
126 
 

УДК 664.87 
Рубанка К.В., Терлецька В.А., канд. техн. наук., доц.,  Зінченко І.М., канд. 
техн. наук., доц., Кошова В.М., д-р. техн. наук., проф.    
Національний університет харчових технологій, Київ, e-
mail: rubanka_ekaterina@rambler.ru 
 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУХИХ ЕКСТРАКТІВ ЧАЮ В 
ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
E.V. Rubanka, V.A. Terletskaya, Cand. Sci. (Tech.), I.N. Zinchenko, Cand. Sci. 
(Tech.), V.N. Koshova, Dr. Sci. (Tech.)  
National University of Food Technology, Kyiv, e-mail: 
rubanka_ekaterina@rambler.ru 
 

FEASIBILITY OF USING DRY EXTRACTS OF TEA IN THE FOOD 
INDUSTRY 

 
Мета. Показано доцільності використання екстрактів чаю, як джерело 

біологічно активних речовин, для розроблення харчових продуктів 
збалансованих за вмістом вітамінів та мінеральних речовин. Метою роботи є 
дослідження мінерального та вітамінного складу чаю зеленого, чорного та 
отриманих на їх основі сухих екстрактів з подальшим їх порівнянням. 

Методика. У процесі досліджень використано стандартні методики 
досліджень та обробки їхніх результатів. 

Результати. На підставі проведених досліджень запропоновано 
перспективний напрямок використання сухих екстрактів чаю зеленого та 
чорного, як натуральну вітамінно-мінеральну добавку до харчових продуктів, 
яка служить натуральними барвником та ароматизатором, оскільки під час 
виробництва сухих екстрактів чаю відбувається не тільки збереженість 
біологічно активних речовин, але і їх кількісне збільшення, за рахунок 
зневоднення екстрактів. 

Наукова новизна. Встановлено кількісні зміни вмісту водорозчинних 
вітамінів та мінерального складу чаю зеленого та чорного під час виробництва 
сухих екстрактів чаю. 

Практична значущість. Отримані результати спрямовані на розроблення 
харчових продуктів збагачених вітамінами та мінеральними речовинами за 
допомогою натуральної сировини. Отриманні екстракти є натуральним 
барвником та ароматизатором. Їх використання в харчових продуктах 
дозволить скласти конкуренцію продуктам в склад яких входять хімічно 
синтезовані харчові барвники та ароматизатори. Необхідно відмітити про 
доцільність здійснення заходів, щодо впровадження результатів досліджень у 
виробництво, що дозволить збільшити асортимент харчових продуктів та 
збагатити їх біологічно активними речовинами.  

Ключові слова: чай, сухий екстракт, біологічно активні речовини, 
вітамінно-мінеральна добавка. 
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Постановка проблеми. Проблема споживання продуктів не 
збалансованих за вмістом біологічно активних речовин (вітамінів, фенольних 
речовин, органічних кислот, мікро-, макроелементів та ін.) стоїть досить 
широко в даний час. В той же час необхідно відмітити проблему повного 
використання сировинних ресурсів, адже рослини є першочерговим джерелом 
біологічно активних речовин. Важливу роль у вирішенні даної проблеми є 
організація раціональної переробки рослинної сировини в екстракти, для 
використання у виробництві продуктів харчування [1], що дає можливість 
збалансувати продукти харчування за їх хімічним складом. Тому збагачення 
продуктів природними біологічно активними речовинами є актуальним на 
сьогоднішній день. 

Огляд літератури показав, що Одним з найбільших джерел біологічно 
активних речовин є чай. В його склад входить близько 300 різних хімічних 
з’єднань, більшість з яких присутні в концентраціях, рівних чи близьких до 
фізіологічних потреб організму. 

В чаї присутні як нерозчинні (до 52%) у воді речовини (клітковина, 
протеїни, хлорофіл, пігменти, пектин, крохмаль) так і розчинні (прості феноли, 
окислені та не окислені полі феноли, вуглеводи, амінокислоти, вітаміни, 
мінерали), а також кофеїн. В чаї міститься близько 17 амінокислот, більше 20 
макро- та мікроелементів, біля 100 ароматичних з’єднань (ефірні масла, полі 
терпени, моноторпени, секвитерпени та ін.), близько 30 поліфенолів (катехіни, 
галова кислота, таніни та ін.), пігменти (хлорофіл, каротин, ксантофіл, 
тіофловін, теарубігін та ін.), алкалоїди пуринового типу (кофеїн, теобромін, 
теофілін, діуретин), смоли, органічні кислоти (щавлева, лимонна, яблучна та 
ін.), вітаміни (С, рутин, вітамін РР, вітаміни групи В) і більше 10 ферментів 
(поліфенолоксидаза, каталаза, переоксидаза, інвертаза та ін.) [2]. 

Використання екстракту чаю в якості вітамінно-мінеральної добавки дає 
можливість регулювати хімічний склад продуктів харчування та може надати 
їм відповідності до сучасних вимог науки про харчування [3]. 

Метою даної роботи є дослідження мінерального та вітамінного складу 
чаю зеленого, чорного та отриманих на їх основі сухих екстрактів, та довести 
доцільність використання сухих екстрактів чаю у виробництві продуктів 
швидкого приготування. 

Об’єктами досліджень служили чай зелений та чорний, а також сухі 
екстракти на їх основі. Сухі екстракти отримували згідно технології 
розробленої в Національному університеті харчових технологій на кафедрі 
технології хлібопекарських та кондитерських виробів вченими В.А. 
Терлецькою, К.В. Рубанкою. Так чай екстрагували гарячою водою з 
періодичним перемішуванням протягом певного часу та висушували під 
вакуумом при температурі 60 °С до вмісту масової частки вологи 4,5 %.  

В досліджуваних зразках визначали мінеральний склад та вміст вітамінів 
за загально прийнятими методиками. Так мінеральний склад речовини 
визначали за допомогою рентгено-флуоресцентного аналізатора “ElvaX- med 
відповідно до методики визначення частини хімічних елементів у волоссі 
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(Методика № 12-4502), яка розроблена в НТЦ «Вириа» і затверджена МОЗ 
України (Постанова №8 від 5.10.2000). Вміст вітамінів визначали згідно 
методики зазначеної в ГОСТ 7047-55 Витамины А, С, Д, В1, В2 и РР. Отбор 
проб, методы определения витаминов и испытания качества витаминных 
препаратов [4]. 

Відсутність в літературі даних про вміст в сухих екстрактах чаю зеленого 
та чорного кількісного вмісту елементів мінеральних речовин спонукає їх 
дослідженню, результати яких представлені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 -  Вміст мінеральних речовин  чаю в сировині і готовому продукті, 
мг/100г 

Елемент Чай зелений Чай чорний 
Сировина Сухий екстракт  Сировина Сухий екстракт  

S 180 482 195 358 
K 1385 2006 1464 2070 
Na 45 51 38 51 
Ca 140 187 156 212 
Mn 18 23 17 25 
Mg 222 257 180 285 
Fe 2,8 3,5 2,3 3,4 
Ni - 0,6 - 0,8 
Cu 0,5 1,4 0,3 1,5 
Zn 3,0 5,8 3,9 6,7 
Br 0,4 0,8 0,7 10,1 
Rb 10 14 9 16 
Sr 0,5 0,8 0,8 1,5 
Zr - 0,2 - - 

*Примітка 1 – результати знаходяться за межами чутливості методу (0,1 мг/100г) 
 
Мінеральні речовини знаходяться в харчових продуктах у вигляді 

органічних та неорганічних з’єднань. Вони входять до складу органічних 
речовин різних класів – білків, жирів, глікозидів, ферментів та ін. Існують данні 
про вплив теплової обробки на вміст мінеральних речовин в сировині. Такі 
мікронутрієнти як Fe, Cu, Mn прискорюють процеси окислення рослинних 
масел, а також передбачають каталітичну дію мікроелементів при утворені 
продуктів термічного окислення [5]. Під час екстракції рослинної сировини 
відбувається вимивання різних речовин з розірваних клітин і можливий перехід 
мінеральних речовин в екстракт, а зменшеня масової частки вологи екстракту 
під час процесу сушіння призводить до концентрування більшості біологчно 
активниних речовин. З табл. 3.5 видно, що технологічна переробка (екстракція, 
сушіння) сприяє збільшенню вмісту K до 30 %, Na до 25%, Са до 26%, Mn  до 
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32%, Mg до 37, Fe до 32 %, Cu до 80%, Zn до 48 %, а також міститься велика 
кількість інших елементів. 

Для повної характеристики отриманих екстрактів було досліджено вміст та 
зміни водорозчинних вітамінів під час виробництва екстрактів. Результати 
досліджень представлені в табл. 2.    

 
Таблиця 2 -  Вміст вітамінів в сировині і готовому продукті 

Назва 
Аскорбінова 

кислота, 
мг/100г 

Вітамін Р, 
мг/100г 

Вітамін В2, 
мг/100г 

Вітамін В6, 
мг/100г 

Ча
й 

зе
ле

-
ни

й Сировина 174,0 25,8 0,53 0,03 
Сухий екстракт  60,3 31,6 1,26 0,05 

Ча
й 

чо
р-

ни
й Сировина 13,4 15,8 0,49 0,04 

Сухий екстракт  11,3 21,9 1,21 0,11 
 

Результати досліджень, що пов’язані з визначенням змін вмісту 
водорозчинних вітамінів під час виробництва сухих екстрактів, свідчать не 
тільки про залишок вітаміні, але й про їх кількісне збільшення. Так інактивація 
ферменту карбоксидази, не тривалий процес екстракції та низька температура 
сушіння сприяє частковому збереженню вітаміну С, а зневоднення екстракту 
призводить до концентрування даного елементу, його залишок складає  65 % 
для чаю зеленого та  12 % для чаю чорного. Рутин є біофлаваноїдом, тобто це 
стійка до кипіння сполука, причому висока температура сприяє кращому 
розчиненню у воді. Тому кількісне збільшення вітаміну під час технологічної 
переробки становить до 28 %. Під час досліджень зміни вмісту рибофлавіну 
встановлено, що вміст вітаміну В2 збільшився до 60 %, тоді як вітамін В6 до 
63 %. 

Необхідно відмітити про високе збільшення водорозчинних вітамінів, 
мікро- та макроелементів, більшість з яких покривають добову потребу 
організму людини в даних компонентах. Завдяки розробленої технології (не 
тривалого процесу екстракції, низьких умов упарювання та сушіння) екстракти 
чаю зберігають більшість біологічно активних речовин, а зневоднення до 
заданої кількості сухих речовин, призводить до концентрування цих речовин. 
Отримані сухі екстракти  є швидкорозчинними як у холодній так і в гарячій 
воді, які легко дозується, містить високу кількість біологічно активних речовин 
і можуть використовуватись як натуральний барвник та ароматизатор при 
додаванні цих екстрактів у продукти харчування. Необхідно відмітити про 
можливість споживання розроблених екстрактів у вигляді напоїв при їх 
розведені у воді з цукром або без. 
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Цель. Показано целесообразность использования экстрактов чая как 

источник биологически активных веществ для разработки пищевых продуктов, 
сбалансированных по содержанию витаминов и минеральных веществ. Целью 
работы является исследование минерального и витаминного состава чая 
зеленого, черного и полученных на их основе сухих экстрактов с последующим 
их сравнением. 

Методика. В процессе исследований использованы стандартные методики 
исследований и обработки их результатов. 

Результаты. На основании проведенных исследований предложено 
перспективное направление использования сухих экстрактов чая зеленого и 
черного как натуральной витаминно-минеральной добавки к пищевым 
продуктам, которая также служит натуральным красителем и ароматизатором, 
поскольку при производстве сухих экстрактов чая происходит не только 
сохранность биологически активных веществ, но и их количественное 
увеличение за счет обезвоживания экстрактов. 
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Научная новизна. Установлены количественные изменения содержания 
водорастворимых витаминов и минерального состава чая зеленого и черного 
при производстве сухих экстрактов чая. 

Практическая значимость. Полученные результаты направлены на 
разработку пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минеральными 
веществами с помощью натурального сырья. Полученные экстракты являются 
натуральным красителем и ароматизатором. Их использование в пищевых 
продуктах позволит составить конкуренцию продуктам, в состав которых 
входят химически синтезированные пищевые красители и ароматизаторы. 
Необходимо отметить целесообразность осуществления мероприятий по 
внедрению результатов исследований в производство, что позволит увеличить 
ассортимент пищевых продуктов и обогатить их биологически активными 
веществами. 

Ключевые слова: чай, сухой экстракт, биологически активные вещества, 
витаминно-минеральная добавка. 

 
Purpose. The study has shown expediency for the use of tea extracts as a source 

of biologically active substances for the development of food products balanced on 
vitamins and minerals. The purpose of the study is to recognize the mineral and 
vitamin content of green tea, black tea, and dry extracts derived from them with their 
subsequent comparison.  

Methods. In the course of investigations standard methods of research and of 
processing their results are used. 

Results. According to performed studies the future use of dry extracts of green 
and black tea as natural vitamin and mineral supplements to food products that have 
natural colors and flavors has been suggested because in the process of dry tea extract 
production not only the safety of biologically active substances takes place, but their 
quantitative increase due to dehydration of extracts happens. 

Scientific novelty. Quantitative changes of the content of water-soluble 
vitamins and minerals of green and black tea in the production of dry tea extracts 
have been ascertained. 

The practical significance. The obtained results are aimed at developing of 
food products fortified with vitamins and minerals using natural raw material. The 
obtained extracts are natural colors and flavors. Their use in food products will 
provoke competition with products consist of chemically synthesized food colors and 
flavors. It is necessary to notice the appropriateness of measures to implement the 
research results into production, which will increase the range of food products and 
enrich them with biologically active substances. 

Keywords: tea, dry extract, biologically active substances, vitamin and mineral 
supplement. 
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