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DOUGH 
 

Мета. Мета статті полягає в аналізі можливості використання нової 
нетрадиційної сировини значної біологічної цінності (щавнату) для 
виробництва продукції масового вжитку з функціональними властивостями. 
Проаналізовано способи внесення продукту, його вплив на фізико-хімічні, 
структурно-механічні та органолептичні показники якості виробів з додаванням 
щавнату. 

Методика. У процесі дослідження в лабораторних умовах кафедри 
технології харчування та ресторанного бізнесу Національного університету 
харчових технологій проводили аналіз гранулометричного складу сухого 
щавнату, взаємозв’язок розмірів часточок у різних фракціях щавнату із 
залишковим вмістом білку після висушування сировини за допомогою 
модифікованого методу Кьєльдаля. Проводили пробні випікання борошняних 
кулінарних виробів з дозуванням нової сировини у кількості 0,5-1,5% від маси 
борошна. Досліджували вплив на в’язко-пластичні властивості напівфабрикатів, їх 
підйомну силу, визначали динаміку розпливання кульки тіста при внесенні 
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добавки у різних концентраціях. За титрованою кислотністю визначали вплив 
нетрадиційної сировини на показники тіста і готових виробів. Визначали 
фізико-хімічних показників готових виробів (питомий об’єм, пористість, вміст 
білку у готових виробах за модифікованим методом Кьєльдаля). 

Результати. На підставі проведених досліджень запропоновано вносити 
щавнат, новий вид нетрадиційної сировини, у формі найменшої фракції з 
розміром часточок 0,4-0,5 мм, як таку, що має найбільший відсоток білку. 
Внесення добавки у продукт у кількості 0,5-1,5% від маси борошна збільшує 
загальний вміст білку на 10-60% та покращує органолептичні показники якості 
виробів. Значення фізико-хімічних показників знаходяться у межах 
нормованих. 

Наукова новизна. Для удосконалення технології борошняних кулінарних 
виробів вперше застосовано щавнат, нетрадиційну сировину зі значним вмістом 
білку, визначено оптимальну форму його внесення, дозування, вплив на якісні 
показники напівфабрикатів та готових виробів.  

Практична значущість. Отримані результати дозволяють зробити 
висновок, що розроблений продукт «Пампушки «Особливі» з часником» мають 
не тільки відмінні органолептичні показники і можуть бути рекомендовані як 
гарнір до перших страв у закладах ресторанного господарства, але є також 
функціональним продуктом підвищеної біологічної цінності. 

Ключові слова: щавнат, борошняні кулінарні вироби, білок. 
 
Проблемою сьогодення є недостатня забезпеченість населення білковими 

продуктами харчування. Білковий та амінокислотний дефіцит негативно 
відбивається на стані здоров’я, працездатності та тривалості життя людей. 
Одним з напрямів подолання білкового дефіциту є пошук нових рослинних 
джерел харчового білка та розроблення способів їх використання для 
збагачення харчових продуктів масового попиту. 

Хлібобулочні вироби, на відміну від інших харчових продуктів, є 
продуктом повсякденного вживання, тому за допомогою регулювання їх 
хімічного складу можна впливати на харчовий раціон і стан здоров’я людини. 

Серед великої кількості білоквмісної сировини заслуговує на увагу 
культура нового покоління щавнат, яка містить велику кількість поживних 
речовин та рослинного білку і є актуальним вирішенням проблеми сьогодення [1,2]. 

Ця нова багаторічна культура створена у відділі нових культур 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Щавнат – це 
міжвидовий гібрид щавлю шпинатного чи шпинату англійського із щавлем 
тянь-шанським. Ця культура  придатна для комплексного використання як 
харчова, кормова, енергетична, технічна  і лікарська рослина. 

Щавнат, як ультрарання весняна культура, характеризується високою 
екологічною пластичністю, зимо- і морозостійкістю, продуктивністю, 
харчовими, кормовими, технічними і лікувальними властивостями  в різних 
кліматично-географічних зонах. Особливо цінним у сортів щавнату є високий 
вміст у листках аскорбінової кислоти та каротину. Рослини також багаті на 
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протеїн і золу. Щавнат – справжнє джерело поживних речовин. За вмістом 
протеїну і вітамінів у ранніх фазах щавнат посідає одне з перших місць серед 
овочевих рослин. Його високі харчові і кормові властивості відзначені у фазах 
розетки, стеблування і бутонізації. У цей період у надземній масі в абсолютно 
сухій речовині (12…18%) міститься від 30 до 40 % протеїну, до 700 мг% – 
аскорбінової кислоти, до 60 мг% – каротину. Безазотисті екстрактивні речовини 
становлять від 35 до 55%, включаючи від 6 до 20% цукрів. Кількість ліпідів у 
зеленій масі незначна, від 2,8 до 6,2%. Вміст клітковини зростає від початку 
використання (6,8%) до  його завершення (30%).  

Нова культура не має аналогів за екологічною стійкістю, зимо-, холодо, 
морозостійкістю, ультраранньостиглістю, за вмістом протеїну, вітамінів у 
фітомасі, виходом  сухої речовини [4, 5]. 

Використання такої рослинної сировини як щавнат  в кулінарних виробах з 
дріжджового тіста в закладах ресторанного господарства є своєчасним і 
актуальним. 

В лабораторних умовах кафедри технології харчування та ресторанного 
бізнесу Національного університету харчових технологій випікали  кулінарні 
вироби з дріжджового тіста, а саме пампушки з пшеничного борошна, за 
рецептурою, пампушок з часником. При виробництві пампушок, з метою 
збагачення виробів рослинним білком, використовували сухий щавнат, який 
вносили в кількості 0,5, 1,0 та 1,5 % до маси борошна в тісті. Досліджували 
вплив щавнату на показники технологічного процесу, якість готових виробів та 
визначали вміст білку в пампушках з різним відсотковим вмістом щавнату. 
Вивчали також закономірності зміни технологічних характеристик 
напівфабрикатів і показників якості готової продукції залежно від дозування 
нової рослинної сировини. Пшеничне тісто замішували вологістю 42 %. 
Тривалість бродіння тіста становила 60 хвилин при температурі у вистійній 
шафі 30 ± 2 °С. Вистоювання тістових заготовок вели до готовності. Пампушки 
випікали в печі ЕШ-3 при температурі 210…220°С із зволоженням пекарної 
камери. Маса тістових заготовок становила 30±1 г кожна  

Після випікання визначали основні органолептичні показники якості 
пампушок, а також кислотність, пористість, питомий об’єм та вологість готових 
виробів. 

Вміст білка в сировині та готових хлібобулочних виробах визначали за 
допомогою модифікованого методу Кьєльдаля. Модифікація методу полягає у 
визначенні вмісту азоту безпосередньо в розчині озоленої проби (без 
проведення перегонки) за допомогою непрямого гіпохлорит-йодометричного 
титрування. Мінералізація проби проводиться за методом Кьєльдаля за 
наявності суміші сульфатів калію і міді (ІІ). Для прискорення процесу озолення 
використовують перекис водню. 

Титровану кислотність напівфабрикатів та готових виробів визначали за 
стандартними методиками. 

Зміну в’язко-пластичних властивостей тіста досліджували за ступенем 
його розпливання та зміні питомого об’єму тіста в процесі бродіння. 



121 
 

Підйомну силу напівфабрикатів визначали методом А.І. Островського за 
спливанням кульки. 

Дослідження гранулометричного складу сухого щавнату показало, що 
оптимальним розміром часточок сухого щавнату слід вважати 0,4…0,5 мм для 
забезпечення балансу органолептичних показників якості готової продукції та 
мінімалізації втрат білку (рисуок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Залежність вмісту білка від фракційного складу порошку щавнату 

 
Визначено, що вміст білка коливається в прямо пропорційній залежності, 

чим більша фракція (0,7… 1,0 мм) кількість білку менше і навпаки, чим менша 
фракція (0,4…0,5 мм) – більше. Так, у фракції щавнату з розміром часточок 
0,4…0,5 мм вміст білка найбільший і становить – 34,3 %, в середній фракції з 
розміром часточок 0,6 мм вміст білка 30,6 %, найменше білка міститься в 
найбільшій фракції з розміром часточок 0,7…1,0 мм  – 23,3 %. Це можна 
пояснити тим, що найменша фракція містить переважно лист рослини, а до 
найбільшої потрапила стеблова частина. Одержані результати дають 
можливість зробити висновок, що в пампушки доцільно додавати найменшу 
фракцію порошку щавнату, оскільки в ній міститься найбільше білка. 

За результатами досліджень визначено, що вміст білку збільшується зі 
збільшенням кількості додавання порошку щавнату. У готових виробах з 
додаванням 0,5, 1 та 1,5% щавнату більший від контролю на 4,1, 26,7 та 60% 
відповідно, що дає можливість обґрунтувати необхідність внесення його до 
рецептури пампушок з метою збільшення в раціоні населення продукції з 
підвищеним вмістом рослинного білку. Це буде сприяти збалансованості 
харчових раціонів та вирішенню проблеми забезпеченості білкового 
харчування. 

При аналізі якості готових пампушок із щавнатом (таблиця 1), необхідно 
відмітити, що внесення щавнату призводить до незначного погіршення 
показників питомого об’єму хліба та його пористості. Так, спостерігається 
зменшення питомого об’єму виробів з досліджуваною добавкою на 3,5...13 %, 
порівняно з контрольним зразком. При цьому пористість хліба зменшується зі 
збільшенням дозування на 1,05...9,17 % відповідно. 
 



122 
 

Таблиця 1 – Вплив щавнату на технологічний процес і якість пампушок 

Показник 

К
он

т-
ро

ль
 Кількість щавнату в тісті, % до маси 

борошна 
0,5 1,0 1,5 

Тісто 
Тривалість замісу, хв. 8 8 8 8 

Тривалість бродіння, хв 60 60 60 60 
Тривалість вистоювання, хв 30 30 30 30 

Тривалість випікання, хв. 25 25 25 25 
Титрована кислотність, град 

початкова 
кінцева 

 
2,2 
2,4 

 
2,7 
2,9 

 
3,2 
3,4 

 
3,6 
4,0 

Готові вироби – пампушки 
Титрована кислотність, град 2,0 2,6 2,8 3,4 

Пористість, % 80 79 78 76 
Питомий об’єм, см3 3,07 2, 89 2,72 2,61 

Колір скоринки золотиста коричнева 
Поверхня скоринки гладка шорстка 

Пористість середня, рівномірна ущільнена 
Еластичність середня середня, ущільнена 

Смак і аромат властивий 
пампушкам відчувається кислуватий смак 

 
Органолептичні показники якості пампушок із внесенням щавнату в 

кількості 0,5 та 1,0 % у порівнянні з контролем не змінюється.  
При внесенні 1,5 % щавнату, смак та аромат дослідних зразків набував 

приємного кислуватого присмаку внесеної добавки. Дані результати дають 
можливість рекомендувати пампушки як гарніри до перших страв, наприклад, 
до зеленого борщу або розсольнику.  

Як показали результати досліджень, при використанні продуктів зі 
щавнатом дещо підвищується початкова кислотність тіста (рисунок 2, 3).  

 

  
Рисунок 2 – Зміна питомого обєму 

тіста при додаванні порошку 
щавнату 

Рисунок 3 – Дослідження титрованої 
кислотності тіста з додаванням 

порошку щавнату 
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Щавнат надає виробам приємного відтінку, при цьому готові вироби, що 
містили 1,5 % щавнату мали яскраво виражений приємний смак. Титрована 
кислотність на 6…10 % більша в дослідних зразках, ніж контрольні показники, 
що характеризується вираженими біологічними ознаками сировини, яка 
додавалась. 

Підйомну силу напівфабрикатів досліджували за спливанням кульки тіста 
(рисунок 4). Показник підйомної сили тіста погіршуються із збільшенням 
кількості порошку щавнату порівняно із показниками контрольних зрізків. 
Однак ці результати не перевищують встановлених норм для хлібобулочних 
виробів. 

Для встановлення характеру впливу щавнату на в’язко-пластичні 
властивості напівфабрикатів досліджували динаміку розпливання кульки тіста 
(рисунок 5). Цей показник залежить, в основному, від опору шарів тіста 
відносному зміщенню – «внутрішнього тертя» системи, тобто її в’язкості. 

 

  
Рисунок 4 – Дослідження підйомної 
сили тіста з додаванням порошку 

щавнату  

Рисунок 5 – Дослідження в’язко-
пластичних властивостей 

напівфабрикатів з додаванням порошку 
щавнату  

 
Розпливання тіста характеризує стан білково-протеїназного комплексу в 

процесі автолізу. Під час дослідження встановлено, що щавнат покращує 
в’язком-пластичні властивості тіста. Внесення сухого щавнату підвищує водо 
поглинальну здатність тіста, знижує здатність до розрідження порівняно з 
контрольним зразком. Це призводить до зменшення розпливання кульки тіста в 
процесі бродіння. 

Отже, опираючись на проведені дослідження можна зазначити, що 
збагачення виробів щавнатом є доцільним і актуальним для створення нових 
кулінарних виробів збагачених рослинним білком, які можна рекомендувати 
«Пампушки «Особливі» з часником» як гарніри до перших страв, наприклад, до 
зеленого борщу або розсольнику. 

 
Цель. Цель статьи заключается в анализе возможности использования 

нового нетрадиционного сырья значительной биологической ценности 
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(щавната) для производства продуктов массового употребления с 
функциональными свойствами. Проанализированно способы внесения 
продукта, его влияния на физико-химические, структурно-механические и 
органолептические показатели качества изделий с добавлением щавната. 

Методика. В процессе исследования в лабораторных условиях кафедры 
технологии питания и ресторанного бизнеса Национального университета 
пищевых технологий проводили анализ гранулометрического состава сухого 
щавната, взаимосвязь размеров частиц в разных фракциях щавната с 
остаточным содержанием белка после высушивания сырья с использованием 
модифицированного метода Кьельдаля. Проводили пробные выпекания мучных 
кулинарных изделий с дозировкой нового сырья в количестве 0,5-1,5% от 
массы муки. Исследовали влияние на вязко-пластические свойства 
полуфабриката, их подъемную силу, определяли динамику расплывания 
шарика теста при внесении добавки в разных концентрациях. З титрованной 
кислотностью определяли влияние нетрадиционного сырья на показатели теста 
и готовых изделий. Определяли физико-химические показатели готових 
изделий (удельный объем, пористость, содержание белка в готовых изделиях за 
модифицированным методом Кьельдаля). 

Результаты. На основании проведенных исследований предложено 
вносить щавнат, новый вид нетрадиционного сырья, в форме самой меленькой 
фракции з размером частиц 0,4-0,5 мм, как ту, что содержит большую долю 
белка. Внесение добавки в продукт в количестве 0,5-1,5% от массы муки 
увеличивает содержание белка на 10-60%, а также улучшает органолептические 
показатели качества изделий. Значения физико-химических показателей 
находятся в границах нормированных. 

Научная новизна. Для улучшения технологии мучных кулинарных 
изделий впервые использовано щавнат, нетрадиционное сырье со 
значительным содержанием белка, определено оптимальную форму его 
внесения, дозировку, влияние на качественные показатели полуфабрикатов и 
готовых изделий. 

Практическая значимость. Полученные результаты разрешают сделать 
вывод, что разработанный продукт «Пампушки «Особенные» с чесноком» 
имеют не только отличные органолептические показатели и могут быть 
рекомендованы как гарнир к первым блюдам в заведениях ресторанного 
хозяйства, но также являются функциональным продуктом повышенной 
биологической ценности. 

Ключевые слова: щавнат, мучные кулинарные изделия, белок. 
 
Purpose. The purpose of the article is to analyze the possibility of using the new 

non-traditional materials significant biological values for production of mass 
consumption of functional properties, and methods of making the analysis, the 
influence of the physico-chemical, structural-mechanical and organoleptic properties 
of products with the schavnat addition. 
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Methods. Іn the laboratory of the Department of Food Technology and 
Restaurant Business, National University of Food Technologies were conducted an 
analysis of dry schavnat’s grain size, interrelationship by different particle size from 
the residual protein content after drying using the Kyeldal’s modified method. Test 
baking flour food products were conducted from raw materials with dosage amount 
of 0,5-1,5% by weight of flour. We investigated the effect to the visco- plastic 
properties of semi-products, theirs lift (defining the dynamics of spreading the ball) 
with adding at different concentrations. The impact of alternative materials on the 
performance of the test and finished products determined with titrated acidity. 
Spending determining physical and chemical characteristics of the finished products 
(specific volume, porosity, protein content in the finished product by Kyeldal’s 
modified method). 

Results. On the basis of these studies suggested making schavnat , a new type of 
alternative raw materials in the form of the smallest fraction of particle size 0,4-0,5 
mm, as one that has the highest percentage of protein. Adding to the product in 
amount of 0,5-1,5% by weight of flour increases the protein content at 10-60% and it 
improves the organoleptic characteristics. The values of physico – chemical 
parameters are within the standard. 

Scientific novelty. To improve the technology of flour food products schavnat 
first applied , and alternative raw materials with a high content of protein and optimal 
shape of its application, dosage, effects on quality indicators of semi-finished and 
finished products. 

The practical significance. These results approve to close that the developed 
product “ Pampushka “Osobluva" with garlic” are not only excellent organoleptic 
properties and can be recommended as a garnish for soups in restaurants, but are also 
functional products with high biological value. 

Keywords: schavnat, flour culinary product, protein. 
 

Список літератури 
1. Марина Н.В. “Продукты Повышенной биологической ценности из 

нетрадиционного растительного сырья” / Н.В. Марина, Г.Н. Новоселова, С.А. 
Шавнин. – 2010. – Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук , т.12, №1(8). – с. 2079-2082 

2. María E. Matos, Teresa Sanz, Cristina M. Rosell  . Establishing the function 
of proteins on the rheological and quality properties of rice based gluten free muffins. 
/ Food Hydrocolloids . – 2014 – Vol. 35 , Is. 3.p. 150-158. 

3. Marica Solina, Robert L. Johnson, Frank B. Whitfield . Effects of soy protein 
isolate, acid-hydrolysed vegetable protein and glucose on the volatile components of 
extruded wheat starch. / Food Chemistry . – 2007 – Vol.104 , Is.4 . p. 1522-1538. 

4.  Щавнат: и овощ, и корм, и фитотопливо: научное издание / Д. Рахметов, 
С.Рахметова//Зерно: всеукраинский журнал современного агропромышленника. 
– 2011. – N3. – С . 62 – 71. 

5. Рахметов, Д. Нова ультрарання культура комплексного використання / 
Д. Рахметов, О. Рахметова // Пропозиція. – 2008. – № 3. - С. 62 – 70. 

Дата надходження рукопису 27.04.2014 р. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X13001434
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X13001434
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X13001434
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0268005X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607002130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607002130
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607002130
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146

	Министерство образования и науки
	Донецкой Народной Республики
	оборудование и технологии пищевых производств
	Тематический сборник научных работ
	Издаётся с 1998 г.
	Выпуск 33
	2016
	УДК 664.002.5
	Donetskoj Narodnoj Respubliki
	Gosudarstvennaya organizatsiya
	vysshego professionalnogo obrazovaniya
	«Donetskij natsionalnyj universitet ekonomiki i torgovli
	imeni Mikhaila Tugan-Baranovskogo»
	OBORUDOVANIE I TEKHNOLOGII PISHHEVYKH PROIZVODSTV
	Tematicheskij sbornik nauchnykh rabot
	Vykhodit chetyre raza v god
	Izdayetsya s 1998 g.
	Vypusk 33
	2016
	UDC 664.002.5
	Oborudovanie i tekhnologii pishhevykh proizvodstv: subj. scien. bull. Issue. 33 / Editor-in-Chief I.N. Zapletnikov – Donetsk: DonNUET, 2016. – ___ p.
	Objectives. The objectives of this paper were the substantiation of hardware methods of experimental investigations in the use of combined technologies in the food industry.
	Methods. In the course of investigations a literature search aimed at clarification of the modern state of the problem of the use in the food production of the combined processes, processing of food raw materials and food products, which combine high-...
	Results. Based on these investigations the design layout of the experimental apparatus to investigate the combined action of high pressure and ultrasound on food raw materials and food products was developed. The purpose of separate modules was reveal...
	Scientific novelty. The scientific-methodological approach of the investigations in the use of combined technologies based on the using of high pressure was improved. The temperature values of the sample with labels of thermocouples location are recor...
	Practical importance. Based on these investigations the recommendations for the creation of the appropriate research equipment and the development of the automated control system for the experimental trial process in the use of high pressure and ultra...
	ХОЛОДОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
	Multicriteria making decision
	Design objectives usually contradict with each other, so that is difficult to provide sustainable solution, which simultaneously satisfies both of them. Meaningful analysis of this ill-structured situation should include uncertainty conception.  For t...
	Cycle configurations

	ORC energy efficiency appraisal via artificial neural networks
	The construction of ANN includes the following sequence of actions: a choice of initial data for training; a choice of architecture of a network; dialogue selection of ANN parameters; process of training; check of adequacy of training (validation); an...
	Conclusions. Fuzzy set approach is powerful tool to finding of compromise among energy efficiency, environmental constraints and economic indices of working media in conceptual ETT design. In this work, criteria of sustainable development for transfor...

	Технологические аспекты использования функциональных ингредиентов
	1. Технологія пробіотиків: Підруч. / С.О. Старовойтова, О.І. Скроцька, Ю.М. Пенчук, Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2012. – 318 с.

	Алфавитный указатель
	ХОЛОДОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
	С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
	Технологические аспекты использования  функциональных ингредиентов
	Алфавитный указатель                                                                                                              156
	TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF FUNCTIONAL INGREDIENTS
	Alphabetical pointer 156
	Тематический сборник научных работ
	Выпуск 33




