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Що таке вибродженні 
напівфабрикати? 

Передумови використання виброджених 
напівфабрикатів 



Виброджені напівфабрикати 

Виброджені напівфабрикати – це напівфабрикати 
хлібопекарського виробництва, в основі приготування 
яких лежать процеси спиртового та/або 
молочнокислого бродіння. 

Приготування вибродженого 
напівфабрикату є однією із стадій 
технологічного процесу 
тістоприготування.  



Виброжені напівфабрикати можна розділити на кілька 
груп: 

 
Опари  

густі (густі, великі густі) 
рідкі (рідкі, солоні рідкі опари) 
 

Рідкі дріжджі  
 
Закваски пшеничні (КМКЗ, ММКЗ та інші) 
 
Закваски житні 

густі 
рідкі 

 
Стигле тісто 
 

Виброджені напівфабрикати 



Чому ми повернулися до даного питання? 
 
1. Передумови використання виброджених 
напівфабрикатів в умовах українських виробництв  

 
 

2. Основні тенденції, що склалися на хлібопекарському 
ринку у світі  
 
 

Виброджені напівфабрикати 



Ринок хліба в Україні 2016: 1 840  Kt/рік 
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Асортимент хлібобулочних виробів 
Батон 

Хліб пшеничний (подовий + формовий) 

Хліб пшенично-житній / житньо-
пшеничний 
Житньо-пшеничний заварний 

Пшеничні дрібноштучні вироби 

Здоба низькорецептурна 

Здоба високорецептурна 

Листкові дріжджові вироби 

Багет, чиабатта та ін. 

Тостовий хліб 

Ринок хліба в Україні 2016 

Більше половини пшеничного хліба в Україні виготовляється 
опарним способом 



Ринок хліба в Україні 2016 

39% 

61% 

Хліб із використанням заквасок та підкислювачів 
Хліб без використання заквасок та підкислювачів 

Пшенично-
житній та 
житньо-

пшеничний хліб 
73% 

Пшеничний хліб 
27% 

Хліб, виготовлений із використанням 
заквасок чи підкислювачів: 717 T /рік (2016) 

Ринок хліба в 
Україні 2016: 
1 840  Kt/рік 

 



Заводи 
72,58% 

Пекарні 
27,25% 

Пекарні супермаркетів 
0,17% 

Хліб, виготовлений із використанням 
натуральних заквасок (пшеничних та житніх) 

Ринок хліба в Україні 2016 



Від виробника …                      до споживача … 
 

Основні тенденції в світі 

ЗАДОВОЛЕННЯ ЗРУЧНІСТЬ 

БЕЗПЕКА 

ХАРЧУВАННЯ 
ТА ЗДОРОВ’Я 

ОПТИМІЗАЦІЯ 
ВИТРАТ 

РЕГІОНАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 



Їжа це не просто харчування, це фактор 
нашої ідентифікації. Рідкісні інгредієнти, 
характерні для певної місцевості, 
традиції у виготовленні продуктів 
харчування (хліба в т.ч.) різняться 
регіон від регіону. Використання 
особливих видів сировини та 
виробництво продукції за автентичними 
рецептурами є надзвичайно важливим. 

Основні тенденції в світі 

Задоволення, відчуття унікальності, 
потурання своїм звичкам, відкриття 
нових або знайомих ароматів. Вироби, 
що запам’ятовуються, які мають 
характерні особливі нотки, до яких 
хочеться повернутися. 

Їжа зі збалансованою харчовою та 
поживною цінністю, сприятиме 
покращенню здоров'я. В наш час, коли 
харчові алергії та непереносимість 
стають поширеним явищем, все більше 
населення віддає перевагу здоровому 
способу життя та правильному 
харчуванню.  

Виброджені 
напів-

фабрикати: 

опари, 
закваски, 

продукти на 
основі 

заквасок 

ЗАДОВОЛЕННЯ 

ХАРЧУВАННЯ 
ТА ЗДОРОВ’Я 

РЕГІОНАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ 



Чому ми повернулися до даного питання? 
 
1. Дана тема є актуальною для всіх виробників хлібобулочних 

виробів в Україні 
2. Багато змін відбулося з точки зору організації 

(реорганізації) виробничих дільниць, технічного 
переоснащення підприємств 

3. Більшість виробників ще не оцінюють в повній мірі всі 
переваги використання виброджених напівфабрикатів 

4. Прагнення до запозичення кращого світового 
(європейського) досвіду з використання виброджених 
напівфабрикатів (заквасок, опар і т.д.)  
 
 

Виброджені напівфабрикати 



Основна мета – оцінити та 
проаналізувати класичні 

технології тістоприготування із 
використанням виброджених 

напівфабрикатів, а також надати 
поштовх до використання 

ПРОДУКТІВ з новими 
технологічними 

характеристиками  

Виброджені напівфабрикати 



 
Опари  

густі (густі, великі густі, «біга» (biga)) 
рідкі (рідкі, солоні рідкі опари, «пуліш» (рoolish)) 
 

 

Виброджені напівфабрикати: 
класика чи майбутнє? 

Класика 

Основні функції опари  
- активація та розмноження 

дріжджів 
- формування смакових та 

ароматичних 
властивостей виробів 

-  формування структурно-
механічних властивостей 
тіста 

Густі:  
- універсальність 
- забезпечення формостійкості т.з., 

еластичності м’якушки 
- кращий смак та аромат виробів 
- сповільнення черствіння  

Рідкі:  
- дріжджові клітини більш активні 
- інтенсивніше відбуваються 

гідролітичні процеси 
- менш виражений смак та аромат 

виробів 
- механізація процесу 

транспортування 



Виброджені напівфабрикати: 
класика чи майбутнє? 

Опарний 
спосіб 

10% 

30% 

50…70% 

Внесення 
борошна з 

опарою 

0,05/0,1% 

1,0/1,5% 

0,05/0,1% 

0,5/0,8% 

0,5% 

0,8/1,0% 

1,5% 

0,5/0,8% 

Дозування 
дріжджів в опару, % 

2 год/25ºС 

4 год/25ºС 

2 год/25ºС 

12 год/6ºС 

1 год/30ºС 

4 год/15ºС 

24 год/5ºС 

12 год/10ºС 

4/6год/20ºС 

1 год/30ºС 

24/48год/5º 
24 год/5ºС 

Тривалість 
бродіння/ t, ºС 

Для 
булочок 

для 
гамбург
ерів та 

тостовог
о хліба 



Виброджені напівфабрикати: 
класика чи майбутнє? 

Майбутнє? 

Основні функції опари  
- активація та розмноження дріжджів 
- формування смакових та 

ароматичних властивостей виробів 
-  формування структурно-

механічних властивостей тіста 
 
Опари  

- приготування опари з тривалим бродінням, низькою 
температурою та малою кількістю дріжджів використовується 
для розвитку та накопичення аромату 

- приготування опари з короткою тривалістю бродіння, вищою 
температурою та зі значною кількістю дріжджів сприяє в 
основному формуванню структурно-мехінічних 
властивостей тіста 

 



 
Закваски пшеничні (КМКЗ, ММКЗ та ін.) 
 

Виброджені напівфабрикати: 
класика чи майбутнє? 

Класика Майбутнє 
Основні переваги  

- розпушення напівфабрикатів 
- підвищення кислотності тіста 
- зниження крихтуватості, 

надання більшої еластичності 
м’якушці виробів (більш 
волога на дотик) 

- більш виражений 
молочнокислий смак та 
аромат хліба 

- сповільнення черствіння  

Основні функції  
- підвищення кислотності 

напівфабрикатів; 
- вплив на формування 

реологічних 
властивостей тіста; 

- смак та аромат хліба (в 
певній мірі) 

 

 
Дозування 3…10%, 
Висока кислотність 
 

 
LV1, LV2  
Дозування 10…20%, 
Нижча кислотність 
 



 
Закваски житні 

густі 
рідкі 

 

Виброджені напівфабрикати: 
класика чи майбутнє? 

Класика 
Основні функції  
- підвищення кислотності тіста із суміші житнього 

і пшеничного борошна 
- розпушення тіста (повне або часткове) 
- формування реологічних властивостей тіста 
- смак та аромат хліба 
- сповільнення черствіння виробів  

 З якою метою ми використовуємо 
закваски? 

Мікрофлора 
заквасок? 

Параметри 
ведення 

заквасок 



• Розпушення тіста 
• Вплив на реологічні властивості 

напівфабрикатів (еластичність, 
пружність напівфабрикатів, особливо у 
житньому тісті)  

• Смак виробів (пшеничні, житньо-
пшеничні, здобні вироби) 

• Термін придатності (зниження рН 
середовища, утворення органічних 
кислот) 

• Харчова та поживна цінність 
хлібобулочних виробів (зниження 
глікемічного індексу, біодоступність) 

• Маркетинг (традиційний 
«бездріжджовий» продукт) 

 З якою метою ми можемо використовувати 
закваски? 

Закваски 

• Розпушення тіста? 

• Накопичення кислотності? 

• Смак та аромат? 

• Подовження термінів 

свіжості? 

Майбутнє 



CO2, спирт,… Органічні 
кислоти 

Ферментативна активність 
(амілолітична, протеолітична) 

Термін придатності, 
запобігання розвитку 

мікробіологічного 
псування 

Водопоглинання, 
еластичність тіста, 

сповільнення 
черствіння 

Розпушення тіста, 
ароматоутворюючі 

речовини 

Сповільнення 
мікробіологічного 

псування 
Структура м’якушки 

(текстура) 

Інші компоненти 

Бродильна мікрофлора: 
дріжджі… молочнокислі бактерії 

Закваски 

Підйомна сила, 
ароматичні сполуки, 

забарвлення 
скоринки 



 
Які існують різновиди натуральних заквасок за 

способом приготування? 
 

Закваски 

• Закваски спонтанного бродіння 

• Закваски, виготовлені із використанням 
стартових культур (чистої мікрофлори – 
молочнокислих бактерій, чи 
молочнокислих бактерій та дріжджів) 

• Готові до використання рідкі чи густі 
закваски, з активною мікрофлорою  

•  «Закваски» з неактивною мікрофлорою 
(ферментоване борошно) 

До заквасок не відносять:  
• Підкислювачі 
• Натуральні закваски, що містять 

підкислюючі речовини 



Застосування заквасок для 
сповільнення мікробіологічного 

псування хліба 



        Мікробіологічне псування  
(бактерії, дріжджі, плісені) 

впливає на: 

Органолептичні 
характеристики 
• зовнішній вигляд 
• структура м’якушки 

(«картопляна хвороба») 
• аромат (off flavours…) 

Питання безпечності 
•патогенні 
мікроорганізми 

•мікотоксини 

Закваски і мікробіологічне 
псування 



Способи запобігання 
мікробіологічному псуванню: 

•Використання заквасок  
•Використання консервантів – інгібіторів плісені, таких 
як: етанол, пропіонат кальцію, сорбат калію, оцтова 
кислота (оцет чи диацетат натрію) 
•Використання інфрачервоного випромінювання чи 
пастеризації 
•Упаковка в модифікованому газовому середовищі 
(азот та/або CO2) 

Закваски і мікробіологічне 
псування 



 
Це є рішення для виробників, хто 
прагне слідувати тенденціям: 

« clean label » 

« preservative free » 

« natural » 

Закваска – це 
натуральний консервант 

Закваски і мікробіологічне 
псування 



продукує : 
• Бактеріоцини: 
пептиди з бактеріоцидним чи 
бактеріостатичним ефектом 
 
 
 
• Протигрибкові речовини: 
Інгібітори розвитку плісені (зниження pH, 
утворення оцтової та молочної кислот)  
 

• Інші антимікробні речовини 

Закваска як натуральний консервант 

L.plantarum ST31  
L.bavaricus  
L.lactis 

plantaricin 
bavaricin A 

lacticin 

Закваски і мікробіологічне 
псування 



Інші приклади: 

L. sanfranciscensis 
 
Органічні кислоти: оцтова, капронова, 
мурашина, масляна 

L. plantarum ITM21B 

Протигрибкові 
речовини 

Inhibitor for 

Aspergillus Niger 

Penicillium roqueforti 

Inhibitor for Fusarium 

Закваски і мікробіологічне 
псування 



Закваски це є одне із рішень для : 

• Запобігання псуванню хлібобулочних виробів 

• Гарантії якості хлібобулочних виробів впродовж 
всього терміну придатності хлібобулочних виробів 

• Оптимальне рішення для хлібобулочних виробів  
типу «clean label» та «без консервантів» 

Вибір мікрофлори є дуже 
важливим: 

гетероферментативні 
молочнокислі бактерії 

мають сильнішу 
фунгістатичну дію 

порівняно з 
гомоферментативними 

бактеріями 

Закваски і мікробіологічне 
псування - висновки 

за умови, що : 
 
• використовується спеціально підібрана 

мікрофлора  
 

• параметри ведення заквасок суворо 
контролюються 



Підвищення харчової та 
поживної цінності хліба із 
використанням заквасок 



3 основні напрямки: 

1. Засвоюваність 
2. Метаболізм 
3. Процес травлення 

Характеристика харчової 
цінності хліба 

Хліб: на шляху до відкриття його 
«безпечного та корисного» іміджу! 



1. Засвоюваність 
Хліб містить ряд важливих з точки зору харчової 
цінності компонентів (залежно від виду та сорту 
борошна) 
• макроелементи: Mg – K – Ca 
• мікроелементи: Mn – Fe – Zn – Cu - Se 
• вітаміни: вітамін E – вітаміни B1 B2 B6 

Біодоступність? 
 

Засвоюваність 

Фітинова кислота: 
• міститься в зернових культурах 

• утворює з Ca, Mg, Zn, Cu, Co, Mn, Fe  нерозчинні солі Тому хліб, виготовлений із використанням 
натуральних заквасок має високу біодоступність 
мінеральних речовин і в першу чергу магнію та 

кальцію 

Фермент фітаза присутня в: пшеничних висівках, 
житньому борошні, житніх висівках, а також у 
заквасках (фітаза бактеріальна) 



Закваска як підсилювач смаку 
дозволяє знизити кількість солі (до 

15%), цукру (до 25%), жиру та деяких 
інших інгредієнтів в рецептурі 

Підсилювач смаку 

Молочна кислота = 
широковідома як підсилювач 
смаку 



2. Метаболізм 
 

• Вплив на глікемічний індекс: GI 
 
Глікемі́чний і́ндекс (GI) — відображає, з якою швидкістю той чи 

інший харчовий продукт розщеплюється в організмі людини і 
перетворюється на глюкозу — головне джерело енергії. Чим 
швидше розщеплюється продукт, тим вищий його глікемічний 
індекс. 

Глікемічний індекс 

Хліб Хліб на 
заквасці 

Глюкоза 100 
Багет 95 
Пшеничний хліб 70…73 50…60 
Цільнозерновий пшеничний 
хліб 

65 60 

Житній хліб 60 50…55 
Висівковий хліб 44 35…40 

Насичення є 
обернено 

пропорційним до GI 
 

Чим нижчий GI, 
тим довше 

глюкоза є біо-
доступною 

(довший період 
насичення їжею) 

Метаболізм 



3. Процес травлення 

• Нерозчинні 
харчові волокна 

• Розчині волокна, здатні 
до збродження 

Кишковий 
транзит 

Бактеріальна 
мікрофлора 

«пребіотичний» 
ефект 

 
Біфідогенний ефект: 

Утворення речовин із біфідогенним ефектом із речовин, що 
містяться в тісті/хлібі 

Харчові 
волокна, що 

присутні в тісті 

(polyfructana) fructana 

Екзополісахариди 

біфідогенні 

Переваги 
для здоров’я 

Переваги для 
кишкової мікрофлори 

Молочнокисле бродіння в 
процесі приготування 

закваски 

Процес травлення 



Це не лише розпушення тіста та вплив 
на смак і реологічні властивості  

 
 

 
З якою метою ми використовуємо виброджені 

напівфабрикати? 
 

Підсумки 

БІЛЬШЕ НІЖ СМАК, 
БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ З 

LIVENDOтм 

Ми повинні поглянути на 
використання виброджених 
напівфабрикатів під більш 
широким кутом зору та 
використати більше їх переваг 
 



Дякую за увагу! 

Питання? 


	Слайд номер 1
	Що таке вибродженні напівфабрикати?
	Виброджені напівфабрикати
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Ринок хліба в Україні 2016
	Ринок хліба в Україні 2016
	Ринок хліба в Україні 2016
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Застосування заквасок для сповільнення мікробіологічного псування хліба
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Підвищення харчової та поживної цінності хліба із використанням заквасок
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35

