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Objective. The research is devoted to the search for ways to improve the process of heat treatment
of food raw materials by infrared radiation in an open workspace. Based on the analysis of the developments of scientists and a priori information, the expediency and prospects of research in this direction
are formulated. The purpose of this work was to determine the directions of improving the quality of
the processing of food raw materials by IR-radiation in an open workspace on the basis of quantitative
integrated assessment (QA).
Methods. The paper uses theoretical methods of system analysis of food production, qualimetry,
quality management of restaurant products, mathematical statistics, as well as conventional modern
methods for determining the physical, chemical, microbiological and organoleptic characteristics of
culinary products.
Results. The main directions of improving the process of processing food raw materials by IR
radiation, which are to improve the quality of final products and reduce energy costs by intensifying
the action of IR-radiation and reduce the processing time. Based on this optimization parameters are
taken: weight loss product during processing, specific energy costs for the entire processing cycle and
organoleptic evaluation of the final product. The influence of such factors as the power of IR-radiation
generators, the thickness and initial temperature of the product, the distance between the product and
the radiation source on the course of the processing is studied. To implement this task, a method for
differential and comprehensive assessment of the quality of the process of heat treatment of food raw
materials in IR-devices with open working space is developed.
Key words: quality indicator, system analysis, qualimetry, hierarchical structure, quantitative
comprehensive quality assessment, food raw materials, IR-radiation, open working space.
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Мета — обґрунтувати доцільність використання борошна з пивної дробини у технології
хлібобулочних виробів.
Методи. У роботі використано метод аналізу, синтезу, системний та порівняльний аналіз.
Результати. Встановлено, що перспективним напрямом у збагаченні хлібобулочних виробів є використання харчових добавок рослинного походження. Визначено, що практичний
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інтерес становить пивна дробина, яка є важливим джерелом білкових речовин (28 %), ліпідів (8 %), целюлози (17,5 %), екстрактивних (41 %) і мінеральних речовин (5,5 %). Доведено
можливість та доцільність додавання до рецептури хлібобулочних виробів пивної дробини у
вигляді борошна. Наведено порівняльну характеристику хімічного та амінокислотного складу білків борошна пшеничного першого ґатунку і борошна з пивної дробини. Борошно з пивної
дробини відрізняється від борошна пшеничного першого ґатунку підвищеним вмістом білків,
ліпідів, клітковини та більшості мінеральних речовин. У білках борошна із пивної дробини спостерігається підвищений вміст лізину та треоніну, порівняно з білками борошна пшеничного
першого ґатунку, а рівень треоніну, фенілаланіну та тирозину в складі білків борошна з пивної дробини перевищує стандарт ФАО/ВООЗ. На основі аналізу літературних даних встановлено, що харчова і біологічна цінність борошна з пивної дробини дозволяє замінювати ним
5–15 % пшеничного борошна при виготовленні хлібобулочних виробів. За внесення означеної
кількості борошна з пивної дробини збільшується вихід хлібобулочних виробів, підвищується їх харчова та біологічна цінність, уповільнюються процеси черствіння та покращуються
органолептичні показники готових виробів. Запропоновано використання пивної дробини у
технології бубличних виробів. Використання борошна з пивної дробини у технології бубличних
виробів дозволить отримати продукцію високої якості, збагачену фізіологічно важливими для
організму людини речовинами.
Ключові слова: борошно, пивна дробина, хлібобулочні вироби, бубличні вироби.
Постановка проблеми. Незбалансованість раціону, нестача в їжі окремих амінокислот,
вітамінів, рослинних жирів, мікроелементів, харчових волокон, надмірне споживання холестерину, тваринних жирів і рафінованих продуктів призводить до захворювань серця,
судин, легенів, печінки, нирок, суглобів, нервових і психічних проблем. За цих умов важливим є створення продуктів харчування з підвищеною харчовою та біологічною цінністю, заданими функціонально-технологічними властивостями [1].
Продуктами першої необхідності і постійного невідкладного попиту є хлібобулочні вироби. Основною сировиною для виробництва хлібобулочних виробів є пшеничне
зерно. Пшеничне зерно — важливе джерело вітамінів (B1, В3, В6, В9, Е і РР), незамінних
амінокислот і мінеральних речовин (K, P, Mg, Ca, Fe, Ni, I та ін.) [2]. Однак при виробництві борошна спостерігаються суттєві втрати мікронутрієнтів, що видаляються разом з
оболонкою зерна. Втрати вітамінів і мінеральних речовин відбуваються і під час випікання хлібобулочних виробів. Так, відомо, що при виробництві хлібобулочних виробів, починаючи від помелу зерна і закінчуючи випіканням, втрати тіаміну, ніацину, вітаміну В6,
фолієвої кислоти та деяких мінеральних речовин зростають у 2–6 разів [3].
Зважаючи на вищесказане, доцільним є збагачення хлібобулочних виробів з метою
розширення асортименту, створення виробів збалансованих за харчовою та біологічною
цінністю, з покращеними функціонально-технологічними властивостями.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження в галузі створення нових та
удосконалення існуючих технологій хлібобулочних виробів широко відображені у працях багатьох учених: В. І. Дробота, Ю. В. Устинової, В. Ф. Доценко, О. І. Стабровської,
Т. Б. Циганової, М. С. Першиної, Л. Я. Ауерман, С. Е. Вершиніної, О. Ю. Краченко,
С. Т. Антіпова, Е. Д. Фараджева, С. В. Щахова, Р. В. Корабліна та ін.
Розроблено технологію виробництва хлібобулочних виробів з гороховим борошном.
Горохове борошно характеризується значною кількістю білкових речовин (25–30 %), що
відрізняються повноцінним амінокислотним складом. Вміст незамінних амінокислот
у гороховому борошні перевищує їх вміст у пшеничному борошні: лізину — у 8,5 разу,
валіну — в 3, триптофану — у 2 рази. Введення горохового борошна, як рецептурного
компонента хлібобулочних виробів, сприяє збільшенню вмісту білка, вітамінів, харчових
волокон і мінеральних речовин у виробах та зниженню їх калорійності [4].
Досліджено можливість використання ісландського моху як харчової добавки до хлібобулочних виробів. Додавання ісландського моху сприяє пришвидшенню процесу бродіння як житнього, так і житньо-пшеничного тіста. Спостерігається також покращення
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таких фізико-хімічних показників якості, як пористість м’якушки, питомий об’єм і вихід
готових виробів [5].
Відома технологія виробництва хлібобулочних виробів з додаванням грибного порошку. Додавання порошку із печериць та лисичок сприяє підвищенню валоутворювальної здатності, пришвидшенню процесу бродіння і вистоювання тіста. Отримані вироби
характеризуються підвищеною пористістю, питомим об’ємом, зменшенням показника
втрати сухих речовин хліба під час випікання й зберігання, сповільненням процесів черствіння хліба при тривалому зберіганні [5].
Отже, перспективним напрямом у збагаченні хлібобулочних виробів є використання харчових добавок рослинного походження, що дозволяє отримати продукцію високої
якості, збагачену фізіологічно важливими для організму людини речовинами. Практичний інтерес становить використання пивної дробини, яка за вмістом основних нутрієнтів, технологічними властивостями і, особливо, за біологічною цінністю є перспективною сировиною для хлібопекарської промисловості.
Мета статті — обґрунтування доцільності використання пивної дробини у технології
хлібобулочних виробів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Пивна дробина — побічний продукт пивоваріння, що утворюється як залишок після відділення пивного сусла в процесі фільтрації
затору. До складу дробини входять оболонки і частинки ендосперму зерна. Вона має світло-коричневий колір, солодкуватий смак і запах солоду, щільну консистенцію з грубими і
твердими фракціями. Кількість і хімічний склад дробини залежать від якості солоду, кількості несоложеної сировини і сорту пива.
Аналіз літературних даних свідчить, що пивна дробина є важливим джерелом білкових речовин (28 %), ліпідів (8 %), целюлози (17,5 %), екстрактивних (41 %) і мінеральних
речовин (5,5 %). До складу мінеральних компонентів дробини входять Ca, Na, K, Mg,
Al, Fe, Ba, Sr та ін. [4,6]. Наявність у пивній дробині великої кількості сирого протеїну,
жирних кислот, вітамінів, клітковини свідчить про її високу харчову та біологічну цінність. Зважаючи на високий вміст основних поживних речовин та їх високу засвоюваність
(білкові речовини — 71…76 %, жири — 80…82 %, екстрактивні речовини — 60…65 %, клітковина — 40…45 %), пивну дробину доцільно використовувати як харчову добавку при
виробництві кулінарної продукції.
На сьогодні відомо низку технологій хлібобулочних, борошняних кондитерських та
макаронних виробів, м’ясних та молочних виробів, дієтичних продуктів з використанням
пивної дробини. Доведено можливість та доцільність додавання до рецептури цих виробів пивної дробини у вигляді борошна, екстракту, дріжджового концентрату та ксиліту
[1,4,6]. Найбільш поширеним є використання борошна з пивної дробини.
У табл. 1 наведено порівняльну характеристику складу борошна пшеничного першого сорту і борошна з пивної дробини [7, 8].
Таблиця 1 — Характеристика складу борошна пшеничного першого ґатунку
і борошна з пивної дробини
Компоненти
Білки
Вуглеводи
Ліпіди
Клітковина
Зола
Макроелементи:
P
Ca
Mn
48

Склад компонентів у 100 г продукту
Борошно пшеничне першого ґатунку

Борошно з пивної дробини

10,6
67,6
1,3
0,2
0,7
мг
24
115
1,1

29,5
46,8
7,9
13,6
2,2
мг
181
113,6
8
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Продовження таблиці 1
Компоненти

Склад компонентів у 100 г продукту
Борошно пшеничне першого ґатунку

Борошно з пивної дробини

0,18
2,1

2
20,5

Cu
Fe

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що борошно з пивної дробини відрізняється від борошна пшеничного першого ґатунку підвищеним вмістом білків, ліпідів, клітковини та
більшості мінеральних речовин.
У табл. 2 наведено дані щодо амінокислотного складу білків борошна пшеничного
першого ґатунку і борошна з пивної дробини [7,9].
Аналіз якісного складу білків (табл. 2) свідчить, що в борошні з пивної дробини ідентифіковано та кількісно визначено всі незамінні амінокислоти, що є дуже важливим з
погляду забезпечення потреб організму повноцінними білками. Згідно з даними табл. 2,
у білках борошна з пивної дробини спостерігається підвищений вміст лізину та треоніну,
порівняно з білками борошна пшеничного першого ґатунку. Слід також зазначити, що в
складі білків борошна з пивної дробини рівень треоніну, фенілаланіну та тирозину перевищує стандарт ФАО/ВООЗ.
Отже, аналіз даних табл. 1 та 2 визначає перспективність використання борошна з
пивної дробини у технології хлібобулочних виробів.
Відомо, що харчова і біологічна цінність борошна з пивної дробини дозволяє замінювати ним 5–15 % пшеничного борошна при виготовленні хлібобулочних виробів. За
внесення означеної кількості борошна з пивної дробини збільшується вихід хлібобулочних виробів, підвищується їх харчова та біологічна цінність, уповільнюються процеси
черствіння та покращуються органолептичні показники готових виробів (підвищується
пористість м’якушки, покращується смак і аромат) [1].
Таблиця 2 — Амінокислотний склад білків борошна пшеничного першого ґатунку
і борошна з пивної дробини

Амінокислота

Валін
Ізолейцин
Лейцин
Лізин
Треонін
Триптофан
Фенілаланин+тирозин
Метионін +цистин
Біологічна цінність, %

Рекомендо-ва- Борошно пшеничне перБорошно з пивної дробини
ний
шого ґатунку
ФАО/ВООЗ
Аміно-кисВміст,
Вміст, мг/г Аміно-кислотрівень вмісту,
лотний скор,
мг/г
білка
білка
ний скор, %
мг у 1 г білка
%
50
40
70
55
40
10
60
35

48,1
50
76,7
25
30
11,3
85,5
37,7

96,2
125
110
45,5
75
113
143,1
108
43,5

44,3
31,6
58,9
40,3
63,6
8,54
64,7
26,9

88,6
79
84,5
73,3
159
85,4
107,9
77,1
78,9

Збільшення виходу хлібобулочних виробів пов’язано зі збільшенням водопоглинальної здатності (ВПЗ) компонентів тіста при введенні борошна з пивної дробини. В суміші,
яка містить 15 % борошна з пивної дробини та 85 % борошна пшеничного, ВПЗ становить
72 %, тоді як ВПЗ пшеничного борошна першого ґатунку — 64 %. Збільшення ВПЗ компонентів тіста при введенні борошна з пивної дробини відбувається через високий вміст
оболонкових частинок, які містять пентозани, що відрізняються високою гідратаційною
здатністю.
У разі збільшення кількості добавки борошна з пивної дробини відбувається збільшення часу утворення тіста і його стійкості в процесі механічної обробки при замішу49
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ванні. Це викликано зміною хімічного складу сумішей при введенні в їх склад борошна
з пивної дробини. Зокрема, з підвищеним вмістом харчових волокон у борошні з пивної
дробини порівняно з пшеничним борошном. Стійкість тіста, що характеризує тривалість
збереження тістом максимального рівня консистенції при замішуванні та внесенні борошна з пивної дробини, також збільшується. Це пов’язано з тим, що борошно з пивної
дробини в процесі замішуванні добре зв’язує й утримує вологу [10].
Отже, використання борошна з пивної дробини сприяє покращенню рівноваги коагуляції тіста, підвищує водопоглинальну здатність рецептурної суміші і, як наслідок, вихід
тіста збільшується. Даний чинник є важливим під час виробництва хлібобулочних виробів.
Особливе місце серед хлібобулочних виробів, завдяки своїм смаковим і поживним
властивостям, займають бубличні вироби. Вони можуть зберігатися тривалий час і витримують транспортування на далекі відстані. Бубличні вироби належать до продуктів
повсякденного попиту. Однак останнім часом спостерігається тенденція зниження обсягу виробництва бубличних виробів. Так, порівняно з даними 2015 р., обсяг вироблених
бубличних виробів в Україні зменшився у 2,2 разу. До чинника зниження обсягів виробництва і реалізації бубличних виробів відносять втрати їх споживчих властивостей при
зберіганні (зменшення набухання та інтенсивності запаху, підвищення міцності), а також
відсутність продукції функціонального призначення, що відповідає сучасній концепції
харчування. У зв’язку із цим, постала необхідність в удосконаленні технології бубличних
виробів покращеної якості і функціонального призначення.
Використання борошна з пивної дробини в технології бубличних виробів дозволить
отримати продукцію високої якості, до того ж збагачену фізіологічно важливими для організму людини речовинами.
Висновки. Таким чином, пивна дробина є перспективною сировиною для використання у виробництві бубличних виробів. Заміна частини пшеничного борошна при виробництві бубличних виробів дозволить знизити їх собівартість, розширити асортимент
та отримати вироби збалансовані за харчовою і біологічною цінністю, з покращеними
функціонально-технологічними властивостями.
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Цель — обосновать целесообразность использования муки из пивной дробины в технологии хлебобулочных изделий.
Методы. В работе использованы метод анализа, синтеза, системный и сравнительный
анализ.
Результаты. Установлено, что перспективным направлением в обогащении хлебобулочных изделий является использование пищевых добавок растительного происхождения. Определено, что практический интерес представляет пивная дробина, которая является важным
источником белковых веществ (28 %), липидов (8 %), целлюлозы (17,5 %), экстрактивных
(41 %) и минеральных веществ (5,5 %). Доказана возможность и целесообразность добавления в рецептуры хлебобулочных изделий пивной дробины в виде муки. Приведена сравнительная характеристика химического состава и аминокислотного состава белков муки пшеничной первого сорта и муки из пивной дробины. Мука из пивной дробины отличается от муки
пшеничной первого сорта повышенным содержанием белков, липидов, клетчатки и большинства минеральных веществ. В белках муки из пивной дробины наблюдается повышенное содержание лизина и треонина, в сравнении с белками муки пшеничной первого сорта, а уровень
треонина, фенилаланина и тирозина в составе белков муки из пивной дробины превышает
стандарт ФАО/ВООЗ. На основе анализа литературных данных установлено, что пищевая
и биологическая ценность муки из пивной дробины позволяет заменять ею 5–15 % пшеничной
муки при изготовлении хлебобулочных изделий. При внесении обозначенного количества муки
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из пивной дробины увеличивается выход хлебобулочных изделий, повышается их пищевая и
биологическая ценность, замедляются процессы черствения и улучшаются органолептические показатели готовых изделий. Предложено использование пивной дробины в технологии
бараночных изделий. Использование муки из пивной дробины в технологии бараночных изделий
позволит получить продукцию высокого качества, обогащенную физиологически важными
для организма человека веществами.
Ключевые слова: мука, пивная дробина, хлебобулочные изделия, бараночные изделия.
Objective. The purpose of the artle to justify the use of flour from beer pellet in bakery products
technology.
Methods. The method of analysis, synthesis, system analysis and comparative analysis are used
in the work.
Results. It is established that a promising direction in the enrichment of bakery products is the use
of food additives of plant origin. It was determined that the practical interest is the beer pellet, which is
an important source of protein substances (28 %), lipids (8 %), cellulose (17.5 %), extractive (41 %)
and minerals (5.5 %). The possibility and feasibility of adding to the formulation of bakery products
of beer pellets in the form of flour was proved. The comparative characteristic of chemical composition and amino acid composition of proteins of wheat flour of the first grade and flour from beer grain
is given. Flour from a beer pellet differs from wheat flour of the first grade in the increased content of
proteins, lipids, cellulose and the majority of mineral substances. In proteins of flour from beer pellet,
there is an increased content of lysine and treanna, compared to the proteins of wheat flour of first
grade, and the level treanna, phenylalanine and tyrosine in the protein composition of flour from spent
grains exceeds of FAO/WHO standard. Based on the analysis of literature data, it was found that the
nutritional and biological value of flour from beer pellets allows them to replace 5–15 % of wheat flour
in the manufacture of bakery products. For the introduction of the indicated amount of flour from the
beer pellet, the yield of bakery products increases, their nutritional and biological value increases, the
staling processes slow down and the organoleptic characteristics of the finished products improve. Suggested the use of a beer pellet in the technology of dry baked and confectionary goods. The use of flour
from beer pellets in the technology of mutton products will provide high quality products enriched with
physiologically important substances for the human body.
Key words: flour, beer pellet, bakery products, bagel products.
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