина потемніння харчових продуктів у 
процесі їх виготовлення, сушіння і зберігання. Особливо інтенсивно ця реакція 
протікає при підвищених температурах під час випічки хлібобулочних і 
борошняних кондитерських виробів; в процесі уварювання цукрових розчинів 
при виробництві цукрового піску; при сушінні солоду; при саморозігріванні 
зерна; в процесі теплової обробки вин. Реакція меланоїдіноутворення 
супроводжується потемнінням одержуваних продуктів (фруктово-ягідних пюре, 
соки, повидла, хліба). 

Дегідратація. Це реакція протікає під впливом високих температур на цукри 
(глюкозу, сахарозу, фруктозу), викликаючи ряд їх перетворень. Характер цих 
перетворень різний і залежить від умов нагрівання (ступеня і тривалості 
теплового впливу), реакції середовища і концентрації цукру. Моносахариди, 
зокрема глюкоза, при нагріванні в кислому або нейтральному середовищах 
дегідратують, тобто розкладаються з виділенням однієї або двох молекул води і 
утворенням ангідридів глюкози. Ці сполуки є реакційно здатними, і можуть 
з'єднуватися один з одним або з незмінною молекулою глюкози та утворювати 
продукти конденсації (реверсії). При тривалій тепловій дії відщеплюєтся третя 
молекула води і утворюється оксиметилфурфурол, що при подальшому 
нагріванні може розпастися з руйнуванням вуглеводного скелета з утворенням 
мурашиної, левуліновой кислот і забарвлюючих сполук. 

Сульфітація. При виробництві ряду харчових продуктів реакція 
мелоноїдіноутворення не бажана, так як з нею пов'язано їх потемніння. Для 
запобігання потемніння харчових продуктів їх сульфітують, тобто обробляють 
діоксидом сірки або H2SO3, які викликають знебарвлення багатьох рослинних 
кольорових пігментів і можуть бути використані для поліпшення зовнішнього 
вигляду готового продукту. 

Окислення. Цей процес відіграє велику роль при зберіганні жирів, олій і 
жировмісних продуктів. Жири при тривалому зберіганні набувають 
неприємний смак і запах – згіркнуть. 

Згіркнення обумовлено окисленням ненасичених жирних киснем повітря. В 
результаті подальшого розкладання пероксидів жирних кислот утворюються 
альдегіди, що надають жиру неприємний запах і смак. 

При відсутності кисню процес не йде, при зберіганні у вакуумі жир не 
гіркне. Чим вище ненасиченість жирних кислот тим швидше жир окислюється. 
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Присутність у жирах солей металів, особливо міді, які є каталізаторами, 
збільшує швидкість окислення. Наявність в жирі білкових і слизових речовин 
так само прискорює псування жиру, тому при отриманні жирів прагнуть 
максимально позбутися від цих домішок. 

Присутність в жирах антиоксидантів знижує швидкість їх окислення. 
Найбільш активними природними антиокисниками є токоферол (вітамін Е). 
Повільне окислення какао-олії, кунжутного олії, халви пояснюється наявністю 
в них природних антиокислювачів. 

Питання для самостійної роботи: 
1. Навести приклад реакції меланоїдиноутворення у харчових технологіях. 
2.  Які каталітичні процеси можливі у харчових технологіях? 
3.  Реакції гідролізу у харчових технологіях. 
4.  Реакції дегідратації у харчових технологіях. 
5.  Дати визначення гуміновим речовинам. 
6.  Окислювальні процеси у харчових технологіях і як можливо запобігти 

ним? 
 

12.  Дисперсні і колоїдні системи 
 

Дисперсні системи гетерогенні і складаються з двох фаз. Одна з них – 
суцільна, називається дисперсної середовищем. Інша – роздроблена і 
розподілена в першій, називається дисперсною фазою. 

Дисперсними системами є більшість продуктів харчування, сировину і 
напівфабрикати: хліб, борошно, шоколад, сир, сир, сухе молоко, соки, 
шампанське, вино, цукерки тощо. 

Всі дисперсні системи класифікують за ступенем дисперсності. 
Дисперсні системи класифікують за агрегатним станом дисперсної фази і 

дисперсної середовища. Поєднання трьох агрегатних станів (тверде, рідке й 
газоподібне) дає 9 типів дисперсних систем. 

Умовно їх позначають дрібним значенням, чисельник якій вказує на 
агрегатний стан дисперсної фази, а знаменник – агрегатний стан дисперсного 
середовища. 

Т/Т – тверді гетерогенні системи: шоколад, кристалічний ірис. 
Ж/Т – капілярні системи (рідина в шпаруватих тілах): мармелад, бісквітне 

тісто. 
Г/Т – шпаруваті тіла, тверді піни: пастила, зефір, шпаруватий шоколад. 
Т/Р – суспензії і ліозоли: пасти, какао терте, помадні маси. 
Р/Р – емульсії: креми, молоко, масло, сметана. 
Г/Р – газові емульсії і піни: шампанське, пиво. 
Т/Г – аерозолі (пил, дими), порошки: борошняна, цукрова пил, какао-

порошок, 
крохмаль. 

Р/Г – аерозолі: тумани, у тому числі і промислові, розпорошені для 
висушування (соки, молоко). 

Г/Г – дисперсна система не утворюється. 
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Всі дисперсні системи класифікують за ступенем дисперсності. 
1. Дисперсні системи з частинками, розмір яких перевищує 10-3 см, 

відносяться до грубодисперсних систем. Частки таких систем при розподілі 
у рідини або газі, де вони поступово осідають або спливають, 
спостерігаються візуально. 

2. Системи з частинками, розмір яких лежить у межах від 10-5 до 10-3 см 
(від 0,1 до 10 мкм), називаються мікрогетерогенними. Частки таких систем 
видно тільки в мікроскоп в газовій або рідкому середовищі вони також 
осідають або спливають. 

3. Гетерогенні системи з частинками розміром від 10-7 до 10-5 см (від 1 
до 100 нм) відносять до ультрамікрогетерогенних або колоїдних. 

4. Системи з розмірами частинок менше 10-7 см (менш 1 нм) – це 
молекулярно-дисперсні системи або справжні розчини. 
Питання для самостійної роботи: 
1. Дати визначення дисперсній системі. 
2. Назвати складові частини дисперсних систем. 
3. Навести класифікації дисперсних систем за агрегатним станом та за 

розмірами часток дисперсної фази. 
4. Навести приклади дисперсних систем у харчових продуктах. 
5. Дати визначення грубодисперсним та мікрогетерогенним системам. 

Навести приклади в харчових продуктах. 
6. Дати визначення колоїдним та дійсним розчинам. В яких продуктах 

харчування вони існують? 
7. Як утворюються колоїдні розчини? 
8. Дати визначення поняттю седиментаційна стійкість. 
9. Властивості розчинів високомолекулярних сполук. 
10. Набухання та структуроутворення в розчинах високомолекулярних 

сполук. 
11. Охарактеризувати суспензії, емульсії, аерозолі, піни, ліозолі. 

 
13. Біохімічні основи технології харчових виробництв 

 

Біохімічні процеси протікають за участю ферментів і мають велике 
практичне значення, оскільки лежать в основі технологій отримання хліба і 
хлібобулочних виробів, вина, пива, чаю, амінокислот, органічних кислот, 
вітамінів і антибіотиків. Ці процеси відіграють важливу роль при зберіганні 
харчової сировини і готової продукції (зерна, плодів, овочів, жиру, 
жировмісних продуктів та ін.). 

Знаючи характер протікання біохімічних процесів в харчовій сировині, 
можна встановити ті або інші особливості процесу, визначити дефекти цієї 
партії сировини, намітити найбільш правильний режим технологічного 
процесу. 

Біохімічні процеси протікають в харчових продуктах в результаті їх 
перетворення під впливом і за участю ферментів.  
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Ферменти (ензими) – органічні каталізатори білкової природи, що 
володіють специфічністю до субстрату. Вони забезпечують послідовність і 
взаємопов'язаність багатьох складних біохімічних перетворень в клітинах 
рослин, тварин і мікроорганізмів. 

За будовою всі ферменти можна розділити на дві групи: 
- ферменти, що складаються лише з білка, що володіє каталітичними 

властивостями, і є однокомпонентних; 
- ферменти, що складаються з білкової частини (білку) і пов'язаних з нею 

органічних речовин небілкової природи, які називаються простетичною 
групою. Ці ферменти є двокомпонентними. Апофермент впливає на 
специфічність ферменту, а з'єднання білку з простетичною групою призводить 
до багаторазового зростання його каталітичної активності. Основна маса 
ферментів є двокомпонентними. 

Простетичними групами багатьох ферментів є вітаміни та їх похідні; 
наприклад, простетичні групи ряду окиснювально-відновлювальних ферментів 
що містять похідні киацина (вітаміну Р) або рибофлавін (вітамін В2). До складу 
простетичних груп ферментів можуть входити похідні вітамінів В1, В6, В12, а 
також пантотенова, фолієва кислоти і біотин. 

До складу багатьох ферментів входять метали, що надають їм більшої 
активності. Такі метали називають кофактором. Наприклад, кофактором α-
амілази є кальцій, а каталази – залізо. Ряд ферментів підсилює свою активність 
у присутності магнію, марганцю, цинку, міді, молібдену. 

1) Характерною особливістю ферментів є їх висока каталітична активність, 
що в значній мірі перевершує активність хімічних каталізаторів Ферменти 
володіють здатністю прискорювати реакцію в 108-1011разів. Механізм дії 
ферментів, як і каталізаторів хімічних, пов'язаний з тим, що вони 
знижують енергію активації реакції, спрямовуючи її обхідним шляхом 
через проміжні реакції, які вимагають значно меншою енергії активації. 
Однак ферменти зменшують її більшою мірою, ніж хімічні каталізатори. 
Наприклад, для гідролізу сахарози з утворенням глюкози і фруктози без 
участі каталізатора енергія активації 134кДж/моль, з неорганічних 
каталізатором 107кДж/моль, а з ферментом 39кДж/моль. 

2) Другою особливістю ферментів є вибірковість їх дії. Наприклад, інвертаза 
розкладає сахарозу, але не діє на інші дисахариди, зокрема, мальтозу. 
Багато ферменти діють тільки на певний вид зв'язків. Наприклад, пепсин 
гідролізує пептидні зв’язки в молекулі білка, утворені ароматичними 
амінокислотами. Ряд ферментів каталізує певні групи реакцій. Так, 
ферменти, звані липазами, каталізують гідроліз будь-яких складних ефірів, 
включаючи і жири. 

3) Третьою властивістю, що відрізняє ферменти від хімічних каталізаторів, є 
їхня велика лабільність, тобто чутливість до зовнішніх впливів 
навколишнього середовища (впливу температури, рН, наявності 
активаторів та інгібіторів та ін.). 

4) Перевагою ферментів перед хімічними каталізаторами є те, що вони діють 
при нормальному тиску при відносно низьких температурах 20-70°С. 
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Питання для самостійної роботи: 
1. Як протікають біохімічні процеси? 
2. Фактори, які впливають на швидкість біохімічних процесів. 
3. Поняття «фермент» та «субстрат» як учасники біохімічного процесу. 
4. Вплив на швидкість біохімічної реакції природи субстрату. 
5. Вплив на швидкість біохімічної реакції концентрації ферменту. 
6. Як зміниться швидкість реакції біохімічного процесу при підвищенні 

температури? Яка оптимальна температура процесу? 
7. Вплив рН середовища. 
8. Дати визначення активаторам і інгібіторам. Як їх наявність 

впливатиме на проходження процесів? 
9. Класифікація ферментів. 
10. Будова та властивості ферментів. 

 
14. Застосування ферментів у харчових технологіях 

 

Ферментами, або ензимами (ензим від enzume - «в дріжджах», фермент від 
лат. fermentum – закваска), називають складні біологічні каталізатори білкової 
природи, що змінюють швидкість хімічної реакції. 

Ферменти грають дуже важливу роль в харчовій промисловості, в окремих 
випадках здійснюючи або допомагаючи здійснити багато технологічних 
процесів, в інших – ускладнюючи їх проведення. Досить нагадати, що 
перетворення вихідної сировини в готові продукти в таких галузях харчової 
промисловості, як виноробство, пивоваріння, виробництво спирту, 
хлібопечення, сироділля, виробництво ряду кисломолочних продуктів, 
здійснюється при безпосередній участі ферментів. 

Ферменти мають велику молекулярну масу: від 10 000 до 1 000 000. 
Молекула ферменту може складатися тільки з білка або з білкової і небілкової 
частин. Остання отримала назву кофактору або простетичної групи. Білкова 
частина молекули ферменту може бути побудована з однієї або декількох 
поліпептидних ланцюгів, що утворюють складні комплекси. Кофактори мають 
невелику молекулярну масу і є активною групою ферменту. Ними можуть бути 
похідні вітамінів, нуклеотидів або іони металів. Одні і ті ж кофактори можуть 
бути міцно пов'язані з білком або утворювати легкодисоциюючі комплекси. 
Одні і ті ж кофактори можуть входити до складу молекул різних ферментів. 

Ферменти володіють високою специфічністю по відношенню до субстрату, 
тобто до тієї сполуки, перетворення якої він прискорює. Ефективність дії 
ферменту особливо сильно залежить від ряду чинників: температури 
(оптимальна температура 30-50°С), деяких специфічних речовин, які мають 
назву активатори і інгібітори, рН середовища. Активатори підвищують 
активність ферментів, інгібітори знижують (пригнічують ферменти). 
Застосування ферментів дає можливість знизити енергію активації 
(енергетичний бар'єр), здійснивши перетворення вихідного речовини у кінцеве 
через проміжне стан або стан активного комплексу. 
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Контакт ферменту з субстратом відбувається за допомогою активного 
центру, зазвичай це невелика частина молекули ферменту, в якій розділяють дві 
зони: зв'язуючу і каталітичну. До складу активного центру входять окремі 
частини поліпептидного ланцюга. 

Ферменти ділять на 6 класів. Докладніше розглянемо лише ті, які важливі в 
харчовій технології і харчуванні. 

1. Оксидоредуктази, або окислювально-відновлювальні ферменти. Це 
велика група, що складається з 180-200 ферментів. Оксидоредуктази 
каталізують окислення або відновлення різних хімічних речовин. Так, 
наприклад, фермент алкогольдегідрогеназа каталізує відновлення оцетового 
альдегіду в етиловий спирт і відіграє велику роль у процесі спиртового 
бродіння. Фермент ліпоксигеназа окислює киснем повітря ненасичені жирні 
кислоти та їх складні ефіри. Його дія є однією з причин згіркнення борошна і 
круп. Він бере участь в руйнуванні каротиноїдів при сушінні і зберігання 
продуктів рослинного походження. 
Фермент монофенолмонооксігеназа окислює амінокислоту тирозин з 
утворенням меланінів, що мають темний колір. Дією цього ферменту 
пояснюється темний колір житнього хліба, потемніння макаронів при сушінні. 

2. Трансферази. Представники цієї групи ферментів каталізують 
перенесення різних груп від однієї молекули до іншої, наприклад, реакції 
фосфорилювання, гідролізу. Ці ферменти приймають участь в складних 
біохімічних процесах, що відбуваються в клітинах. 

3. Гідролази. Ферменти цієї групи грають особливо важливу роль у 
травленні і в процесах харчової технології. До них належить велика група 
протеолітичних ферментів, що каталізують гідроліз білків і пептидів. Велике 
значення в біохімії травлення належить протеолітичним ферментам (пепсин, 
хіміотріпсин, амінопептидаза, карбоксіпептидаза та ін.), здійснюють 
деполімеризацію молекул білка по мірі його руху по травному тракту. 
Протеолітичні ферменти приймають участь в процесах, що відбуваються при 
переробці м'яса, у хлібопеченні. З їх допомогою проводять пом'якшення м'яса і 
шкіри, їх застосовують при отриманні сирів. Дія протеаз дуже вибіркова. Одні 
протеази руйнують пептидні зв’язки всередині молекул білка – ендопептидази і 
на кінці її молекули (екзопептидази), тобто відщеплюють амінокислоти з N- або 
С- кінця, інші розщеплюють пептидні зв’язки тільки між окремими 
амінокислотами. Так, трипсин руйнує пептидну зв'язок між лізином (Ліз) або 
аргінін (Apг) та іншими амінокислотами, пепсин – між амінокислотами з 
гідрофобними радикалами, наприклад, між валіном (Вал) і лейцином (Лей). 
Фермент хіміотрипсин гідролізує пептидну зв'язок між триптофаном, 
тирозином та іншими амінокислотами.  

Отже, для повного гідролізу білкової молекули необхідний цілий набір 
ферментів. Реннін (сичужний фермент) викликає сквашування молока. Він 
застосовується при виготовленні сирів. 

Представниками групи гідролаз є карбогідрази, які каталізують гідроліз 
полісахаридів, важливе місце серед них займають мальтаза, що розщеплює 
глікозидний зв'язок в дисахаридах (мальтозі), інвертаза, що розщеплює 
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сахарозу на глюкозу і фруктозу. Амілази – група ферментів, що гідролізує 
крохмаль з утворенням декстринів і мальтози. За характером дії розрізняють α-
амілазу, (3-амілазу і глюко-амілазу. 

Целлюлази проводять гідроліз целюлози, геміцеллюлаза – геміцеллюлоз. 
Гідроліз пектинових речовин протікає за участю пектолітичних ферментів. Їх 
застосування дає можливість підвищувати вихід продукту і освітлювати 
плодово-ягідні соки. Ферменти, які здійснюють гідроліз полісахаридів 
(особливо амілази), відіграють важливу роль у хлібопеченні, технології 
цукристих речовин, бродильних виробництв, отриманні спирту. 

До гідролаз відноситься ліпаза, що каталізує гідроліз жирів з утворенням 
вільних жирних кислот та гліцерину. Цей процес має велике значення при 
зберіганні зерна і зерно-продуктів, рослинної та тваринної сировини.  

4. Ліази. Ці ферменти каталізують реакції поділу між атомами вуглецю, 
водню і кисню, вуглецю і азоту, вуглецю і галогену. До ферментів цієї групи 
відносяться декарбоксилази, яка відщеплює молекулу діоксиду вуглецю СО2 
від органічних кислот. 

5. Ізомерази. Ферменти цієї групи каталізують структурні зміни в межах 
однієї молекули органічної сполуки. Їх використовують при отриманні 
глюкозо-фруктозних сиропів. 

6. Лігази. Ці ферменти каталізують утворення зв'язків С-О, С-S, С-N, С-С. 
Саме до цієї групи відносяться ферменти, що беруть участь в перетвореннях 
амінокислот (аспарагінсинтетаза, глутамінсинтетаза і карбоксилаза) і в 
подовженні вуглецевого ланцюга органічних сполук. 

В даний час налагоджено промислове виробництво ряду ферментних 
препаратів. Їх застосування в харчовій промисловості дає можливість 
вдосконалити технологію отримування нових продукти і великий економічний 
ефект. Ферменти широко застосовуються в харчовій технології і в 
промисловості. 

 

Питання для самостійної роботи: 
1. Дати визначення ферменту. 
2. Привести класифікацію ферментів за дією на субстрат. 
3. Будова білкової молекули ферменту. 
4. З чого складаються ферменти і якої природи ці складові? 
5. Властивості ферментів. 
6. Ферменти, які застосовуються в харчовій промисловості. 
7. Джерела ферментів. 

 

21. Роль мікроорганізмів у технології харчових продуктів 
 

Мікробіологічні процеси широко застосовують у різних галузях народного 
господарства. В їх основі лежить використання в промисловості біологічних 
систем і процесів, викликаних ними. 

У харчовій промисловості мікроорганізми використовуються при отриманні 
ряду продуктів. Так алкогольні напої – вино, пиво, коньяк, спирт і інші 
продукти отримують за допомогою дріжджів. У хлібопекарській промисловості 
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використовують дріжджі і бактерії, у молочній промисловості – молочнокислі 
бактерії і т.д. 

Серед різноманіття, що викликаються мікроорганізмами, процесів, одним з 
істотних є бродіння. 

Основні групи мікроорганізмів, що використовуються в галузях харчової 
промисловості, - бактерії, дріжджові й цвілеві гриби. 

Бактерії. Культурні молочнокислі бактерії, лактобацили, молочнокислий 
стрептокок використовують при отриманні молочної кислоти, в хлібопеченні, 
іноді в спиртному виробництві. Вони перетворюють цукор в молочну кислоту. 

У спиртовій промисловості молочнокисле бродіння може застосовуватися 
для підкислення дріжджового сусла, що стимулює розвиток дріжджів і 
пригнічує життєдіяльність сторонніх мікроорганізмів. 

Оцтовокислі бактерії використовують для отримання оцту (розчину оцтової 
кислоти), так як вони здатні окислювати етиловий спирт в оцтову кислоту. 

Оцтовокисле бродіння є шкідливим для спиртового виробництва, оскільки 
призводить до зниження виходу спирту, а в пивоварінні погіршує якість пива. 
Дріжджі (одноклітинні гриби) широко застосовуються в якості збудників 
бродіння при отриманні спирту і пива, у виноробстві, у виробництві хлібного 
квасу, а також в хлібопеченні для розпушування тіста. 

Зигоміцети, або цвілеві гриби, грають велику роль як продуценти 
ферментів. Гриби роду Aspergillus продукують амілолітичні, протеолітичні, 
пектолітичні та інші ферменти, які використовують у спиртовому виробництві 
замість солоду для оцукрювання крохмалю, в пивоварінні – при частковій 
заміні солоду несоложеним зерном тощо. 

Проте самі по собі цвілеві гриби викликають псування продуктів. 
 
Питання для самостійної роботи: 
 

1. Перелічити основні групи мікроорганізмів, що використовуються в 
харчовій промисловості. 

2. Що таке бродіння? Що відбувається під час цього процесу? 
3. Охарактеризувати групу бактерій. 
4. Види дріжджів. 
5. Яку роль відіграють цвілі гриби у харчовій промисловості? 
6. Типи енергетичного обміну у мікроорганізмів. Як на їх 

життєдіяльність впливає наявність або відсутність кисню? 
7. Фактори, що впливають на енергетичний обмін речовин у 

мікроорганізмів. 
8. Прослідкувати послідовність розвитку і розмноження мікроорганізмів 

при потраплянні їх до поживного середовища. 
9. Назвати заходи по боротьбі з патогенними мікроорганізмами на 

виробництві. 
10. Як запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань, що викликані 

патогенними мікроорганізмами – збудниками хвороб? 
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