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Вступ 

У сучасних умовах найбільш економічно доступним і науково 

обґрунтованим шляхом вирішення проблеми раціонального харчування є 

розробляння кулінарної продукції функціонального призначення, яка в 

збалансованому стані містить необхідні харчові інгредієнти: білки, жири, 

вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини та інші біологічно активні 

компоненти. 

Концепцією наукових досліджень є оптимізація структури харчування 

студентів за рахунок розроблення та впровадження новітніх технологій 

кулінарної продукції функціонального призначення.  

Сучасна концепція функціонального харчування студентів має відповідати 

не лише вимогам раціонального споживання їжі, але й враховувати комплекс 

спеціальних профілактичних заходів, які знижують негативний вплив довкілля 

[1].  

Моделювання харчових продуктів являє собою процес проектування 

продукту як цілісної системи, що складається з елементів, які окремо не 

забезпечують заданих властивостей. Концептуальні підходи до моделювання 

функціональних харчових композицій і продуктів на їх онові полягають в 

оптимізації вибору та співвідношень інгредієнтів, за яких можливо отримати 

композицію, що за кількісним вмістом і якісним складом максимально 

відповідає показникам поживної цінності та медико-біологічним вимогам. 

Застосування математичного аналізу, заснованого на формалізації якісних і 

кількісних показників складу, поживної цінності окремих інгредієнтів і їх 

 
 



сполучень у модельних функціональних композиціях шляхом імітаційного 

моделювання дає  змогу визначити загальний вміст окремого компонента. 

Процес моделювання забезпечується інформаційною базою, що містить 

експериментально отримані дані про макро- та мікронутрієнтний склад 

інгредієнтів. 

За умов відсутності природних харчових продуктів, які містять необхідні 

людині компоненти, тільки харчова комбінаторика при проектуванні харчових 

продуктів може забезпечити постачання організму ессенціальними речовинами, 

що і зумовлює проблему розширення асортименту кулінарної продукції 

функціонального призначення [2].  

 

1. Теоретичне обгрунтування виробництва кулінарної продукції 

 Функціональні продукти створюються за принципом харчової 

комбінаторики, шляхом обґрунтованого кількісного підбору основної 

сировини, інгредієнтів, дієтичних добавок, сукупність яких забезпечує 

формування бажаних органолептичних і фізико-хімічних властивостей,  

а також заданий рівень харчової, біологічної та енергетичної цінності [3]. 

При розробленні кулінарної продукції для студентів слід враховувати 

харчову і біологічну цінність сировини і безпечність. Необхідно забезпечити 

технологічність отримання харчових продуктів, стійкість при їх зберіганні, 

доступність вихідної сировини. Також важливо зберегти або поліпшити 

комплекс органолептичних показників: смак, запах, зовнішній вигляд тощо, які 

повинні відповідати звичкам, традиціям і національним особливостям 

споживачів [4].  

Наукові основи проектування кулінарної продукції функціонального 

призначення для студентів включають етапи (рис.1). 

Сучасна наука про харчування розглядає їжу не тільки як джерело енергії, 

а й як важливий фактор різного роду біологічно активних речовин, які беруть 

участь у регуляції різних функцій і систем організму людини і можуть бути 

включені до складу раціону харчування студентів [5]. 
 

 



 

Рис. 1. Етапи створення кулінарної продукції функціонального 

призначення 

 

Здійснено збір і систематизація наукової і технічної літератури і на основі 

проаналізованих  даних сформовано інформаційний банк даних з 

біохімічним складом інгредієнтів та визначено основні нутрієнти харчування 

для конструювання кулінарної продукції функціонального призначення 

шляхом  використання у їх складі білків, поліненасичених жирних кислот, 

вітамінів,  макро-  та  мікроелементів,  харчових  волокон,   що дозволяє 

знизити дефіцит есенційних речовин, спрямовано змінювати метаболізм, 

Моніторинг харчування студентів та вибір  нутрієнтів  

Рекомендовані норми добової фізіологічної потреби у харчових 
речовинах і енергії 

комбінаторика харчових продуктів із урахуванням збалансованості, 
взаємодії, синергізму інгредієнтів продукції 

якість продукції 

підвищення вмісту в харчовій продукції інгредієнтів до фізіологічних 
норм їх споживання (15-50% від середньої добової потреби) 

моніторинг технологічного процесу 

Безпечність кулінарної продукції функціонального призначення 

 
Оздоровчий ефект 

Вибір дієтичних добавок  

Вибір аспектів, щодо сприяння модифікації харчового продукту у 
функціональний, а саме: 

 

 
 



підвищувати неспецифічну резистентність організму не медикаментозним 

безпечним шляхом. 

Розроблено і науково-обґрунтовані вимоги до складу і якості кулінарної 

продукції, нутрієнтно адекватних специфіці організму студентської молоді. 

Здійснено підбір сировини, продуктів, дієтичних добавок і нутрієнтів, що 

володіють імуномодулюючими, кровоутворювальними властивостями, 

позитивно впливають на органи травлення, кістково-м’язову,  нервову системи, 

ріст та формування організму, діяльність мозку, інтелект, зоровий апарат (рис. 

2). 

Харчова комбінаторика сировини дозволяє прогнозувати хімічний склад 

готової продукції. При проектуванні багатокомпонентних харчових продуктів 

значну роль відіграє  можливість моделювання споживчих характеристик 

готових виробів, прогнозування їх  біологічної безпеки, якості та 

функціонально-технологічних властивостей з урахуванням явища синергізму. 

 

2. Практичні засади створення кулінарної продукції функціонального 

призначення  

На основі вищенаведеного, розроблення кулінарної продукції для 

харчування студентів здійснювали, спираючись на наступні засади (рис. 3), а 

саме: наявність нутрієнтів, що забезпечують збереження і оптимізація 

нутрієнтного  дефіциту в харчових раціонах; поліпшення структури 

харчування;  кількість визначених мінеральних речовин і вітамінів повинна 

задовольняти 15-50 % середньої добової потреби при звичайному рівні 

споживання продукту; технологія повинна забезпечувати збереження 

нутрієнтів з урахуванням синергізму, можливості їхньої взаємодії з 

компонентами продукту; забезпечувати якість і безпечність виробів.  

При проектуванні нутрієнтного складу кулінарної продукції враховано 

забезпечення високої органолептичної оцінки (>4,8 балів за 5-баловою 

шкалою), збільшення вмісту повноцінних білків, харчових волокон, 

мінеральних речовин, вітамінів, зниження вуглеводів. 
 

 



 

Рис. 2. Конструювання кулінарної продукції для студентів
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Рис. 3. Моделювання інгредієнтного складу кулінарної продукції для студенті
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З метою створення кулінарної продукції функціонального призначення, 

збагачених харчовими волокнами, макро- і мікроелементами, вітамінами та 

зважаючи на низькій амінокислотний скор білків борошна пшеничного 1-го 

сорту, є можливість поліпшення їх відповідності до вимог ФАО/ВООЗ при 

створенні багатокомпонентних композиційних сумішей. 

 Вивчено різні види зернової, борошняної сировини, насіння олійних 

культур, бобових, овочевої сировини, нерибної водної сировини та вибрано 

найбільш поживні за харчовою цінністю  і проведено аналіз збалансованості 

амінокислотного складу до амінокислотної шкали ФАО/ВООЗ (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняльний амінокислотний склад зернопродуктів, борошняної 

сировини, мг на 100г продукту  

Назва продуктів Амінокислоти 
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Ф
ен

іл
ал
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ін

+ 

ті
ро

зі
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Рекомендації ФАО/ВООЗ 5000 4000 7000 5500 3500 4000 1000 6000 

Борошно пш. 1-го сорту 510 530 880 290* 400 330* 120 880 

Амінокислотний скор, % 10,2 13,3 12,5 5,2 11,4 8,3 12,0 14,7 

Борошно жорнове 

цілозерне пшеничне 

550 620 990 390* 410 390* 140 870 

Амінокислотний скор, % 11,0 15,5 14,1 7,1 11,7 9,8 14,0 14,5 

Борошно жорнове 

цілозерне житнє 

410 260 480 280* 360 220* 100 890 

Амінокислотний скор, % 8,2 6,5 6,85 5,1 10,3 5,5 10,0 14,8 

Пшеничні висівки «ЕСО» 212* 328 572 273 50* 337 - 710 

Амінокислотний скор, % 4,2 8,2 8,7 4,96 1,4 8,4 - 11,8 

Зародки пшениці «ЕСО» 1340* 1060* 1840* 2750 660* 1120 310 4550 

Амінокислотний скор, % 26,8 26,5 26,3 50,0 18,9 28,0 31,0 75,8 

Ячмінь «ЕСО» 

пробуджений плющений 

580 420 750 370 330 350 120 950 

 
 



Амінокислотний скор, % 11,6 10,5 10,7 6,7* 9,4 8,8* 12,0 15,8 

Пластівці вівсяні 630 450* 810 470* 380* 430* 220 1100 

Амінокислотний скор, % 12,6 11,3 11,6 8,55 10,9 10,8 22,0 18,3 

Борошно соєве 

повножирне 

2412 2089 3082 2412 600* 1605 520 1858* 

Амінокислотний скор, % 48,2 52,2 44,0 43,9 17,1 40,1 52,0 31,0 

Борошно лляне 1070 900 1240* 860* 370* 770 300 960* 

Амінокислотний скор, % 21,4 22,5 17,7 15,63 10,6 19,2

5 

30,0 16,0 

Насіння соняшнику 971 694* 1243* 710* 786 885 337 1493 

Амінокислотний скор, % 19,4 17,4 17,8 12,9 22,5 22,1 33,7 24,9 

Шрот з плодів розторопші 

плямистої 

973 411* 1132 885 544 990 210 843* 

Амінокислотний скор, % 19,5 10,3 16,2* 16,1* 15,5 24,8 21,0 14,1 

Примітка:* − лімітуючі амінокислоти 

 

Білки ряду злакових, особливо пшениця, мають недостатню біологічну 

цінність, оскільки амінокислотний скор їх становить 50%, а лімітованими 

амінокислотами є лізін і треонін.   

 Білки борошна жорнового цілозерного пшеничного відрізняються більш 

високим вмістом незамінних амінокислот. За харчовою цінністю до борошна 

жорнового цілозерного пшеничного наближається житнє. Білкові речовини 

житнього борошна за амінокислотним складом відрізняються більш високим 

вмістом амінокислот фенілаланін+тірозін. Борошно жорнове цілозерне житнє 

сіяне містить у 5 разів більше клітковини цільних злаків ніж борошно 

пшеничне першого ґатунку.  

Для попередження порушення функціонування шлунково-кишкового 

тракту рекомендовано збагачувати раціон студентів продуктами з підвищеним 

вмістом харчових волокон. У зв’язку з цим  в композиційні суміші доречно 

включати пшеничні висівки як джерело біологічно активних речовин та 

харчових волокон.  

 
 



Для підвищення харчової цінності кулінарної продукції  в її складі доречно  

використовувати зародки пшениці, які містять повноцінний білок багатий на 

лізин, аргінін, валін, лейцин, ізолейцин, фенілаланін, треонін та ін. 

амінокислоти, а також пластівці вівсяні.  

До складу харчової продукції доречно вводити борошно соєве 

повножирне, в якому  зберігається природний баланс між білками з високим 

диспергуванням, соєвою олією, лецитином, мінералами і жиророзчинними 

вітамінами [3]. Відповідно, додавання соєвого борошна повножирного до 

пшеничного призведе до підвищення біологічної цінності білків.  

Для покращення амінокислотного складу кулінарної продукції у 

композитні суміші доречно включати борошно з насіння льону, в якому 

переважають глобуліни високої молекулярної маси (58-66%).  

Для посилення процесу накопичення енергії у клітинах організму у раціон 

студентів доречно включати дієтичну добавку шрот із плодів розторопші 

плямистої. Попередні результати хімічних досліджень показали, що до складу 

насіння розторопші входять білки (17%), які містять всі незамінні амінокислоти 

і антиоксидант сілімарин [6]. 

В композиційну суміш доречно вводити ядро насіння соняшнику багате на  

білок (22,3 %), поліненасичені жирні кислоти (23г%),  вітамін  Е (35,17 мг/%). 

Що стосується кількості зернових, насіння олійних культур, борошняної 

сировини, то найбільші концентрації, які рекомендують, знаходяться у межах 

від 5 до 30 %. Оскільки, крім змінення консистенції тіста, другою обставиною, 

що лімітує їх концентрацію, є надання готовій продукції небажаних 

органолептичних властивостей – специфічного присмаку, непривабливого 

кольору [3]. 

Надати виробам бажаних функціональних властивостей можна також 

шляхом цілеспрямованої оптимізації їх  хімічного складу за рахунок 

використання у  виробах начинок, які передбачають поєднання основної 

сировини з білоквмісними продуктами рослинного походження та дієтичними 

добавками з використанням фруктів, овочів, нерибної водної сировини, 
 

 



кисломолочного сиру, горіхів, насіння олійних культур, що мають 

оптимальніший амінокислотний склад в порівнянні з зернопродуктами та 

борошняною сировиною. 

При виготовлені кулінарної продукції доречно включати сочевицю завдяки 

високому вмісту білку (24%) і лізину (1720 мг/%), якого недостатньо в зернових 

[7] та натуральний порошок із креветок багатого на триптофан, лізин, 

фенілаланін та метіонін. 

Джерелом рослинного білка є дієтична добавка спіруліна, з усіма 

незамінними амінокислотами, особливо багата на триптофан, треонін, 

ізолейцин, валін. Містить більше лізину (2900 мг%), ніж овочі.  

При розроблянні композиційних сумішей  та начинок використовували 

інгредієнти з урахуванням хімічного складу, функціональних властивостей 

здатних при варіюванні їх вмісту у модельній композиції найбільш суттєво 

впливати на поживну цінність, органолептичні показники готового продукту і 

розробили композиційні суміші та начинки для оптимізування технології 

кулінарної продукції (табл. 2). 

Булочні вироби та страви з картоплі відповідають критеріям до харчових 

продуктів, які підлягають збагаченню ессенціальними нутрієнтами – масовість 

та регулярність споживання, можливість централізованого виробництва 

продукції, технологічність процесу збагачення, що забезпечує відповідну якість 

готового продукту, рівномірний розподіл добавки на масу продукту тощо. 

Таблиця 2 

Композиційні суміші та начинки з урахуванням фізіологічної дії на 

організм 

№
  к

ом
по

зи
ці

йн
ої

 
су

мі
ш

і 

Концентрація добавок в 
композиційній суміші, % до 

маси борошна 

Концентрація 
добавок в 

начинках, % 

Наявність 
інгредієнтів, що 

забезпечують 
15-50% від 
середньої 

добової потреби  

Фізіологічна 
дія на 

організм 

Для булочних виробів 
1.  БЖЦ* пшеничне – 30 Мак – 38 Білок  Травна 

 
 



БЖЦ* житнє – 30 
Зародки пшениці – 8 
Борошно соєве – 6 
Борошно з насіння льону – 6 
Насіння соняшнику – 6 

Курага – 37 
Мигдаль  – 10 
 

Клітковина  
Калій  
Кальцій  
Магній  
Цинк  
Тіамін  
Пантотенова 
кислота  
Токоферол  

система 

2.  БЖЦ* пшеничне – 70 
Ячмінь «ЕСО» пробуджений 
плющений – 15 
Шрот розторопші плямистої – 5 

Яблучний 
порошок – 5 
Сочевиця – 10 
Курага – 12 
Гарбуз – 18 

Клітковина  
Калій  
Магній  
Фосфор  
Пантотенова 
кислота  
Токоферол  
ß-каротин  

Інтелект, 
травна і 
імунна 
системи 

3.  БЖЦ* пшеничне – 70 
Пшеничні висівки «ЕСО» – 16 
Шрот розторопші плямистої – 5 

Кисломолочний 
сир 5% – 53 
Мигдаль  – 10 
Шпинат св. – 35 
Натуральний 
порошок із 
креветок – 2,5 

Білок  
Калій  
Фосфор  
Цинк  
Магній  
Залізо  
Пантотенова 
кислота  
Токоферол   
ß-каротин  

Кровотво-
рення, 
імунна і 
нервова 
системи 

4.  БЖЦ* пшеничне – 65 
вівсяні пластівці – 35 

Кисломолочний 
сир 5% – 53 
Ламінарія – 44 
Насіння льону – 
6 

Білок  
Калій  
Фосфор  
Магній  
Йод  
Пантотенова 
кислота  
Токоферол  

Інтелект, 
ріст, 
кістково-
м'язова 
системи 

Для овочевих страв 
5.  Борошно пшеничне – 3 

Соєве борошно – 8 
Сочевиця – 77 
Спіруліна – 4 

Білок 
Калій  
Магній  
Фосфор 
Залізо 
Цинк  
Тіамін 
Пантотенова 
кислота 

Кровотво-
рення,  
нервова 
система 

 
 



Цианокобаламін 
Токоферол 

6.  Борошно пшеничне – 2 
Зародки пшениці – 12 

Сочевиця – 77 
Спіруліна – 4 

Білок 
Калій  
Кальцій  
Магній  
Фосфор 
Залізо 
Цинк  
Селен 
Тіамін 
Рибофлавін 
Пантотенова 
кислота 
Цианокобаламін 
Токоферол 

Кровотво-
рення, 
діяльність 
мозку, 
нервова 
система 

Примітка:* БЖЦ - борошно жорнове цілозерне  
 

При використанні борошна жорнового цілозерного пшеничного, соєвого 

харчового повножирного,  лляного, зародків пшениці «ЕСО», шроту з плодів 

розторопші плямистої, насіння соняшнику у композиційних сумішах 

підвищується кількість білку (табл. 3).  

Таблиця 3 

Показники біологічної цінності композиційних сумішей 

Продукт Співвідношення 

продуктів у 

суміші 

Білок, 

г/100г 

продукту 

Мінімальний 

амінокислотний скор, % 

Борошно пш. 1-го сорту - 8,8 5,2 (лізин) 
БЖЦ пшеничне+БЖЦ 
житнє+зародки пшениці+борошно 
соєве +борошно лляне + насіння 
соняшнику 

30:30:8:6:6:6 17,6 50,0 (триптофан) 

БЖЦ пшеничне+ячмінь «ЕСО» 
пробуджений плющений+ 
розторопша плямиста 

70:15:5 12,0 50,0 (триптофан) 

БЖЦ пшеничне+пшеничні 
висівки «ЕСО»+розторопша 
плямиста 

70:16:5 12,7 50,0 (триптофан) 

БЖЦ пшеничне+вівсяні пластівці 65:35 10,8 60,1 (триптофан) 
Борошно пшеничне +соєве  6:8 26,0 17,1  

 
 



(метіонін+цистін) 
Борошно пшеничне+зародки 
пшениці 

2:10 26,1 18,9  

(метіонін+цистін) 

 

 При проектуванні харчових продуктів методом комбінаторики можливе 

створення серії вітамінізованих харчових продуктів, які забезпечать 

оптимальне постачання організму есенціальними нутрієнтами. 

У зерні і продуктах його переробки є  водо-  і жиророзчинні вітаміни: В1 

(тіамін), В2 (рибофлавін), В5 (пантотенова кислота), В9 (фолацин), РР 

(нікотинова кислота), Е (токоферол), провітамін А (каротиноїди), Н (біотин), 

мезоінозит. Вміст вітамінів в цілісному зерні пшениці, борошні жорновому 

цілозерному пшеничному, житньому, овочевій сировині, насінні олійних 

культур, дієтичних добавках наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 

 Вміст вітамінів в рослинних продуктах та нерибній водній сировині   

Назва  Вміст вітамінів, мг/100г продукту 
продукту В1 В2 

 
В5 
 

В9 Е 
 

РР ß-кар.  C 

Добова потреба 1,2 1,3 5,0 0,4 10,0 15 0,6 45,0 
Цілісне зерно 
пшениці 

0,45 0,15 - 0,053 0,91 5,3 - - 

Борошно пш. 1 
сорта 

0,25 0,08 - 0,027 1,5 2,2 - - 

Борошно жорнове 
цілозерне 
пшеничне  

0,41 0,17 12,6 0,054 5,1 5,04 - 10,3 

Борошно жорнове 
цілозерне житнє 

0,17 0,04 1,0  0,055  5,34 0,99 0,018  - 

Пшеничні висівки 0,71 0,6 2,5 - 1,5 33 - 40,0 
Пластівці вівсяні 0,45 0,1 - - 1,6 1 - - 
Зародки пшениці 10 8,25 12,6 0,281 16,9 6,8 0,281 - 
Ячмінь «ЕСО» 
пробуджений 
плющений  

0,33 0,13 - 0,040 
 

1,7  2,7 - - 

 
 



Борошно соєве 
повножирне 
«ЕСО»  

0,7 0,2 1,25 0,150 12,3 - 0,07 - 

Борошно лляне 1,64 0,16 0,99 0,08 0,31 0,98  0,6 
Насіння 
соняшнику 

1,84 0,18 1,13 0,22 35,1 8,34 0,031 1,4 

Шрот розторопші 
плямистої 

0,14 0,13 - - 0,47 1,6 - - 

Спіруліна 3,1 3,5 - - 10,0 14,6 23,0  
Ламінарія 9,7 0,45 4,65 0,06 11,3 - 211,0 181,0 
Курага 0,1 0,2 3,0 - - - 3,5 4,0 
Мигдаль 0,25 0,65 4,0 40,0 30,9 - 0,02 1,5 
Гарбуз 0,04 0,07 - 0,014 0,9 0,5 25,0 6,4 
Шпинат 0,1 0,25 0,6 0,08 2,5 - 4,5 55,0 
Кунжут 1,84 0,18 1,13 0,22 35,2 8,34 0,03 1,4 
Насіння кмину 0,38 0,38 - 10,0 2,5 - 0,19 21,0 

 

В харчуванні студентів велика увага приділяється жирам, що містять 

ПНЖК. З метою збагачення кулінарної  продукції ПНЖК до їх складу доречно 

додавати лляну олію (обрана через переважний вміст лінолевої та ліноленової 

кислот – 12,7% та 53,3% ), насіння олійних культур, що містять велику 

кількість лінолевої і ліноленової кислот, а також горіхи (мигдаль) (табл. 5).  

Таблиця 5 

Вміст ПНЖК у рослинній сировині  

Назва  Вміст ПНЖК в 100г продукту 

продукту Ліноленова 

кислота ω-3, г 

Лінолева 

кислота ω-6, 

г 

Співвідношення 

ω -6 : ω -3 

Добова потреба 1,1*/1,6** 12,0*/17,0** 10:1 

Шрот розторопші 

плямистої 

1,5 6,1 4,1:1 

Мигдаль 0,3 12,5 41,6:1 

Насіння льону 22,8 5,9 1:3,9 

 
 



Насіння кунжуту сл. 19,6 19,6:0 

Насіння кмину 0,18 3,1 17:1 

Насіння соняшнику - 31,8 31,8:0 

Олія соняшникова - 59,8 59,8:0 

Олія лляна 53,3 12,7 1:4 

 Примітка: * раціональні норми споживання ПНЖК для жінок;  

                             ** раціональні норми споживання ПНЖК для чоловіків. 

 

Таблиця 6 

Вміст ПНЖК у розроблених композиційних сумішах  

Назва  Вміст ПНЖК в 100г продукту 

продукту Ліноленова кислота, 

мг 

Лінолева кислота, 

мг 

Співвідношення  

ω -6 : ω -3 

Контроль* - - - 

Дослід 1** 54,8 85,32 1,6:1 

Дослід 2*** 55,04 23,2 1:2,37//1:2,0 

Дослід 3**** 55,34 35,5 1:1,5 

Дослід 4***** 76,9 41,7 1:1,8 

 Примітка: * Батончики до чаю з пшеничного борошна першого ґатунку 

[8]; 

композиційні суміші:  

** борошно жорнове цілозерне пшеничне + борошно жорнове цілозерне житнє 

+ зародки пшениці + борошно соєве повножирне + борошно лляне + насіння 

соняшнику; 

*** борошно жорнове цілозерне пшеничне + ячмінь «ЕСО» пробуджений 

плющений + розторопша плямиста; 

**** борошно жорнове цілозерне пшеничне + пшеничні висівки «ЕСО» + 

розторопша плямиста; 

***** борошно жорнове цілозерне пшеничне + вівсяні пластівці. 

 
 



З огляду на вище викладене, при розроблянні кулінарної продукції для  

студентів шляхом добору продуктів з оптимальним співвідношенням окремих 

харчових речовин (білків, ПНЖК, вуглеводів, мінеральних солей і вітамінів) 

забезпечуються умови найкращого їх засвоєння й використання організмом. 

  
Висновки 

 Систематизовано і розроблено концептуальні засади до моделювання  

кулінарної продукції функціонального призначення для студентів.  На основі 

індивідуальних добових потреб в харчових речовинах та енергії, біологічної дії 

нутрієнтів на організм, показників хімічного складу продуктів розроблено  

узагальнену модель проектування  кулінарної продукції для студентів. 

 Визначено можливість підвищення амінокислотного складу, ПНЖК, 

мінеральних речовин, вітамінів у кулінарній продукції за рахунок використання 

композиційних сумішей, дієтичних добавок та начинок.  

Шляхом оптимізації вибору різних видів сировини та співвідношень 

інгредієнтів, комбінуванням їх за кількісним і якісним складом нутрієнтів, що 

найбільшою мірою відповідають показникам харчової і біологічної цінності, 

отримали харчові композиційні суміші до складу яких доцільно включати: 

борошно жорнове цілозерне пшеничне, житнє, зародки пшениці, борошно соєве 

повножирне, пшеничні висівки «ЕСО», ячмень «ЕСО» пробуджений 

плющений, вівсяні пластівці, шрот з плодів розторопші плямистої та начинки з 

використанням маку, мигдалю, кураги, гарбуза, сочевиці, шпинату, 

кисломолочного сиру, ламінарії, спіруліни. На основі отриманих даних, 

рекомендовано новітні технології кулінарної продукції продукції з дієтичними 

добавками та начинками (40% від загальної маси напівфабрикату).  
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