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Постановка проблеми. В останні десятиліття в світі все більше 

уваги приділяється збільшенню ресурсів харчового білка, 

удосконалення техніки і технології переробки традиційних і 

нетрадиційних сировинних ресурсів у галузях харчової промисловості, 

розширення асортименту повноцінних продуктів харчування.  

Останнім часом в Україні використання вторинної сировини від 

підприємств харчової промисловості набуває все більшої актуальності. 

У зв’язку із значними об’ємами промислової переробки різноманітної 

сировини рослинного походження на харчові цілі утворюють значний 

потенціал для промисловості агропромислового комплексу. В Україні 

вже розроблена технологія отримання біоетанола із кукурудзи – 

перспективної сільськогосподарської культури з біологічно цінним 

хімічним складом [1].  

 Вторинним продуктом при виробництві біоетанола є 

післяспиртова суха барда [3], яка являє собою сировину, що у своєму 

складі містить білки, жири, вуглеводи, а також незамінні амінокислоти. 

Звідси і виникає пошук шляхів її використання в якості альтернативної 

сировини в технології хлібопекарської промисловості, оскільки хліб – 

це найбільш повсякденно вживаний продукт харчування серед 

населення. 
 Вирішення проблеми, яка є нагальною – це консервування 

нативної післяспиртової барди для подальшого її використання в 

харчових продуктах. При цьому переваги сушеної післяспиртової 

барди перед нативною є такими:  

- можливість транспортування на великі відстані;  

- тривалий термін зберігання сушеної післяспиртової барди;  

- використання в технології виробництва хліба;  

- використання як білкової добавки.  

Крім того, утилізуючи барду не тільки забруднюється 

навколишнє середовище, а й разом нераціонально використовуються 

харчові ресурси такого цінного продукту. 

Основні матеріали дослідження. Пробні лабораторні 

дослідження проводили в лабораторії технології харчування коледжу. 

Замішування тіста здійснювали прискореним способом. В якості 

кислотовмісного компоненту рецептури використовували 



післяспиртову барду кукурудзи (ПСБК), в кількості 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 та 

12,5% від загальної маси борошна за рецептурою. Аналіз хліба 

проводили через 16-18 год після випікання за органолептичними і 

фізико-хімічними показниками. 

Отримані результати показали недоцільність використання ПСБК 

в якості рецептурного компонента тіста з прискореною технологією 

хліба, оскільки використання 2,5-12,5% ПСБК хоча і забезпечує високі 

фізико-хімічні показники якості хліба (питомий об’єм, формостійкість 

та структурно-механічні властивості м’якушки), але за 

органолептичними показниками хліб житньо-пшеничний не відповідає 

вимогам згідно ДСТУ4583:2006. При додаванні 2,5% ПСБК смак хліба 

був прісним, м’якушка крихкою, при додаванні 5,0-7,5% -  

покращувався смак і запах хліба, але м’якушка була дуже крихкою, 

10,0-12,5% дозволяло надати м’якушці хліба меншої крихкості, проте 

смак виробів був кислуватий. 

 За рахунок того, що у виробництві хліба із суміші житнього та 

пшеничного борошна необхідно використовувати напівфабрикат – 

біологічно житніх заквасок або харчових добавок – підкислювачів, які 

включають кислотовмісну сировину, подальші дослідження 

проводилися в напрямку розробки технологій житніх заквасок [2]. 

 Таким чином, враховуючи низьку собівартість ПСБК, 

дослідження були зорієнтовані на розробку житніх напівфабрикатів, 

які не вимагають тривалого безперервного культивування, що є 

перспективою для хлібопекарських підприємств малої потужності. 

 Висновок: На основі проведених досліджень зроблені певні 

висновки.  

Теоретично обґрунтовано можливості використання ПСБК, в якості 

біологічно цінної сировини у виробництві хлібопекарської 

промисловості. На основі досліджень органолептичних, фізико-

хімічних та мікробіологічних показників ПСБК обґрунтовано 

перспективність її використання  в технології житньо-пшеничного 

хліба. 

Встановлено вплив ПСБК в якості рецептурного компонента тіста. 

Доведено, що використання ПСБК в кількості більше 10% від маси 

борошна - хліб набуває дріжджового запаху, який притаманний барді, 

при введені в кількості менше 10% - запах барди відсутній, але хліб має 

крихкий м’якуш. Отримані дані свідчать за недоцільність використання 

ПСБК в якості рецептурного компонента тіста із житньо-пшеничного 

борошна. 

Встановлено, що використання ПСБК в технології приготування 

житніх заквасок, у виробництві житньо-пшеничного хліба, забезпечує 

виробництво продукції високої якості, яка відповідає вимогам 

нормативної документації. 

Реалізація даної технології дозволить здешевити продукт, збагатити 

його високоцінним білковим та вітамінним комплексом, не 
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погіршуючи смакових та реологічних властивостей, а це великі 

перспективи розвитку хлібопекарської галузі. 
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