
Лекція 2. 

 

Тема. Вуглеводи. 

 

Мета. Ознайомити студентів із загальною характеристикою, фізіологічним 

значенням вуглеводів, перетворення вуглеводів у процесі виробництва 

харчових продуктів, функціями моносахаридів, олігосахаридів і 

полісахаридів у харчових продуктах, методами визначення вуглеводів у 

продуктах харчування. 

 

Вступ. Проблема забезпечення населення земної кулі продуктами 

харчування є однією з найважливіших та найскладніших проблем 

сьогодення. Будучи одним з найважливіших факторів навколишнього 

середовища, харчування з моменту народження до останнього дня життя 

людини впливає на її організм. Інгредієнти харчових продуктів, 

потрапляючи в організм людини з їжею і перетворюючись в ході 

метаболізму в результаті складних біохімічних перетворень в структурні 

елементи клітин, забезпечують наш організм пластичним матеріалом. Хемія 

харчових речовин – наука про хемічний склад харчових систем (сировина, 

напівфабрикати, готові до вжитку харчові продукти), їх зміни в ході 

технологічного потоку під впливом різних факторів (фізичних, хемічних, 

біохемічних і т.і.). Вона вивчає взаємодію структури та властивостей 

харчових речовин та її вплив на властивости та харчову цінність продуктів 

харчування. Харчова хемія також приділяє увагу методам виділення, 

фракціонування, очищення харчових речовин (білків, вуглеводів, ліпідів і 

так далі), їх каталітичної модифікації. Невід’ємною частиною харчової хемії 

є розділи, присвячені харчовим і біологічно активним добавкам, 

забруднювачам харчової сировини і продуктів. Метою вивчення курсу 

«Харчова хемія» є формування сучасних наукових уявлень про харчування 

людини, які вважаються одним з найважливіших досягнень харчової хемії, 

закріплення у свідомости студентів необхідности забезпечення 

збалансованим економічно рентабельним харчуванням усіх груп населення. 

Вивчення курсу надає можливість студентам набути необхідного рівня 

теоретичної та практичної підготовки для використання у майбутній 

практичній діяльности знань щодо хемічної природи основних речовин, що 

входять до складу живих організмів, а також ознайомитися з хемічними 

перетвореннями білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів у процесі 

життєдіяльности людини, із роллю вітамінів та ферментів у цих процесах, 

принципами здорового способу життя та методами раціонального 

харчування. 

Особливу увагу харчова хемія приділяє розробці загальної концепції 

перетворень аліментарних і неаліментарних речовин в технологічному 

потоці. Харчова хемія повинна базуватися на знанні складу, структури і 

властивостей хемічних компонентів харчових систем, а також на теорії про 

множинність і неоднозначність хемічних перетворень, що протікають під 
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впливом різних чинників (фізичних, хемічних, біохемічних і так далі) під час 

зберігання і переробки сировини в харчові продукти. Вона вивчає вплив 

особливостей будови компонентів на їх взаємодію між собою, характер 

виникаючих зв’язків, механізми утворення стійких сполук і комплексів. 

Вплив на ці перетворення основних технологічних чинників і уміння 

управляти цими процесами – один з найбільш важливих напрямів сучасної 

харчової хемії. 

Вивчення курсу «Харчова хемія» дає змогу підготовити майбутніх 

фахівців у галузях готельно-ресторанного бізнесу та технології харчових 

продуктів, які повинні володіти знаннями про хемічний склад харчової 

сировини, а також про хемічні та біохемічні перетворення, які відбуваються 

під час зберігання та використання продуктів харчування, до вирішення 

основного завдання – забезпечення населення продукцією, що відповідає за 

складом потребам організму в харчових речовинах та захисних компонентах. 

Навчальна дисципліна «Харчова хімія» базується на фундаментальних 

законах хемії, тому за структурою дисципліна, складається з розділів 

неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хемії та основного розділу –

хемія харчових речовин. 



 3 

План. 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГЛЕВОДІВ. 

1.1. Моносахариди. 

1.2. Полісахариди. 

2. ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ. 

2.1. Засвоювані вуглеводи. 

2.2.  Незасвоювані вуглеводи. 

2.3. Вуглеводи в харчових продуктах. 

3. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. 

3.1. Гідроліз вуглеводів. 

3.1.1. Гідроліз крохмалю. 

3.1.2. Гідроліз сахарози. 

3.1.3. Ферментативний гідроліз полісахаридів, які не містять 

крохмаль. 

3.2. Реакції дегідратації та термічної деградації вуглеводів. 

3.3. Реакції утворення коричневих продуктів. 

3.3.1. Карамелізація. 

3.3.2. Реакція Майяра (меланоїдинутворення). 

3.4. Окиснення до альдонових, дикарбонових та уронових кислот. 

3.5. Процеси бродіння. 

Розділ 4. ФУНКЦІЇ МОНОСАХАРИДІВ І ОЛІГОСАХАРИДІВ У 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ. 

4.1. Гідрофільність. 

4.2. Зв’язування ароматичних речовин. 

4.3. Утворення продуктів неферментативного потемніння та харчового 

аромату 

4.4. Солодкість. 

Розділ 5. ФУНКЦІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ. 

5.1. Структурно-функціональні властивости полісахаридів. 

5.2. Крохмаль. 

5.3. Глікоген. 

5.4. Целюлоза. 

5.5. Геміцелюлози. 

5.6. Пектинові речовини. 

6. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ У ПРОДУКТАХ 

ХАРЧУВАННЯ. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

ГЕ – глюкозний еквівалент; 

АТФ – аденозинтрифосфат; 

АДФ – аденозиндифосфат; 

РНК – рибонуклеїнова ї кислота; 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота; 

НАД – нікотинамід-аденін-динуклеотид; 

СЗ – ступінь заміщення; 

СР – сухі речовини. 
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Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГЛЕВОДІВ 

Назву «вуглеводи» було дано сполукам цього класу майже 90 років 

тому, коли вважали, що всі вони містять карбон, гідроген та оксиген в таких 

співвідношеннях, як у різних гідратах карбону загальної формули Сn(Н2О)m. 

Пізніше з’ясувалось, що ряд сполук, що належать за своїми властивостями 

до класу вуглеводів, містять гідроген та оксиген в іншій пропорції, ніж 

зазначено у загальній формулі (наприклад, дезоксирибоза – С5H10O4). Однак 

назва «вуглеводи» збереглася, хоча хемічного змісту вона не має. 

Вуглеводи широко розповсюдженні в природі, вони зустрічаються у 

вільній або зв’язаній формі в будь-якій рослинній, тваринній або 

бактеріальній клітині. Вуглеводи складають три чверті біологічного світу і 

приблизно 60-80% калорійности харчового раціону. 

 

Рис. 1.1. Класифікація вуглеводів 

 

Найбільш розповсюджений вуглевод – целюлоза, структурний 

компонент дерев та інших рослин. Головний харчовий інгредієнт – 

крохмаль. Моносахариди зустрічаються у вільному вигляді в природі в 

Вуглеводи 

Моносахариди Полісахариди 

Альдози Кетози 

Полісахариди 

І порядку 

(олігосахариди) 

Полісахариди 

ІІ порядку 

(поліози) 

Гомо - 

полісахариди 

Гетеро - 

полісахариди 
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невеликих кількостях; в основному вони присутні як структурні одиниці 

полісахаридів, входять до складу дисахаридів та олігосахаридів. 

Відповідно до прийнятої на сьогодні класифікації вуглеводи поділяють 

на три основні групи: моносахариди, олігосахариди та полісахариди. На 

табл. 3.1 показана класифікація описаних нижче вуглеводів. 

1.1. Моносахариди 

Моносахариди переважно містять від 3 до 9 атомів карбону, причому 

найбільш поширені пентози і гексози. За функціональною групою їх 

поділяють на альдози і кетози. Моносахариди знаходяться переважно в 

таутомерній рівновазі зі своєю циклічною формою. Таутомерні циклічні 

форми цукрів представляють собою внутрішні напівацеталі. В результаті 

циклізації з’являється новий асиметричний атом карбону – глікозидний (або 

аномерний). Ізомери відносно аномерного центру називаються α- і β-

аномерами: 

O

OH

OH

OH

OH

CH2OH

O

OH

OH

OH

CH2OH

OH

    (1.1) 

α-D – глюкопіраноза      β-D- глюкопіраноза 

   (1.2) 

α-D-фруктофураноза      β-D-фруктофураноза 

Серед моносахаридів широко відомі глюкоза, фруктоза, галактоза, 

арабіноза, ксилоза і D-рибоза. Глюкоза (виноградний цукор) у вільному 

вигляді міститься в ягодах і фруктах (у винограді до 8%; у сливі, черешні 5-

6%; у меді 36%). З молекул глюкози утворені крохмаль, глікоген, мальтоза; 

глюкоза є складовою частиною сахарози, лактози. Фруктоза (плодовий 

цукор) міститься в чистому вигляді в бджолиному меді (до 37%), винограді 
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(7,7%), яблуках (5,5%); є складовою частиною сахарози. Галактоза – 

складова частина молочного цукру (лактози), яка міститься в молоці ссавців, 

рослинних тканинах, насінні. 

Арабіноза міститься в хвойних рослинах, в буряковому жомі, входить 

до складу пектинових речовин, слизу, гуммі (камедь), геміцелюлози. 

Ксилоза (деревний цукор) міститься в лушпинні бавовни, кукурудзі. 

Ксилоза входить до складу пентозанів. Сполучаючись з фосфором, ксилоза 

переходить в активні сполуки, що відіграють важливу роль у 

взаємоперетвореннях цукрів. 

У ряду моносахаридів особливе місце займає D-рибоза. Чому природа 

віддала перевагу рибозі – до сьогодні не відомо, але саме вона є 

універсальним компонентом головних біологічно активних молекул, 

відповідальних за передачу спадкової інформації, – рибонуклеїнової (РНК) і 

дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислот; входить до складу АТФ і АДФ, за 

допомогою яких в будь-якому живому організмі відбувається процес 

запасання і перенесення хемічної енергії. Заміна в АТФ одного з фосфатних 

залишків на піридиновий фрагмент приводить до утворення ще одного 

важливого агента НАД – речовини, яка бере безпосередню участь в 

протіканні життєво важливих окисно-відновних процесів. Ще один 

ключовий агент – рибулозо-1,5-дифосфат. Ця сполука бере участь в процесах 

асиміляції вуглекислого газу рослинами. 

1.2. Полісахариди 

Олігосахариди –  це полісахариди І-го порядку, молекули яких 

містять від 2 до 10 залишків моносахаридів, з’єднаних глікозидними 

зв’язками. Відповідно до цього розрізняють дисахариди, трисахариди і т.і. 

Дисахариди – складні цукри, кожна молекула яких під час гідролізу 

розпадається на дві молекули моносахаридів. Дисахариди, разом з 

полісахаридами, є одним з основних джерел вуглеводів в їжі людини і 

тварин. За будовою дисахариди є глікозидами, в яких дві молекули 

моносахаридів з’єднані глікозидним зв’язком. 
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Серед дисахаридів особливо широко відомі мальтоза, сахароза і 

лактоза. Мальтоза, α-глюкопіранозил-(1,4)-α-глюкопіраноза, утворюється як 

проміжний продукт при дії амілаз на крохмаль (або глікоген): 

   (1.3) 

Мальтоза 

Одним з найбільш поширених дисахаридів є сахароза – звичайний 

харчовий цукор. Молекула сахарози складається з одного залишку α-D-

глюкози і одного залишку β-D-фруктози: 

   (1.4) 

Сахароза 

На відміну від більшости дисахаридів, сахароза не має вільного 

напівацетального гідроксила і не має відновних властивостей. 

Дисахарид лактоза міститься лише в молоці і складається з (β-D-

гaлактози і D-глюкози: 

    (1.5) 

Галактоза 

Серед природніх трисахаридів найбільш відома раффіноза (містить 

залишки фруктози, глюкози і галактози). Вона міститься в значних 
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кількостях в цукровому буряку та в багатьох інших рослинах, зокрема в 

бобових. Олігосахариди, які знаходяться в рослинних тканинах, 

різноманітніші за своїм складом, ніж олігосахариди тваринних тканин. 

Полісахариди ІІ-го порядку можна розділити на дві групи: 

гомополісахариди – складаються з моносахаридних одиниць лише одного 

типу, і гетерополісахариди – для яких характерна наявність двох або більше 

типів мономерних ланок. 

З точки зору функціонального призначення полісахариди можуть бути 

розділені на структурні і резервні полісахариди. Важливим структурним 

полісахаридом є целюлоза, а головним резервним полісахаридом – глікоген і 

крохмаль (у тварин і рослин відповідно). 

Крохмаль – це комплекс двох гомополісахаридів: лінійного – амілози і 

розгалуженого – амілопектину, загальна формула яких (С6Н10О5)n. Як 

правило, вміст амілози в крохмалі складає 10-30%, амілопектину – 70-90%. 

Полісахариди крохмалю складаються із залишків глюкози, з’єднаних в 

амілозі і в лінійних ланцюгах амілопектину α-1,4-зв’язками, а в місцях 

розгалуження амілопектину – міжланцюговими α-1,6-зв’язками. Крохмаль є 

головною складовою частиною їжі людини. Хліб, картопля, крупи, овочі – 

головні енергетичні ресурси організму людини. 

Глікоген – полісахарид, широко поширений в тканинах тварин, 

близький за своєю будовою до амілопектину. Молекула глікогену, як і 

молекула амілопектину, побудована з сильно розгалужених ланок 

(розгалуження через кожні 3-4 ланки) із загальною кількістю глікозидних 

залишків 5-50 тис. (з молекулярною масою 1-10 млн.). 

Целюлоза (клітковина) – один з найбільш поширених рослинних 

гомополісахаридів; виконує роль опорного матеріалу рослин, з неї будується 

жорсткий скелет стебел, листя. У чистому вигляді вона відома у вигляді вати 

і фільтрувального паперу (всі інші види паперу проклеюються). Деревина 

наполовину складається з клітковини і, крім того, містить зв’язаний з нею 

лігнін – високомолекулярну речовину фенольного характеру. Целюлоза –  це 
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полімер, що містить 600-900 залишків глюкози (середня молекулярна маса 1-

1,5 млн.). 

У молекулі целюлози залишки глюкози з’єднанні β-(1,4)-глікозидними 

зв’язками, що визначає лінійну структуру полімеру. Целюлоза не 

розщеплюється звичайними ферментами шлунково-кишкового тракту 

ссавців, а при дії ферменту целюлози, виділеного з кишкової флори 

рослиноїдних, розпадається на целодекстрини (олігоцелосахариди) і 

целобіозу. 

Декстрини – гомополісахариди, які складаються із залишків D-глюкози 

з домінуючим типом глікозидного зв’язку; а-(1,6)-бокові розгалуження 

приєднуються до центрального ланцюга в положеннях 3 і 4. Декстрин 

утворюється із сахарози під дією специфічного ферменту декстриносахарази, 

що виробляється бактеріями. Залежно від застосованого штаму бактерій, 

синтезуються декстрини різного ступеня розгалужености. Декстрини 

служать для отримання молекулярних сит-сефадексів різних марок. 

Пентозани – целюлозоподібні полісахариди, які складаються з ксилози, 

арабінози та інших пентоз. Особливо багаті на пентозани шкарлупа горіхів, 

соняшнику, солома, жито. 

Інулін – високомолекулярний вуглевод, розчинний у воді, що 

осаджується з водних розчинів під час додавання спирту. У процесі 

кислотного гідролізу утворює фруктофуранозу і невелику кількість 

глюкопіранози. У великих кількостях міститься в бульбах земляної груші та 

жоржини, в корінні кульбаби, цикорію, в артишоках, в корінні, листі і 

стеблах каучуконосної рослини гваюли (Parthenium argentatum). У цих 

рослинах інулін замінyє крохмаль. Кількість залишків фруктози, зв’язаних в 

молекулі інуліну глікозидними зв’язками між 1-м та 2-м атомами карбону, 

дорівнює 34. Тому будову молекули інуліну можна зобразити: 
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    (1.6) 

Інулін 

В рослинах, грибах плісняви та дріжджах міститься особливий 

фермент – інулоза, який гідролізує інулін з утворенням фруктози. 

Слизи та гуммі (камедь) – група колоїдних полісахаридів, до яких 

належать розчинні у воді вуглеводи, що утворюють надзвичайно в’язкі і 

клейкі розчини. Типовими представниками цієї групи є гуммі, виділені у 

вигляді напливів вишневими, сливовими деревами в місцях пошкодження 

гілок. Слизи містяться у великій кількоси в насінні льону та в зерні жита. 

Саме їх наявністю пояснюється висока в’язкість відвару, що застосовується в 

медицині, з насіння льону або ж водної «бовтушки» із житньої муки. 

Під час дослідження складу полісахаридів вишневого клею було 

знайдено, що вони складаються із залишків галактози, маннози, арабінози, n-

глюкуронової кислоти і незначної кількости ксилози. Вивчення слизу 

житного зерна показало, що він майже на 90% складаються з пентозанів. Цей 

слиз надзвичайно сильно набухаєь у воді і дає дуже в’язкі розчини. 

Камеді знаходять широке вживання у виробництві, оскільки мають 

такі цінні властивости, як підвищення в’язкости, клейкости, набуханна і т.і. 

Камеді застосовують як зв’язуючи речовини і загусники; служать 
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емульгаторами, основою для косметичних і фармацевтичних кремів та паст, 

стабілізаторами в харчовій промисловости. 

Пектинові речовини, що містяться в соках і плодах, – це 

гетерополісахариди, які побудовані із залишків галактуронової кислоти, 

з’єднаних α-(1,4)-глікозидними зв’язками. Карбоксильні групи 

галактуронової кислоти в тій або іншій мірі естерифіковані метиловим 

спиртом. Залежно від цього існує така класифікація пектинових речовин: 

• протопектин – нерозчинна у воді сполука складного хемічного 

складу (у протопектині довгий ланцюг полігалактуронової 

кислоти зв’язаний з іншими речовинами: целюлозою, арабаном, 

галактаном та іншими полілозами, а також з білковими 

речовинами); 

• пектинові кислоти – це полігалактуронові кислоти, в малій мірі 

естерифіковані залишками метанолу; 

• пектин – майже повністю естерифікована пектинова кислота. 

Пектинові речовини складають основу фруктових гелів. Пектини 

розчинні у воді, утворюють колоїдні розчини. Протопектини нерозчинні у 

воді. Молекулярна маса 20-30 тис. 

До геміцелюлоз відносяться різні за хемічною структурою 

гетерополісахариди рослин: глюкоманнани, галактоманнани і ксилани, що 

містять в бокових ланцюгах арабінозу, глюкозу і т.і. В рослинах 

геміцелюлози, як правило, супроводжують целюлозу і лігнін, причому 

ксилани і глюкоманнани адсорбуються на поверхні целюлози. 

Геміцелюлози, виділені із різних рослин, відрізнаються за структурою. 

У деревах і насінні вони представлені лінійними глюкоманнанами, що 

містять залишки β-D-манози і β-D-глюкози, які з’єднані β-(1,4)-глікозидними 

зв’язками. У травах і деревині знайденні геміцелюлози, ланцюги яких 

складаються із залишків ксилопіраноз, з’єднаних β-(1,4)-глікозидними 

зв’язками, причому в основному ланцюзі є різні розгалуження. 
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Глікозиди – продукти, які отримують у процесі елімінації води за 

реакцією: 

 (1.7) 

D-глюкоза                                       алкіл-D-глюкопіранозид 

Лише дуже малі кількости глікозидів зустрічаються в харчуванні 

людини. Проте їх значення часто залежить не від кількости, а пов’язано з 

фізіологічною роллю. Ряд глікозидів, що зустрічаються в природі є сильними 

піноутворювачами і стабілізаторами, флавоноїдні глікозиди можуть 

надавати гіркого смаку і (або) запаху та кольору харчовому продукту. S-

глікозид зустрічаються в природі у насінні гірчиці та корінні хрону. Вони 

називаються глікозинолати. Аліл- глікозинолат, найбільш відомий із класу S-

глікозидів, називається синігрин. Він надає певного аромату їжі, але є 

роботи, в яких автори вважають, що S-глікозиди або продукти їх розпаду 

(1.8, 1.9) можуть бути віднесені до харчових токсикантів: 

(1.8) 

глікозинолат                                            глюкоза 

    (1.9) 

Розклад S-глікозиду під дією природного тіоглюкозиду 
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О-глікозид утворюється із D- глюкози у процесі піролізу (1.10): 

    (1.10) 

D-глюкоза             1,6- ангідро-β-D-глюкопіраноза(левоглюкозан) 

Утворення О-глюкозиду 

Невелика кількість левоглюкозану утворюється в умовах піролізу під 

час обжарювання і випікання виробів з борошна та нагрівання цукрових 

сиропів за високої температури. Великі кількости левоглюкозану в їжі 

небажані, так як надають продуктам гіркого смаку. 

Інший клас глікозидів, важливий з точки зору харчування, – ціаногенні 

глікозиди. Це споуки, які дають під час деградації in vivo утворюють HCN; 

досить широко представлені в природі (насіння гіркого мигдалю, маніок, 

сорго, кісточки персиків, абрикос та ін.). Ціанід, що утворюється під час 

деградації цих глікозидів, переважно детоксикуєтся перетворенням у 

тіоціанат. Ця реакція включає СN–-йон, SО3
–-йон та фермент S-трансферазу. 

Проте, якщо детоксикація пригнічується введенням великої кількости 

глікозиду, може появитися токсичність. Було відмічені отруєння як 

результат вживання маніоку, гіркого мигдалю; отруєння великої рогатої 

худоби – під час вживання незрілого проса або сорго. 

Ідеальний захист від ціанідного отруєння – виключити з раціону 

ціаногенну їжу. Ці харчові продукти повинні зберігатися лише дуже 

короткий час. Треба проводити заходи, щоб після збирання не було 

«побитих» плодів. Плоди повинні бути ретельно відібрані, а потім добре 

промиті для видалення ціанідів. 
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2. ФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ 

Вуглеводам у харчуванні людини відведена надзвичайно важлива роль. 

Вони є головним джерелом енергії для людського організму, яка необхідна 

для життєдіяльности всіх клітин, тканин та органів, особливо мозку, серця, 

м’язів. В результаті біологічного окиснення вуглеводів (а також жирів і, в 

меншій міри, білків) у організмі вивільняється енергія, яка акумулюється у 

вигляді багатої на енергію сполуки – аденозинтрифосфатної кислоти. Під час 

окиснення 1 г вуглеводів в організмі утворюється 16,7 кДж (4 ккал) енергії. 

Роль вуглеводів в організмі людини не обмежується їх значеням як джерела 

енергії. Ця група речовин та їх похідні входять до складу різних тканин та 

рідин, і є пластичними матеріалами. Так, сполучна тканина містить 

мукополісахариди, до складу яких входять вуглеводи та їх похідні. 

Регуляторна функція вуглеводів різноманітна. Вони протидіють 

накопиченню кетонових тіл під час окиснення жирів. Так, при порушенні 

обміну вуглеводів, наприклад, при цукровому діабеті, розвивається ацидоз. 

Відчуття солодкого, яке сприймається рецепторами язика, тонізує 

центральну нервову систему. Деякі вуглеводи та їх похідні є біологічною 

активними, виконують в організмі спеціалізовані функції. Наприклад, 

гепарин запобігає згортанню крові в венах, гіалуронова кислота 

перешкоджає проникненню бактерій через клітинну оболонку і т.і. Слід 

зазначити важливу роль вуглеводів в захисних реакціях організму, що 

протікають в печінці. Так, глюкуронова кислота сполуається з деякими 

токсичними речовинами, утворюючи нетоксичні естери, які, завдяки 

розчинности у воді, виводяться з організму із сечею. Вуглеводні запаси 

людини дуже обмежені, їх вміст не перевищує 1 % маси тіла. Під час 

інтенсивної роботи вони швидко використовуються, тому вуглеводи повинні 

поступати з їжею щодня. Добова потреба людини у вуглеводах складає 400-

500 г, при цьому приблизно 80% припадає на крохмаль. 
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2.1. Засвоювані вуглеводи 

З точки зору харчової цінности вуглеводи поділяють на засвоювані і 

незасвоювані. Засвоювані вуглеводи – моно- та олігосахариди, крохмаль, 

глікоген. Незасвоюванні – целюлоза, геміцелюлози, інулін, пектин, гумі, 

слизи. 

Під час попадання в харчовий тракт засвоювані вуглеводи (за 

винятком моносахаридів) розщеплюються, засвоюються, а потім або 

безпосередньо утилізуються (у вигляді глюкози), або перетворюються на 

жир, чи відкладаються на тимчасове зберігання (у вигляді глікогену). 

Накопичення жиру особливо виражено під час використання в дієті простих 

цукрів і відсутности витрати енергії. Обмін вуглеводів в організмі людини 

складається, в основному, з таких процесів: 

1. Розщеплення в шлунково-кишковому тракті полісахаридів та 

моносахаридів, які поступають з продуктів, до моносахаридів. Всмоктування 

моносахаридів з кишківника в кров. 

2. Синтез і розпад глікогену в тканинах, перш за все в печінці. 

3. Анаробне розщеплення глюкози – гліколіз, що приводить до 

утворення пірувату. 

4. Анаробний метаболізм пірувату (дихання). 

5. Вторинні шляхи катаболізму глюкози (пентозофосфатний шлях). 

6. Взаємоперетворення гексоз. 

7. Глюконеогенез – утворення вуглеводів з невуглеводневих продуктів. 

Такими продуктами є, в першу чергу, піровиноградна та молочна кислоти, 

гліцерин, амінокислоти, ряд інших сполук. 

Глюкоза є основною формою, у вигляді якої вуглеводи циркулюють у 

крові, забезпечуючи енергетичні потреби організму. Нормальний вміст 

глюкози в крові 80-100 мг/100 мл. Надлишок цукру перетворюються в 

глікоген, який витрачається як джерело глюкози, якщо мало вуглеводів 

поступає з їжею. Процес утилізації глюкози сповільнюється, якщо 

підшлунковою залозою виробляється недостатня кількість гормону – 
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інсуліну. Рівень глюкози в крові підвищується до 200-400 мг/100 мл, нирки 

перестають затримувати такі високі концентрації цукру, і цукор появляється 

в сечі. Настає важке захворювання – цукровий діабет. Швидке підняття рівня 

глюкози в крові викликають моносахариди та дисахариди, особливо 

сахароза. На ворсинках тонкого кишківника з сахарози й інших дисахаридів 

вивільняються залишки глюкози, які швидко поступають в кров. 

Під час вживання фруктози рівень глюкози в крові збільшується менш 

різко. Фруктоза більшою мірою затримується печінці, а попадаючи в кров, 

швидше вступає в обмінні процеси. Утилізація фруктози не вимагає 

інсуліну, тому вона може споживатися і хворими із цукровим діабетом. 

Фруктоза у меншій мірі, ніж глюкоза та сахароза, викликає карієс зубів. 

Велика доцільність вживання фруктози, в порівнянні з іншими цукрами, 

пов’язана і з тим, що фруктоза є солодшою. 

Моносахарид галактоза у вільному вигляді в харчових продуктах не 

зустрічається. Вона є продуктом розщеплення молочного цукру. 

Дисахарид лактоза міститься лише в молоці та молочних продуктах 

(сири, кефір), становлячи приблизно 1/3 сухих речовини. Гідроліз лактози в 

кишківнику протікає сповільнено, у зв’язку з цим обмежуються процеси 

бродіння і нормалізується діяльність кишкової мікрофлори. Крім того, 

поступання лактози в харчовий тракт сприяє розвитку молочнокислих 

бактерій, які є антагоністами патогенної і умовно-патогенної мікрофлори, 

гнилісних мікроорганізмів. 

2.2. Незасвоювані вуглеводи 

Незасвоювані вуглеводи людським організмом не утилізуються, але 

вони надзвичайно важливі для травлення і становлять (разом з лігніном) так 

названі харчові волокна. Харчові волокна виконують такі функції в організмі 

людини: 

• стимулюють моторну функцію кишківника; 

• перешкоджають всмоктуванню холестерину; 
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• відіграють позитивну роль у нормалізації складу мікрофлори 

кишківника, в інгібуванні гнійних процесів; 

• впливають на ліпідний обмін, порушення якого призводить до 

ожиріння; 

• адсорбують жовчні кислоти; 

• сприяють зниженню токсичних речовин життєдіяльности 

мікроорганізмів та виведенню з організму токсичних елементів. 

За недостатнього вмісту в їжі незасвоюваних вуглеводів 

спостерігається збільшення серцево-судинних захворювань, злоякісних 

утворень прямої кишки. Добова норма харчових волокон становить 20-25 г. 

2.3. Вуглеводи в харчових продуктах 

Вуглеводи становлять 3/4 сухої маси рослин і водоростей, вони 

містяться в зернових, фруктах, овочах та інших продуктах. Головними 

засвоюваними вуглеводами у харчуванні людини є крохмаль та сахароза. 

Крохмаль є головним енергетичним ресурсом людського організму. Джерела 

крохмалю – зернові, бобові, картопля. На долю крохмалю припадає 

приблизно 80% всіх вуглеводів, які споживає людина. Моносахариди та 

олігосахариди (у тому числі сахароза) присутні в зернових у відносно малих 

кількостях (табл. 2.1, 2.2). Сахароза переважно потрапляє в людський 

організм з продуктами, в яких вона додається (кондитерські вироби, напої, 

морозиво та ін.). Зважаючи на те, що сахароза в значній мірі сприяє 

підвищенню рівня глюкози в крові, слід зазначити, що продукти з високим 

вмістом цукру (в першу чергу кондитерські вироби) є найменш цінними зі 

всіх вуглеводних продуктів. 

На сьогодні можна вважати доведеним той факт, що необхідно 

збільшити в раціоні харчові волокна. Джерелом їх є житні та пшеничні 

висівки, овочі, фрукти. 

Хліб з цілісного зерна, з точки зору вмісту харчових волокон, набагато 

дорожчий, ніж хліб з муки вищих сортів, що не містять алейрованого шару і 

залишка (табл.  2.3). 
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Таблиця 2.1 

Вуглеводи зерна та продуктів їх переробки (у %) 

Продукт Крохмаль Цукор 
Клітковин, 

геміцелюлоза 
Всього 

Пшениця 52-55 2-3 8-14 60-70 

Борошно 

пшеничне 
67-68 1,7-1,8 0,1-0,2 73-74 

Макарони 62-69 1,7-4,6 0,1-0,2 72-75 

Рис 55 3 4-10 63-64 

Гречка 63-64 2 1-2 67-68 

Кукурудза 57 2,5-3 6-10 67-70 

 

Таблиця 2.2 

Цукри жита та пшениці (у %) 

Цукор Пшениця Жито 

Глюкоза 0,01-0,09 0,05 

Фруктоза 0,02-0,09 0,06 

Сахароза 0,19-0,57 0,41 

Мальтоза 0,06-0,15 0,14 

Інші олігосахариди 0,67-1,26 2,03 

 

Таблиця 2.3 

Хемічний склад продуктів помолу пшениці ( у % на суху речовину) 

Продукт Вихід Зола Клітковина Пентозани Крохмаль 

Зерно 100 1,7 2,5 6,4 53,0 

Борошно в.ґ. 10,1 0,5 0,1 1,6 80,1 

Борошно І ґ. 22,4 0,6 0,2 1,8 77,8 

Борошно ІІ ґ. 47,5 1,2 0,5 3,4 72,5 

Висівки 18,4 5,4 8,4 22,1 13,8 
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Вуглеводи плодів (табл. 2.4) представлені в основному сахарозою, 

глюкозою і фруктозою, а також клітковиною та пектиновими речовинами (у 

чорній смородині 1,1; у сливі 0,9; у журавлині 0,7; у шкірках цитрусових 20-

30; у шкірках яблук 8-20% пектинових речовин). 

Тваринні продукти містять значно менше засвоюваних вуглеводів, ніж 

рослинні. М’ясний і печінковий глікоген подібні за будовою до 

крохмального амілопектину і засвоюються так само як крохмаль. 

Таблиця 2.4 

Вміст різних вуглеводів у плодах ( у %) 

Вид 
Цукор Пектинові 

речовини 
Клітковина 

Всього 

вуглеводів Сахароза Глюкоза Фруктоза 

Яблука* 3,0 3,8 8,1 1,1 0,6 11-17 

Персики 6,2 5,1 4,4 0,6 1,0 17-18 

Виноград 0,6-0,4 8-10 7-10 0,6 0,6 17-25 

Лимон 0,9 0,6 0,6 1,1 0,5 3-4 

Суниця 0,4 2,8 3,3 1,6 1,4 9-10 

*Вміст крохмалю – 0,2 %. 
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3. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

3.1. Гідроліз вуглеводів 

У багатьох харчових виробництвах відбувається гідроліз харчових 

глікозидів, олігосахаридів та полісахаридів. Гідроліз залежить від багатьох 

факторів: рН, температури, аномерної конфігурації, комплексу ферментів. 

Він важливий не лише для процесів отримання харчових продуктів, але 

також і для процесів їх зберігання. Під час зберігання реакції гідролізу 

можуть приводити до небажаних змін кольору або, у випадку полісахаридів, 

до їх нездатности утворювати гелі. 

Велика увага приділяється отриманню різних зернових цукрових 

сиропів з дешевої крохмалевмісної сировини та крохмалю (жито, кукурудза, 

сорго та ін.). Їх отримання зводиться до використання різних комбінацій 

амілолітичних ферментних препаратів (α-амілази, глюкоамілази, β-амілази). 

Можливости ферментативного способу отримання різних цукрових 

продуктів показані на діаграмах (рис. 3.1). Отримання глюкози (за 

допомогою глюкоамілази), а потім дія глюкозоізомерази дає можливість 

добування глюкозофруктозних і високофруктозних сиропів, вживання яких 

дозволяє заміняти сахарозу в багатьох виробництвах. У табл. 3.1 наведені 

дані по «солодости» різних сиропів. 

Відомо, що α-D-(1,4)-з’язки в крохмалі легше гідролізують, ніж β-D-

(1,4)-з’язки в целюлозі. Крім того, повільна реакція гідролізу целюлози 

пов’язана з її будовою. 

У процесі отримання цукрових сиропів з крохмалю ступінь конверсії 

крохмалю в D-глюкозу вимірюють в одиницях глюкозного еквіваленту (ГЕ) 

–  це вміст (у %) утворених редукуючих цукрів, виражений в глюкозі на сухі 

речовини (СР) сиропу. 
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Рис. 3.1. Можливість отримання різних цукрових сиропів із 

кукурузного крохмалю (кислотний, кислотно-ферментативний 

і ферментативний спосіб) 

 

Рис. 3.2. Зміни вмісту цукрів під час кислотного гідролізу крохмалю 

Таблиця 3.1 

Склад і солодість звичайних високофруктозних сиропів 

Показники 
Тип сиропу 

1 звичайний 2 3 

Вміст цукрів, %    

Глюкози 52 40 7 

Фруктози 42 55 90 

Олігосахаридів 6 5 3 

Відносна солодість 100 105 140 

 



 23 

3.1.1. Гідроліз крохмалю 

1. Під час гідролізу крохмалю під дією кислот спочатку має місце 

послаблення і розрив асоціативних зв’язків між макромолекулами амілози і 

амілопектину. Це супроводжується порушенням структури крохмальних 

зерен та утворенням гомогенної маси. Далі відбуваєтьс розрив α-D-(l,4)- і α-

D-(1,6)-з’язків з приєднанням за місцем розриву молекули води. В процесі 

гідролізу збільшується число вільних альдегідних груп, зменшується ступінь 

полімеризації. У процесі гідролізу підвищується вміст редукуючих 

(відновних) речовин, а вміст декстрину зменшується, глюкози – 

збільшується, концентрація мальтози, три- і тетрацукрів спочатку 

збільшується, потім їх кількість знижується (рис. 3.2). Кінцевим продуктом 

гідролізу є глюкоза. На проміжних стадіях утворюються декстрини, три- і 

тетрацукри, мальтоза. Певному значенню глюкозного еквіваленту відповідає 

певне співвідношення цих продуктів, і, регулюючи тривалість гідролізу та 

умови його проведення, можна отримувати різні співвідношення окремих 

продуктів гідролізу за тієї або іншої величини глюкозного еквіваленту. 

Кислотний гідроліз довгий час був головним під час отримання 

глюкози з крохмалю. Цей спосіб має ряд недоліків, які пов’язані з 

використанням високих концентрацій кислот та високої температури, що 

приводить до утворення продуктів термічної деградації і дегідратації 

вуглеводів і реакції трансглікозилювання. 

2. Крохмаль гідролізує також під дією амілолітичних ферментів. До 

групи амілолітичних ферментів відносяться α- і β-амілаза, глюкоамілаза, 

пулуланаза та деякі інші ферменти. Амілази бувають двох типів: ендо- і 

екзоамілази. 

Чітко вираженою ендоамілазою є α-амілаза, яка здатна до розриву 

внутрішньомолекулярних зв’язків у високополімерних ланцюгах субстрату. 

Глюкоамілаза і β-амілаза є екзоамілазами, тобто ферментами, що атакують 

субстрат з нередукуючого кінця. 
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α-Амілаза, діючи на ціле крохмальне зерно, атакує його, розриваючи 

поверхню та утворюючи канали, тобто розколює зерно на частини (рис. 3.3). 

Клейстеризований крохмаль гідролізує під дією α-амілази з утворенням 

продуктів, які не зафарбовуються йодом, – в основному низькомолекулярних 

декстринів. Процес гідролізу крохмалю багатостадійний. В результаті дії α-

амілази на перших стадіях процесу в гідролізаті накопичуються декстрини, 

потім з’являються тетра- і тримальтози (не зафарбовуються йодом), які дуже 

повільно гідролізують під дією α-амілази до ди- і моносахаридів. 

 

Рис. 3.3. Гідроліз амілози 

 

гідроліз амілопектину 

Рис. 3.4. Гідроліз крохмалю під дією α-амілази 

 

Схему гідролізу крохмалю (глікогену) α-амілазою: 

крохмаль ⎯⎯⎯ →⎯ −амілаза α-декстрини + мальтоза + глюкоза. (3.1) 
(багато)                              (мало)                  (мало) 
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β-Амілаза (α-1,4-глюканмальтогідролаза) – екзоамілаза, що проявляє 

спорідненість до передостаннього α-(1,4)-з’язку з нередукуючого кінця 

лінійної ділянки амілози або амілопектину (рис. 3.5). На відміну від α-

амілази, β-амілаза практично не піддає гідролізу нативний крохмаль; 

клейстеризований крохмаль гідролізує до мальтози β-конфігурації: 

крохмаль ⎯⎯⎯ →⎯ −амілаза  β-декстрини + мальтоза.   (3.2) 
(глікоген)                                      ( 42-46 %)                   ( 54-58 %) 

Глюкоамілаза α-(1,4)-глюканглюкогідролаза – екзофермент, який 

каталізує послідовне відщеплення кінцевих залишків α-D-глюкози з 

нередукуючого кінця крохмального ланцюга. Багато глюкоамілаз мають 

здатність гідролізувати α-1,6-глюкозидні зв’язки так само швидко, як і α-1,4-

зв’язок. Але це відбувається лише у тому випадку, коли за α-1,6-зв’язком 

знаходиться α-1,4-зв’язок, тому декстран під дією глюкоамілази не 

гідролізує. Особливістю глюкоамілаз є здатність в десятки разів швидше 

гідролізувати високополімеризований субстрат, ніж оліго- і дисахариди. 

 

гідроліз амілози 

 

гідроліз амілопектину 

Рис. 3.5 Дія β-амілази на крохмаль 
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Рис. 3.6. Дія глюкоамілази на крохмаль 

 

Схематично механізм дії глюкоамілази на крохмаль представлений на 

рис. 3.6. 

Ферментативний гідроліз крохмалю присутній в багатьох харчових 

технологіях як один з необхідних процесів, що забезпечують якість 

кінцевого продукту, – в хлібопекарстві (процес приготування тіста і випічки 

хліба), виробництві пива (отримання пивного сусла, сушка солоду), квасу 

(отримання заквасок), спирту (підготовка сировини для бродіння), різних 

цукристих крохмалепродуктів (глюкози, патоки, цукрових сиропів). На 

рис. 3.7 представлений склад різних цукрових сиропів, отриманих кислотно-

ферментативним способом – попередня обробка кислотою, а потім під дією 

ферментів α-, β- і (або) глюкоамілази. Використання такого комбінованого 

способу гідролізу крохмалю відкриває широкі можливости для отримання 

сиропів заданого складу. 

3.1.2. Гідроліз сахарози 

Оскільки сахароза як сировина використовується в багатьох 

виробництвах, необхідно враховувати її виняткову здатність до гідролізу. Це 

може відбуватися під час нагрівання у присутности невеликої кількости 

харчових кислот.  

Утворені при цьому редукуючі цукри (глюкоза, фруктоза) можуть 

брати участь в реакціях дегідратації, карамелізації і меланоїдинутворення, 
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утворюючи кольорові та ароматичні речовини. У ряді випадків це може бути 

небажано. 

Ферментативний гідроліз сахарози під дією β-фруктофуранозидази 

(сахарази, інвертази) відіграє позитивну роль у ряді харчових технологій. 

Під дією β-фруктофуранозидази на сахарозу утворюється глюкоза і 

фруктоза. Завдяки цьому в кондитерських виробах (в помадних цукерках) 

додавання β-фруктофуранозидази попереджає черствіння цукерок, в 

хлібопекарських виробах – сприяє поліпшенню аромату. Інверсія сахарози 

під дією β-фруктофуранозидази відбувається на початковій стадії 

виробництва виноградних вин. Інвертні сиропи, отримані під дією β-

фруктофуранозидази на сахарозу, використовуються у процесі виробництва 

безалкогольних напоїв. 

 

Рис. 3.7. Склад різних цукрових сиропів із кукурузного крохмалю (кислотно-

ферментативний спосіб) [Reed, 1966] 
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3.1.3. Ферментативний гідроліз полісахаридів, які не містять крохмаль 

Ферментативний гідроліз некрохмалевмісних полісахаридів 

відбувається під дією ферментів целюлолітичного, геміцелюлазного і 

пектолітичного комплексу. Використовується в харчовій технології для 

більш повної переробки сировини і поліпшення якости продукції. 

Наприклад, гідроліз некрохмалевмісних полісахаридів (пентозанів та ін.) під 

час солодовирощування має значення для утворення кольорових і 

ароматичних продуктів (під час сушки солоду та створенні певних 

органолептичних властивостей пива). У виробництві соків та у виноробстві – 

для освітлення, збільшення виходу соку, поліпшення умов фільтрації. 

Гідроліз целюлози відбувається під дією комплексу целюлолітичних 

ферментів. За сучасними уявленнями гідроліз целюлози під дією ферментів 

целюлітичного комплексу можна представити: 

(3.3) 

Геміцелюлози разом з пектиновими речовинами утворюють основну 

речовину клітинних оболонок рослин. Гідроліз геміцелюлоз відбувається під 

дією комплексу геміцелюлозних ферментів. Ця група полісахаридів, різна за 

будовою, молекулярною масою і складом, під час гідролізу утворює доволі 

різний набір сполук: глюкозу, фруктозу, манозу, галактозу, ксилозу, 

арабінозу, глюкуронову і галактуронову кислоти. Гідроліз пектинових 

речовин відбувається під дією пектолітичних ферментів. Пектинестераза 

піддає гідролізу естерні звʼязки в пектиновій кислоті та пектині і відщеплює 

метиловий спирт. Механізм дії пектинестерази: 

COOCH3

1

COOCH3

2

COOCH3

3

COOH

4

COOCH3

5

COOH

6

COOCH3

7

COOCH3

8

 II PE  I PE  II PE

(3.4) 
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Полігалактуроназа здійснює гідролітичне розщеплення α-1,4-

глікозидних зв’язків у ланцюзі пектинових речовин і за своєю дією на 

пектинові речовини може бути ендо- та екзоферментом. Протопектиназа – це 

фермент, що діє на протопектин. Однак питання про існуванні 

протопектизану до останнього часу залишається спірним, хоча не можна 

заперечувати, що під дією комплексу пектолітичних ферментів на середні 

пластинки рослинної тканини, різко знижується в’язкість розчину, 

зменшується молекулярна маса пектину без наростання відщеплених 

редукуючих груп. З пектиновими речовинами відбуваються певні 

перетворення, що істотно відрізняються від тих, які виникають під 

дієювідомих пектолітичних ферментів. 

3.2. Реакції дегідратації та термічної деградації вуглеводів 

Реакції дегідратації та термічної деградації вуглеводів займають 

важливе місце під час переробки харчової сировини на харчові продукти. 

Вони каталізуються кислотами і лугами, багато з реакцій відбувається за 

типом β-елімінації. Пентози, як головний продукт дегідратації, утворюють 

фурфурол, гексози – оксиметилфурфурол та інші продукти, такі як 2-

гидроксіацетилфуран, ізомальтол та мальтол. Фрагментація вуглеводневих 

ланцюгів цих продуктів дегідратації призводить до утворення левулінової, 

мурашиної, молочної, оцтової кислот та деяких інших сполук. Деякі утворені 

продукти мають запах, а тому можуть надавати харчовому продукту 

бажаного або, навпаки, небажаного аромату. Ці реакції вимагають високої 

температури. Фурфурол і оксиметилфурфурол утворюються у процесі 

теплової обробки фруктових соків. Токсичність цих продуктів вивчалася на 

пацюках, і було відмічено, що фурфурол токсичніший від 

оксиметилфурфуролу. У випадку дослідження оксиметилфурфуролу не було 

виявлено токсичної дії навіть за дуже високих дозувань – 450 мг/кг маси 

тіла. 

Ключовою сполукою в реакції дегідратації є 3-дезоксиглюкозон (3.5). 

Реакція β-елімінації може продовжуватися з енольною формою β-
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дезоксиглюкозону (3.6). Кінцевим продуктом є оксиметилфурфурол (3.7). 

Принцип β-елімінації може бути використаний для передбачення первиних 

продуктів дегідратації із більшости альдоз та кетоз. У випадку кетоз, 

зокрема, є два можливих варіантів для β-елімінації: елімінація з С4-

положення веде до утворення 2-гідроксіацетилфурану, а елімінація в С1-

положення – до ізомальтолу (2- ацетил-3 гідроксифуран) чи до мальтолу( 3-

гідроксі-2-метилпірен). Реакції, які відбуваються під час теплової обробки 

цукрів, можуть бути поділенні на: без розриву С – С зв’язку, і на з розривом 

цього зв’язку. 

 (3.5) 

D-глюкоза 

 

3-дезокси-D-глюкозон 

Перетворення D-глюкози в 3-дезоксиглюкозон 
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(3.6) 

3-дезокси-D-глюкозон 

(енольна форма) 

Утворення проміжних продуктів під час дегідратації цукрів 

  (3.7) 

Утвореня оксиметилфурфуролу 

 

До перших відносяться реакції аномеризації: 

α- або β-глюкоза ⎯⎯⎯ →⎯
топлення

 рівновага α/β- форм   (3.8) 

і внутрішньої альдозо-кетозної конверсії, наприклад: 

D-глюкоза ⎯⎯⎯⎯ →⎯
нагрівання

 D-фруктоза.    (3.9) 

У складних вуглеводах, таких як крохмаль, в жорстких умовах 

нагрівання – піроліз за високої температури (200°С) – важливе місце 

займають реакції трансглікозилювання. За цих умов число (1,4)-α-D-зв’язків 

зменшується в часі, а (l,6)-α-D- і навіть (1,2)-β-D-зв’язки утворюються. 
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Під час отримання глюкози кислотним гідролізом крохмалю, який 

переважно проводять в сильнокислому середовищі за високої температури, 

можуть утворюватися ізомальтоза і гентіобіоза (3.10). Протікання таких 

реакцій є негативною характеристикою кислотного способу отримання 

глюкози: 

(3.10) 

Реакція реверсії глюкози в сильно кислому середовищі 

(3.11) 

 

 

Продукти термічної дегідратації D-глюкози  

 

У процесі теплової обробки деяких харчових продуктів можуть 

утворюватися в значній кількости ангідросахароза, особливо під час обробки 

1,6-ангідро-β-D- 

глюкопіраноза 

1,6-ангідро-β-D-

глюкофураноза 

1,4:3,6-діангідро-

D-глюкопіраноза 

левоглюкозенон 
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в сухому вигляді продуктів, що містять D-глюкозу або полімери на основі D-

глюкози (3.11). Реакції з розривом С–С-зв’язку приводять до утворення 

летких кислот, кетону, дикетонів, фурану, спиртів, ароматичних речовин, 

карбону(ІІ) та карбон(ІV) оксидів. Багато із цих продуктів ідентифіковані 

методами газовою хроматогрфії і хроматоспектроскопії. 

3.3. Реакції утворення коричневих продуктів 

Потемніння харчових продуктів може відбуватися в результаті 

оксидаційних або неоксидаційних реакцій. Оксидаційне або ферментативне 

потемніння – це реакція між фенольним субстратом та киснем, яка 

каталізується ферментом поліфенолоксидазою. Це потемніння на зрізах 

яблук, бананів, груш; не пов’язане з вуглеводами. Неоксидаційне або 

неферментативне потемніння представлене в харчових продуктах дуже 

широко. Воно пов’язане з реакціями вуглеводів і включає явище 

карамелізації та взаємодію вуглеводів з білками або амінами (реакція 

Майяра). 

3.3.1. Карамелізація 

Пряме нагрівання вуглеводів, особливо цукрів та цукрових сиропів, 

сприяє протіканню комплексу реакцій, які називаються карамелізацією. 

Реакції каталізуються невеликими концентраціями кислот, лугів і деяких 

солей. При цьому утворюються коричневі продукти з типовим карамельним 

ароматом. Регулюючи умови, можна направити реакції в основному на 

отримання аромату або ж у сторону утворення зафарбованих продуктів. 

Початкове нагрівання цукрових розчинів приводить до аномерних змін, 

розриву глікозидних зв’язків, утворення нових глікозидних зв’язків. Але 

основною є реакція дегідратації з утворенням ангідрокілець, як в 

левоглюкозані, або включення в кільця подвійних зв’язків. В результаті 

утворюються дигідрофуранони, циклопентанолони, циклогексанолони, 

пірони та ін. Спряжені подвійні зв’язки адсорбують світло певних довжин 

хвиль, надаючи продуктам коричневого кольору. Часто в ненасичених 

кільцевих системах може відбуватися конденсація в полімерні кільцеві 



 34 

системи. Перважно для отримання карамельного кольору і запаху 

використовується сахароза. Нагріванням розчину сахарози в присутности 

сульфатної кислоти або кислих солей амонію отримують інтенсивно 

забарвленні полімери («цукровий колір») для застосування в різних 

харчових продуктах – під час виробництва напоїв, карамелі та ін. 

Стабільність і розчинність цих полімерів збільшується у присутності HSО3
–-

йонів: 

   (3.12) 

Карамельні пігменти містять різні групи – гідроксильні, кислотні, 

карбонільні, енольні, фенольні та ін. Швидкість реакції утворення 

карамельних пігментів збільшується під час підвищення температури і рН. 

За відсутности буферних солей може утворюватися полімерна сполука гумін 

з гірким смаком (середня формула С125H188O88); під час виробництва 

харчових продуктів це потрібно враховувати і не допускати утворення 

гуміну. 

Комплекс реакцій, які відбуваються під час карамелізації, приводить 

до утворення різноманітних кільцевих систем з унікальним смаком та 

ароматом. Так, мальтол (З-гідрокси-2-метилпіранон) та ізомальтол (3-

гідрокси-2-ацетилфуран) мають запах печеного хліба, 2-Н-4-гідрокси-5-

метилфуранон – аромат смаженого м’яса. Крім того, ці продукти мають 

солодкий смак, що також визначає їх позитивну роль в харчових продуктах: 

(3.13) 

 

2-Н-4-гідрокси-5- 

мальтол                          ізомальтол                           метилфуранон-3 
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3.3.2. Реакція Майяра (меланоїдинутворення) 

Реакція Майяра є першою стадією реакції неферментативного 

потемніння харчових продуктів. Для протікання реакції потрібна наявність 

нередукуючого цукру, амінної сполуки (амінокислоти, білки) і небагато 

води. Всі процеси, що відбуваються під час потемніння  харчових продуктів 

(рис. 3.8) на сьогодні недостатньо вивчені (детально вивченні початкові 

стадії. Встановлено, що крім реакції Майяра відбувається дегідратація з 

утворенням оксиметилфурфуролу, розрив ланцюгів, утворення 

дикарбонових сполук, утворення меланоїдинових пігментів, які 

утворюються на кінцевих стадіях і забарвлені від червоно-коричневого до 

темно-коричневого. Якщо на перших стадіях можлива деяка деколоризація 

під час додавання відновників (наприклад, сульфіту), то на кінцевому етапі 

це вже неможливо. 

Колоїдні, погано розчинні меланоїдини з характерним 

карамелеподібним ароматом є результатом альдольної конденсації та 

полімеризації. 

Карбонільний карбон редукуючого цукру у відкритому ланцюзі 

піддаєтться нуклеофільній атаці вільною електронною парою амінного 

нітрогену. Це супроводжується втратою води і замиканням кільця з 

утворенням глюкозоаміну (3.14). 

 

Рис. 3.8. Схематичне зображення перетворень під час 

потемніння харчових продуктів 
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(3.14) 

глюкозогліцин                         глюкозогліцин 

Утворення глюкозоаміну – початкова стадія реакції Майяра 

 (3.15) 

Утворення кетозоаміну (перегрупування за Амадорі) 

 

У присутности надлишку редукуючого цукру може утворюватися 

диглюкозоамін. Глюкозоамін піддається перегрупуванню за Амадорі і 

переходить в амінокислоту (фруктозоамін) (3.15). Фруктозоамін був 
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ідентифікований у харчових продуктах, зокрема в сухофруктах (персики, 

абрикоси), висушених овочах, сухому молоці. Якщо на початковій стадії 

присутня кетоза, то також утворюється глюкозоамін за рахунок 

перегрупування Хейтса (3.16). Продукти реакції, отримані під час 

перегрупування за Амадорі, можуть далі перетворюватися двома шляхами: 

через дикарбонільні проміжні сполуки (дифруктозогліцин) (3.17) або через 

утворення проміжних дезоксигексозулоз (3-дезоксигексозонів). Обидва ці 

шляхи ведуть до утворення меланоїдинових пігментів – сполук, що мають 

піразинові та імідазольні кільця, а також, редуктонів і оксиметилфурфуролу. 

   (3.16) 

Перегрупування Хейтса (утворення глюкозоаміну із кетоз) 

 

Реакція 1,2-енолізації (3.18) переважає в харчових продуктах, 

середовище яких характеризується відносно м’якими умовами. Утворені 

продукти – 3-дезоксиглюкозулоза і ненасичена глюкозулоза. Амінокислота 

видільняється в незмінному вигляді. 

Реакція 2,3-енолізації (3.19) веде через появу відносно нестійкої 2,3-

діулози до утворення 2,4-діулози. Роль цих сполук проявляється в утворенні 

пігментів, і, особливо, в продукуванні летких ароматичних сполук. 

Коли в процесах задіяні інші альдози, це призводить до відмінностей в 

швидкости реакції: пентози (ксилоза і рибоза) темніють набагато швидше, 
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ніж гексози. Доведено, що потемніння кетоз (фруктози) відрізняється від 

потемніння альдоз. 

   (3.17) 

Утворення дифруктозогліцину (наступне перегрупування за Амадорі) 

  (3.18) 

3-дезоксиглюкозон                 ненасичена глькозулоза 

Розпад продуктів Амадора (1,2-енолізація) 

 

Продукти 

Амадорі 



 39 

 

2,3-діулоза                        2,4-діулоза (3.19) 

Розпад продуктів Амадорі (2,3-енолізація) 

 

Утворена спочатку фруктозиламінокислота після перегрупування 

Хейтса утворює альдозоамінокислоти. Виникає новий асиметричний центр, і 

фруктоза дає суміш глюкозо- і манозогліцину разом з невеликим вмістом 

фруктозогліцину. Альдозоамінокислоти стійкіші, ніж кетозоамінокислоти. 

Фруктоза темніє повільніше, ніж глюкоза, і вимірювання втрат амінокислот 

в ході реакції показує, що вона протікає інакше, ніж реакція потемніння 

альдоз. Швидкість потемніння нередукуючих дисахаридів (наприклад, 

сахарози) і полісахаридів можна обмежити швидкістю їх гідролізу і 

розкладом до редукуючих цукрів. Утворення пігментів – складна реакція і 

важче піддається визначенню. В утворенні пігментів беруть участь 

альдольна конденсація карбонільних проміжниж сполук або продуктів їх 

подальших реакції. На цій стадії в реакцію знову вступають амінокислоти, 

що приводить до утворення нітрогенвмісних пігментів, які містять, так звані 

меланоїдини. Коричневий колір пояснюється невираженністю спектру 

поглинання у видимому діапазоні, складеному з перекриваючих один одного 

спектрів поглинання багатьох хромофорів. На модельних розчинах показано, 

що пігменти, утворені в модельних цукрово-амінокислотних середовищах, 

не є простими речовинами. Вони представляють собою суміш сполук з 

подібною структурою, але з різною молекулярною масою (починаючи від 

Продукти Амадорі 
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декілька сотень). З хемічної точки зору пігменти, утворені в модельних 

середовищах, є ненасиченими полікарбоксильними кислотами з розширеною 

системою спряжених зв’язків, які містять карбоксильні групи. Крім того, 

можна відзначити наявність гідроксильної, енольної та амінної функції. 

          

  

   

    

 

Рис. .3.9. Утворення меланоїдинових пігментів 

 

Оскільки в реакції Майяра беруть участь білки та амінокислоти, 

очевидно, що має місце певна їх втрата, як нутрієнта харчування. Це слід 

враховувати особливо в разі незамінної амінокислоти лізину (висока 

реакційної здатності), завдяки наявності вільної ε-аміногрупи. 

Здатність до реакції Майяра характерна не лише для лізину, але і для 

інших важливих амінокислот – L-аргініну і L-гістидину. Все це вказує на те, 

що якщо реакція потемніння відбувається під час виробництва, консервації 

та зберігання харчових продуктів, завжди буде втрата деяких амінокислот (у 

тому числі незамінних) та харчової цінності. Причому у ряді випадків навіть 

відносно м’які умови обробки можуть давати досить великі втрати. Вплив 

під час технологічних операцій навіть невисоких температур протягом 

короткого проміжку часу у присутності редукуючих цукрів приводить до 

втрата амінокислот (особливо основних) за рахунок реакції Майяра 

(табл. 3.1). Це слід враховувати, оскільки лізин є лімітуючою амінокислотою 

в багатьох зернових продуктах. 
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Таблиця 3.2 

Втрата лізину в молочних продуктах 

Продукт Температура °С Час Втрата L-лізину, % 

Свіже молоко 100 Декілька хв., 5 

Знежирене сухе 

молоко 
150 Декілька хв., 40 

Знежирене сухе 

молоко 
150 3 години 80 

 

Проте втрата амінокислот може відбуватися не лише під час утворення 

меланоїдинових пігментів, але і за рахунок реакції розпаду за Стреккером, 

який супроводжує ці перетворення. Розпад за Стреккером (рис. 3.10) 

включає взаємоді. дикарбонільних проміжних продуктів реакції 

мелаїноутворення та амінокислот. При цьому утворюються леткі (альдегіди, 

піразини та ін.) продукти, які впливають на аромат. Ці речовини 

утворюються в процесі технологічної обробки (під час випікання хліба, 

обжарювання кавових зерен, варіння) і їх поява часто буває пов’язана з 

формуванням характерного для продукту аромату. Запахи, які з’являються в 

процесі зберігання, менш бажанні, оскільки порушують первинну 

органолептичну характеристику продукту. 

O

O

NH2

R COOH

R CHO

NH2

OH

CO2
+

+ +

 

озулоза      амінокислота                          альдегід               еноламін  

 

піразини 

Рис. 3.10. Розпад за Стреккером 

Цю реакцію використовують для отримання продуктів з різними 

запахами – шоколаду, меду, хліба та ін. Утворення ароматичних речовин в 
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загальному вигляді представлене на рис. 3.11. Можна відзначити два 

основних шляхи формування летких ароматичних речовин: 1,2- і 2,3-

енолізація в результаті розпаду кетозоамінокислот. Менша роль належить 

1,2-енолізації, продуктами якої є оксиметилфурфурол (з гексоз) та фурфурол 

(з пентоз). 3-Дезоксиозулози можуть вступати в реакцію з амінними 

сполуками, які дають пірольні альдегіди. В результаті 2,3-енолізації 

утворюється ширший спектр продуктів реакції, включаючи дигідропіранони 

та фуранони. Озулози та інші дикарбонільні сполуки можуть брати участь в 

реакції розкладу Стреккера, в результаті якої проходить декарбоксилювання 

амінокислот і утворення альдегідів. Утворенні таким чином альдегіди 

необов’язково потрібно розглядати як речовини, що безпосередньо беруть 

участь в утворенні запаху, однак еноламіни можуть конденсуватися і дати 

початок заміщенням піразинам, які часто зустрічаються у вигляді летких 

ароматичних сполук. 

 

Рис. 3.11. Утворення ароматичних речовин 

 

Продукт реакції Стреккера, який утворився з простої дикарбонільної 

сполуки – піровиноградного альдегіду (продукт розкладу цукру), може, 

конденсуючись, утворити диметилпіразин. В той же час у ряді випадків 

поява стороннього запаху в харчових продуктах небажана або недопустима. 

Тому необхідно знати фактори, що впливають на реакцію мелаїноутворення, 

щоб управляти процесом в потрібному напрямку. До цих чинників 
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відноситься температура, рН, вологість, наявність йонів металів, структура 

цукру. Контроль умов важливий і з точки зору можливості отримання 

токсичних продуктів деградації. Це може стосуватися так званих 

«перемеланоїдинових» продуктів, які можуть утворювати нітрозоаміни. 

Вплив рН. Величина рН середовища має значення для реакції Майяра. 

З механізму реакції можна зробити висновок, що потемніння може бути 

менш значним в сильнокислому середовищі, оскільки в цих умовах 

аміногрупа ізотонується, і глюкозоамін не буде утворюватися. Показано, що 

за рН 6 відбувається невелике потемніння, а найбільш сприятлива область 

рН для реакції 7,8-9,2. 

Вологість. Вивчення впливу вологості на систему D-ксилоза–гліцин 

показало, що за дуже низького і за дуже високого вмісту вологи (αW= 0 або 

αW = 1) не спостерігається потемніння, максимальне ж потемніння 

відбувається за проміжного вологовмісту). 

Температура. Спостерігається збільшення швидкості реакції за 

високих температур. Підвищення температури на 10°С збільшує швидкість в 

2-3 рази. 

Йони металів. Встановлено підвищення інтенсивности потемніння у 

присутности йонів Cu2+ і феруму (Fe3+ > Fe2+), йони Na+ не давали ефекту. 

Можна припустити, що роль йонів деяких металів в реакції потемніння 

зв’язана з окисно-відновними процесами. 

Структура цукру. Спостерігається зменшення здатности утворювати 

коричневі пігменти в рядах: D-ксилоза – L-арабіноза (пентози); D-галактоза 

– D-маноза – D-глюкоза – D-фруктоза (гексози); мальтоза – лактоза – 

сахароза (дисахариди). Ступінь утворення пігментів прямо пропорційний 

кількости відкритих ланцюгів (вільний карбоніл) цукру в розчині. Це 

підтверджує те, що амінний нітроген реагує з відкритим ланцюгом. 

Характер амінокислоти. Чим далі розташована аміногрупа від 

карбоксильної, тим дана амінокислота активніша в реакції Майяра. Таким 

чином, γ-аміномасляна кислота вступає в реакцію краще, ніж α-
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аміномасляна, а лізин (за рахунок додаткової ε-аміногрупи) – краще, ніж 

ізолейцин. 

Якщо утворення коричневих пігментів для харчових продуктів 

небажано, можна інгібувати ці реакції, наприклад, значним зниженням 

вологости (для сухих продуктів), зниженням концентрації цукру 

(розведенням), рН і температури (для рідких продуктів). Можна видалити 

один з компонентів субстрату (переважно цукор). Наприклад, під час 

отримання яєчного порошку, для недопущення появи запаху, перед 

сушінням додають глюкозооксидазу, що приводить до руйнування D-

глюкози та утворення D-глюконової кислоти: 

C6H12O6 + H2O + O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
идазаглюкозоокс

 C6H12O7 + H2O2 (3.20) 

 D-глюкоза                                            D-глюконова 

кислота 

Крім видалення цукру, гідроген пероксид що, утворюється під час 

цього технологічного прийому, та підвищення температури приводить до 

зниження бактеріального обсіменіння (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Використання глюкозооксидази у процесі отримання яєчного порошку 

Температура, 

°С 

Умовна 

концентрація 

ферменту 

Час 

видалення 

цукру, год. 

Кількість бактерій, тис., 

через 

0 год. 
1,5 

год. 
3 год. 4 год. 

30 а 2,75 137 000 29 000 28 000 - 

40 0,5 а 3,75 137 000 400 95 - 

 

Для запобігання потемнінню риби, яка містить значні кількости 

рибози, додають бактерії Lactobacillus pentoaceticum, що володіють D-

рибозною оксидазною активністю. Хемічний спосіб інгібування реакції 

Майяра год. використання сульфітів – представлений на схемі (рис. 3.12). 

Вміст сульфітів в ході неферментативного потемніння знижується. В 

одних випадках (наприклад, для глюкози та амінокислот) потемніння 

припиняється повністю ще до того, як вміст сульфітів знизиться майже до 
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нуля. У інших (наприклад, для аскорбінових кислот та амінокислот) воно 

сповільнюється. Неоднакова роль сульфітів пояснюється відмінностями в 

проміжних продуктах реакції, що беруть участь у формуванні забарвлення. 

Найбільше піддаються впливу сульфітів такі проміжні продукти, як 3-

дезоксизулози та ненасичені озулози. Перші утворюють з сульфітом 

оборотні сполуки та сповільнюють реакцію, іншіі утворюють необоротні 

додаткові сполуки, внаслідок чого цей проміжний продукт стабілізується, а 

процес потемніння затримується до тих пір, поки сульфіт не буде повністю 

використаний. Ці додаткові продукти були фактично виділені з модельних 

середовищ та ідентифіковані в харчових продуктах. 
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Рис. 3.12. Можливі механізми захисної дії гідросульфіт-йона під час 

потемніння харчових продуктів 

Сульфур(ІV) оксид (SО2) та його похідні пригнічують реакцію 

потемніння в харчових продуктах, проте їх застосування обмежується 

можливістю утворення в сульфітованих харчових продуктах слаботоксичних 

компонентів. Пошуки інших інгібіторів продовжуються, проте знайдені на 

Меланоїдинові 

пігменти 

а 

б 
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сьогодні замінники (ціаніди, димедон, гідроксиламін, гідразин, меркаптани, 

бромін) не придатні через токсичність. Однак цей шлях захисту від 

потемніння не захищає продукти від втрати амінокислот (наприклад, лізину), 

оскільки реакція з сульфіт-йонами протікає на останніх стадіях 

меланоїдиноутворення. 

Крім того, гідросульфіт-йон практично не впливає на реакцію 

Стреккера. Слід відмітити важливі моменти реакції меланоїдиноутворення, 

які необхідно знати і враховувати в харчовій технології. 

1. Утворення меланоїдинових пігментів може бути бажане або 

небажане, так само як і поява запаху – залежно від вигляду продукту. 

2. Можлива втрата незамінних амінокислот (особливо лімітуючих), 

тобто втрата харчовоїї цінності продукту. 

3. Деякі продукти реакції Майяра можуть бути мутагенними. Зокрема, 

приводяться дані про мутагенність деяких продуктів реакції D-глюкози і D-

фруктози з L-лізином або L-глутаміновою кислотою. Ефект був 

продемонстрований на прикладі сальмонели ТА-100. 

4. Продукти реакцій карамелізації і меланоїдиноутворення та 

утворення ароматичних компонентів, які супроводжують ці реакції, мають 

велике значення в багатьох харчових виробництвах для отримання продуктів 

з красивим кольором і характерним ароматом (під час випікання хліба, 

виробництво безалкогольних напоїв і пива, кондитерських виробів та ін.). В 

інших випадках (наприклад, у процесі кислотного способу отримання 

глюкози) утворення таких продуктів є недоліком, оскільки погіршує якість 

отриманих сиропів і веде до певної втрати важливих компонентів переробної 

сировини. 

5. Проміжні продукти реакції Майяра мають антиокисну активність. Є 

дані на модельних середовищах, що продукти реакції потемніння глюкози і 

гліцину знижують ступінь поглинання кисню та утворення пероксидів із 

похідних ліноленової кислоти. Це пояснюється тим, що проміжні продукти 

розпаду фруктозоаміну, сполучаючись з пероксидами або вільними 
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радикалами, сповільнюють окисний процес. Відповідне регулювання реакції 

Майяра під час виробництва харчового продукту позитивно позначиться на 

його якості в процесі зберігання. 

6. Окрім того, що реакція Майяра знижує вміст амінокислот, є докази, 

що утворені продукти утруднюють засвоєння білків. Вплив продуктів реакції 

Майяра на ефективність використання білка можна показати на прикладі. У 

крис, які знаходилися на казеїновому раціоні, що включав 0,2% суміші 

прореагованих глюкози і гліцину, спостерігалося уповільнення росту на 

40%. Норма отриманого з їжею нітрогену знижувалась з 49 до 31 %. 

Проміжні продукти реакції Майяра, що привели до таких наслідків, не були 

ідентифіковані. 

3.4. Окиснення до альдонових, дикарбонових та уронових кислот 

Дія окисників. Здатність альдоз до окиснення також має значення для 

харчових продуктів. За певних умов можливе окиснення до альдонових 

кислот, причому β-форма окиснюється швидше, ніж α-форма. Продуктом 

окиснення є β-лактон, який перебуває в рівновазі з γ-лактоном і вільною 

формою альдонової кислоти (рис. 3.13). Ця форма переважає за рН 3. 

Глюконо-ρ-лактон може бути присутнім в харчових продуктах в 

помірно кислому середовищі, коли відбувається повільна реакція, 

наприклад, під час отриманні деяких молочних продуктів. 

При дії більш сильних окисників (наприклад, нітратної кислоти) 

утворюються дикарбонові кислоти. 

Окиснення до уронових кислот можливе тільки під час захисту 

карбонільної групи (рис. 3.14). 

Один із промислових способів отримання глюкуронової кислоти – 

окиснення під час гідролізу крохмалю – наведений на рис. 3.15. 

Уронові кислоти розповсюдженні в природі. Деякі з них є 

структурними компонентами полісахаридів, що мають важливе значення в 

харчових процесах, таких як гелеутворення і загущення – це пектин (D-
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галактуронована кислота), альгінова кислота із морських водоростей (D-

мануронова кислота, α-гулуронова кислота). 

 

Рис. 3.13. Окиснення D-глюкози 

 

 

Рис. 3.14. Окиснення D-галактози до D-галактуронову кислоту. 
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Рис. 3.15. Проміжна стадія промислового отримання глюкуронової 

кислоти (окиснення) 

 

Каталатичне окиснення під дією ферментів, зокрема окиснення 

глюкози під дією глюкозооксидази. 

З точки зору використання в харчових технологіях представляє інтерес 

система глюкозооксидаза-каталаза. 

Глюкозооксидаза (β-D-глюкоза : О2-оксидоредуктаза) специфічна по 

відношенні до глюкози. Її дія показана на схемі (3.21-3.25). 

 

+Б-ФАДН2  

 

(3.21) 
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ФАДН2 + О2 → ФАД + Н2О2,     (3.22) 

С6Н12О6 + Н2О + О2 ⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
азаглюкооксид

 С6Н12О7 + Н2О2,  (3.23) 

2 Н2О2 ⎯⎯⎯ →⎯
каталаза

Н2О + О2,     (3.24) 

С6Н12О6 + О2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯
+каталазаазаглюкооксид

 2 С6Н12О7.  (3.25) 

Ця реакція є ефективним методом видалення кисню із напоїв (соку, 

пива), оскільки кисень бере участь в утворенні пероксидів і речовин, які 

викиликають зміну кольору і запаху продуктів. 

У табл. 3.4 та 3.5 приведені дані, які характеризують ефективність 

видалення кисню із соків та пива. Дані з використання гідросульфіту 

(показані для порівняння) показують, що ефективність використання 

глюкооксидази набагато вища – кількість кисню уже за тиждень зберігання у 

цьому випадку значно менша, ніж у випадку використання гідросульфіту. 

Застосування глюкооксидази дає можливість інгібувати протікання 

реакції Майяра. 

Таблиця 3.4 

Застосування глюкооксидази (додана перед закупорюванням пляшок) для 

видалення кисню із соків (за 30 год.) 

Сік Дослід Вміст кисню, см3 

Кількість 

видаленого 

кисню, % 

Апельсиновий 
Контрольний 4,5 0 

З ферментом 2,3 49 

Лимонний 
Контрольний 3,6 0 

З ферментом 1,9 47 

 

3.5. Процеси бродіння 

Бродіння – процес (в якому беруть участь вуглеводи), що 

використовується в деяких харчових технологіях: під час приготування тіста 
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у процесі виготовленні хліба, у виробництві пива, квасу, спирту, вина та 

інших продуктів. 

Таблиця 3.5 

Дія глюкооксидази під час зберігання пива 

Час зберігання, днів 
Залишок кисню (мм рт.ст. при додаванні) 

глюкооксидази гідросульфіту 

1 943 1280 

7 407 1170 

30 346 915 

60 152 544 

90 80 194 

180 49 160 

 

Спиртове бродіння здійснюється завдяки життєдіяльности ряду 

мікроорганізмів. Найбільш типовими ферментами спиртового бродіння є 

дріжджі роду Saccharomyces. Сумарно спиртове бродіння виражається 

рівнянням: 

С6Н12О6 = 2СО2 + 2С2Н5ОН.    (3.26) 

Це сумарне рівняння не відображає того факту, що переважно, крім 

головних продуктів бродіння – етанолу та карбон(ІV) оксиду, завжди в 

незначній кількості утворюються деякі інші речовини, наприклад 

бурштинова, лимонна кислота, а також суміш амілового, ізоамілового, 

бутилового та інших спиртів, оцтова кислота, дикетони, оцтовий альдегід, 

гліцерин і ряд інших сполук, невелика кількість яких надає специфічного 

аромату винам, пиву та іншим спиртним напоям. 

Різні цукри зброджуються дріжджами з різною швидкістю. Найбільш 

легко піддаються бродінню глюкоза і фруктоза, повільніше маноза, ще 

повільніше – галактоза; пентози дріжджами не зброджуються. З дисахаридів 

добрим субстратом спиртового бродіння є сахароза і мальтоза. Однак обидва 
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цукри зброджуються лише після попереднього гідролізу на моносахариди 

ферментами α-глікозидазою і β-фруктофуранозидазою дріжджів. 

У присутності кисню спиртове бродіння припиняється і дріжджі 

отримують енергію, необхідну для їх розвитку і життєдіяльності, шляхом 

кисневого дихання. При цьому дріжджі витрачають цукор значно 

економніше, ніж в анаеробних умовах. Припинення бродіння під впливом 

кисню отримало назву «ефект Пастера». 

Інший вид бродіння, важливий для харчової технології, це 

молочнокисле бродіння, під час якого з однієї молекули гексози 

утворюються дві молекули молочної кислоти: 

С6Н12О6 = 2СН3–СНОН–СООН.   (3.27) 

Молочнокисле бродіння відіграє велику роль під час виробництва 

молочнокислих продуктів (простокваші, ацидофіліну, кефіру, кумису), у 

процесі виготовлення квасу, хлібних заквасок і «рідких дріжджів» для 

хлібопекарства, під час квашення капусти, огірків, при силосуванні кормів. 

Всі мікроорганізми, які викликають молочнокисле бродіння, 

поділяються на дві великі групи. 

До першої групи належать мікроорганізми, подібні до Streptococcus 

lactis; істинні анаероби, які зброджують гексози в точній відповідності з 

сумарним рівнянням молочнокислого бродіння. Їх називають 

гомоферментативними молочнокислими бактеріями. 

Другу групу утворюють гетероферментативні молочнокислі бактерії, 

які крім молочної кислоти, утворюються значні кількости інших продуктів, 

зокрема, оцтової кислоти та етилового спирту. Характерним представником 

другої групи молочнокислих бактерій є мікроб Bacterium lactis aerogenes, 

який продукує утворення молочної, оцтової кислот, етилового спирту, 

вуглекислого газу, водню і метану. Зокрема, помітний вміст молочної і 

оцтової кислот в житньому тісті (і житньому хлібі) пояснюється тим, що під 

час його бродіння, поряд зі спиртовим бродінням, проходить молочнокисле 

бродіння, у процесі якого накопичуються як молочна, так і оцтова кислоти. 



 53 

4. ФУНКЦІЇ МОНОСАХАРИДІВ І ОЛІГОСАХАРИДІВ У ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТАХ 

4.1. Гідрофільність 

Гідрофільність – одна з основних фізичних властивостей вуглеводів, 

корисних для харчових продуктів. Гідрофільність зумовлена наявністю 

численних ОН–груп. Вони взаємодіють з молекулою води за допомогою 

водневого зв’язку та сольватують і (або) розчиняють цукри та багато їхніх 

полімерів. Ефект зв’язування води в значній мірі залежить від структури 

цукру. 

Дані табл. 4.1 показують, що, наприклад, фруктоза більш 

гігроскопічна, ніж D-глюкоза, хоча вони мають і однакову кількість 

гідроксильних груп. За 100%-ї рівноважної відносної вологости повітря 

сахароза і мальтоза зв’язує однакову кількість води, в той же час лактоза 

менш гігроскопічна. Гідратні форми, які мають міцну кристалічну 

структуру, в меншій мірі абсорбують вологу. 

Таблиця 4.1 

Абсорбція води цукрів 

Цукор 

Абсорбція води (20°С), % за відносної рівноважної 

вологости та впродовж часу 

60%, 1 год. 60%, 9 днів 100%, 25 днів 

Глюкоза 0,07 0,07 14,5 

Фруктоза 0,28 0,63 73,4 

Сахароза 0,04 0,03 18,4 

Мальтоза-ангідро 0,80 7,0 18,4 

Мальтоза-гідрат 5,05 5,1 – 

Лактоза-ангідро 0,54 1,2 1,4 

Лактоза-гідрат 5,05 5,1 – 

 

Слід зазначити, що неочищений цукор або цукрові сиропи здатні 

абсорбувати воду в більшій мірі, ніж очищений цукор. Причиною цього 
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перешкоджання домішками утворенню водневих зв’язків між молекулами 

цукру. ОН–групи цукру стають більш доступними для зв’язування води за 

допомогою водневих зв’язків. Здатність зв’язувати воду і контролювати 

активність води (аw) у харчових продуктах – одна з найбільш важливих 

властивостей вуглеводів. 

Завдяки гідрофільности можна (в залежності від виду продукту) 

вирішувати питання – чи потрібно лімітувати надходження вологи або 

контролювати її втрату. Наприклад, заморожені пекарські вироби не повинні 

містити великих кількостей абсорбованої вологи, тому в цих виробах 

доцільніше використовувати такі цукри, як мальтоза, лактоза. В інших 

випадках необхідний контроль аw для того, щоб не відбувалася втрата вологи 

під час зберігання. Це стосується кондитерських та пекарських продуктів. 

Тут добрі результати дає застосування гігроскопічних цукрів, зернових 

сиропів, фруктозних сиропів, інвертного цукру. 

4.2. Зв’язування ароматичних речовин 

Для багатьох харчових продуктів, у процесі отримання яких 

використовуються різні види сушіння, вуглеводи є важливим компонентом, 

який сприяє збереженню кольору і летких ароматичних речовин. Сутність 

цього явища полягає в заміні взаємодії цукор-вода на взаємодію цукор-

ароматична речовина: 

Цукор-вода + ароматичні речовини→цукор-ароматична речовина + вода(4.1) 

Леткі ароматичні речовини – це група карбонільних сполук (альдегіди, 

кетони), похідні карбонових кислот (естери) та ін. 

Здатність зв’язувати ароматичні речовини у дисахаридів виражена 

сильніше, ніж у моносахаридів. Дуже добрими фіксаторами аромату є 

циклодекстрини (декстрини Шардінгера) (рис. 4.1), які утворюються під час 

дії на крохмаль амілази Bacillus macerans. 

Ефективними фіксаторами аромату та барвників є великі вуглеводні 

молекули, наприклад, гуміарабік. Утворюючи плівку навколо цих речовин, 

гуміарабік перешкоджає абсорбції вологи і її втраті за рахунок 
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випаровування та хемічного окиснення. Великим прогресом у фіксації 

харчових ароматів є використання в техніці мікрокапсулювання сумішей 

гуміарабіку і желатину. 

 

Рис. 4.1. Декстрини Шардінгера 

4.3. Утворення продуктів неферментативного потемніння та 

харчового аромату 

Реакції неферментативного потемніння дають зафарбовані 

меланоїдинові пігменти та різноманітні леткі компоненти. Саме вони 

відповідають за той чи інший запах харчових продуктів, в процесі 

виробництва яких присутня теплова обробка. При цьому слід мати на увазі, 

що в одних випадках їх утворення має позитивне значення в загальній оцінці 

якости харчового продукту, в інших – може бути небажане. Продукти реакції 

неферментативного потемніння можуть не тільки надавати кольору 

продукту, але й впливати на інші його властивости. Наприклад, можна 

відзначити двоїсту функцію мальтолу та етилмальтолу. Ці речовини мають 

сильний карамельний аромат та солодкість. Крім того, мальтол впливає на 

структуру харчового продукту, надаючи йому більшої «бархатистости». 

Ізомальтол, порівняно з мальтолом, приблизно в 6 разів ефективніший за 

показником солодкості. Продукти термічного розкладу цукрів включають 

піранові і фуранові сполуки, а також фуранони, лактони, ефіри; наявність 

тих чи інших ароматичних сполук надає кожному продукту властивий йому 

аромат. 
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Під час протікання цукор-амінної реакції також утворюються 

ароматичні речовини – органічні речовини – імідазоли, піразини, піроли та 

ін. Наприклад, при взаємодії D-глюкози з амінокислотами за температури 

100°С може продукуватися карамельний аромат (якщо амінокислота – 

гліцин), аромат житнього хліба (валін), шоколаду (глютамін). Крім того, 

утворення тих чи інших ароматичних речовин залежить від температури. 

Наприклад, під час реакції D-глюкози з валіном за температури 100°С – 

відчувається аромат житнього хліба, а за 180°С – аромат шоколаду; з 

проліном – за 100°С – запах смаженого білка, а за 180°С – аромат, властивий 

пекарським виробам. Гістидин під час реакції з D-глюкозою (100°С) не дає 

ніякого аромату, а за 180°С – запах паленого цукру. Аромат, який отримують 

під час реакції D-глюкози з сульфурвмісними амінокислотами, відмінний від 

інших амінокислот. Так, у процесі взаємодії D-глюкози з метіоніном 

утворюються продукти, що мають запах картоплі, з цистеїном і цистином – 

запах смаженого м’яса. Це необхідно враховувати під час виробництва 

харчових продуктів, і в ряді випадків, з точки зору споживчих властивостей, 

кількість летких ароматичних компонентів повинна обмежуватися. 

4.4. Солодкість 

Відчуття солодкого у роті під час споживання низькомолекулярних 

вуглеводів характеризує ще одну важливу функцію їх у харчових продуктах. 

У табл. 4.2 наведена характеристика відносної солодкости різних вуглеводів 

порівняно з сахарозою (солодкість якої прийнята за 100). 
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Таблиця 4.2 

Відносна солодкість (ВС) вуглеводів та деяких штучних підсолоджувачів 

Цукор ВС 
Цукор або 

підсолоджувач 
ВС 

Сахароза 100 α-D-лактоза 16 

β-D-фруктоза 180 β-D-лактоза 32 

α-D-глюкоза 74 Ксилоза 40 

β-D-глюкоза 82 Сорбіт 63 

α-D-галактоза 32 Ксиліт 90 

β-D-галактоза 21 Цикламати 500 

α-D-маноза 32 Аспартам 180 

β-D-маноза Гірка Сахарин 500 
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5. ФУНКЦІЇ ПОЛІСАХАРИДІВ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 

5.1. Структурно-функціональні властивости полісахаридів 

Всі полісахариди, які присутні в харчових продуктах, виконують певні 

функції, зумовлені їх молекулярною структурою, розміром та наявністю 

міжмолекулярних взаємодій, зумовлених, в першу чергу, водневими 

зв’язками. Цілий ряд полісахаридів є незасвоюваними. Це целюлоза, 

геміцелюлоза та пектинові компоненти клітинних стінок овочів, фруктів і 

насіння. Ці компоненти надають багатьом продуктам щільности, крихкости, 

а також приємного відчуття у роті. І, крім того, вони важливі (як харчові 

волокна) для нормальної життєдіяльности людського організму. 

Полісахариди, які присутні в харчових продуктах, виконують важливу 

функцію, яка полягає у забезпеченні їх якости та текстури: твердости, 

крихкости, щільности, загусання, в’язкості, липкости, гелеутворюючої 

здатности, відчуття у роті. Саме завдяки полісахаридам утворюється 

структура харчового продукту – м’яка або крихка, набрякла або 

желеподібна. 

Полісахариди повинні бути розчинними, оскільки вони складаються з 

глікозидних одиниць (гексоз або пентоз), а кожна глікозидна одиниця має 

кілька точок для утворення водневих зв’язків. 

Так, наприклад, в глюкані п’ять атомів оксигену в ланцюгу можуть 

приймати участь в утворенні водневих зв’язків: 

     (5.1) 

Кожний гідроксильний гідроген або оксиген може потенційно 

зв’язувати молекулу води, і таким чином кожна одиниця в ланцюзі може 

бути повністю гідратована, що мало би зумовити розчинність всієї молекули. 

Але полісахариди не розчинні у воді, якщо доступ до води обмежений. Це 

характерно для лінійних молекул, де ланцюги повністю розтягнуті і, як 
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наслідок, можуть тісно прилягати один до одного вздовж всієї довжини. Це, 

в першу чергу, відноситься до целюлози. Одна лінійна молекула може за 

рахунок водневих зв’язків зв’язуватися з іншого лінійною молекулою, 

утворюючи кристалічну структуру. За такої впорядкованої будови не 

залишається місця зв’язуванню для утворення в системі вода-целюлоза 

водневих зв’язків, і тому ці кристалічні ділянки нерозчинні у воді та дуже 

стабільні. Відомо, наприклад, що дерева ростуть та живуть століттями. Тим 

не менш, не вся целюлозна молекула втягується в кристалічні утворення, 

завдяки чому залишаються ділянки, доступні для утворення водневих 

зв’язків між молекулою целюлози і водою. Це аморфні, неструктуровані 

ділянки, які є високо гідратованими. Це відбувається у тому випадку, якщо 

деякі секції однієї целюлозної молекули зв’язані з деякими секціями іншої 

целюлозної молекули в за типом «спагеті»; взаємодію між ланцюгами – 

неможлива. 

Якщо однакові лінійні молекули перенесені в розчин за нейтрального 

значення рН, то вони можуть взаємодіяти між собою так, як під час 

утворення кристалічних зон в целюлозі, тобто вода буде виключена із зон 

зв’язування. Якщо температура недостатньо висока, щоб розтягнути 

сегменти ланцюгів, то ці комбіновані сегменти не тільки будуть залишатися, 

але й можуть навіть рости, втягуючи сусідні одиниці інших ланцюгів в 

утворення зон зв’язування. Якщо багато молекул беруть участь в утворенні 

цих зон, то з часом може виникнути частинка, яка досягає розміру, при 

якому гравітаційний ефект змушує її осідати. Цей ефект, який спостерігався 

під час стояння амілозних клейстерів (коли довгі і порівняно неширокі 

молекули починають кристалізуватися), називають ретроградацією 

крохмалю. Процес вилучення води, який супроводжує ретроградацію, 

називається синерезисом. 

У ряді випадків зони взаємодії не ростуть, а залишаються у вигляді 

сегментів тільки двох молекул. Нова зона взаємодії однієї з молекул з новою 

молекулою утворюється в іншому місці. Таким чином, кожна полісахаридна 
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молекула буде брати участь у двох і більше зонах з’єднання. Ці молекулярні 

асоціації утворюють тривимірну сітку з розчинником, в якій молекула води 

розподілені всюди. В результаті утворюється унікальна структура: спочатку 

був розчин, потім утворився гель. Утворення гелів, наприклад, відбувається 

під час швидкого охолодження концентрованих амілозних крохмальних 

клейстерів. 

Сила гелю залежить від сили зон зв’язування, які утримають всю 

структуру разом. Якщо протяжність зон зв’язування невелика, сили, які 

утримують ланцюг сусідніх молекул невеликі, і молекули можуть 

розділитися під зовнішнім тиском або при невеликому підвищенні 

температури, яка сприяє збільшенню руху полімерних ланцюгів. Такі гелі 

називають слабкими, вони термічно нестабільні. Якщо довжина зон 

зв’язування велика, то сили які утримують ланцюги сусідніх молекул 

достатні, щоб протистояти впливу температури та зовнішнього тиску. Такі 

гелі називають твердими, вони термостабільні. Силою гелів можна 

управляти контролюючи зони зв’язування, що дуже важливо для технології 

багатьох харчових продуктів. 

Розгалужені полісахариди (наприклад амілопектин) або 

гетерополіглікани не можуть тісно розташовуватися один біля одного, тому і 

не можуть формувати зони зв’язування відповідних розмірів і сили, щоб 

утворити гель. Такі молекули просто утворюють в’язкі стабільні розчини. Це 

стосується і заряджених полісахаридів, які містять –СООН групи. 

Негативний заряд приводить до відштовхування сегментів ланцюгів і таким 

чином запобігають утворенню зон зв’язування. 

Всі розчинні полісахариди дають в’язкі розчини із-за великого розміру 

їх молекул. Серед натуральних харчових полісахаридів найменш в’язкими є 

розчини гуміарабіку. В’язкість залежить від розміру молекули, форми і 

заряду. Якщо молекула має заряд за рахунок йонізації присутніх у ній 

карбоксильних груп, то ефект впливу заряду може значним у всіх випадках, 

крім дуже кислих розчинів. Для карбоксилвмісних полісахаридів цей ефект 
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мінімальний за рН 2,8, коли йонізація –СООН груп пригнічена і полісахарид 

веде себе як незаряджена молекула. В’язкість залежить від присутности 

поліелектролітів, оскільки вони впливають на конфігурацію і розмір 

молекули, та природи інших присутніх речовин, так як їх наявність може 

мати гальмівну дію на полімер. 

З точки зору стеричних причин, все лінійні молекули, мають вони 

заряд чи ні, потребують для обертання більше простору, ніж 

високорозгалужені тієї ж молекулярної маси. Таким чином, як правило, 

розчини лінійних полісахаридів мають більшу в’язкість, ніж розгалужених. 

Звідси, з точки зору забезпечення в’язкості, структури або гелеутворення в 

харчових продуктах, більш корисними є лінійні полісахариди. 

Все, що змушує нерозчинні лінійні молекули ставати більш 

витягнутими, викликає збільшення в’язкості, і, відповідно, якщо в результаті 

якої-небудь дії молекули стають менш лінійними, тобто більш компактними 

або скрученими, то в’язкість розчину зменшується. У харчових продуктах 

негелеутворюючі компоненти можуть змінювати в’язкість шляхом їх впливу 

на полісахариди. Так, цукри, зв’язуючи доступні молекули води, зменшують 

їх кількість для взаємодії з полісахаридами. Це приводить до того, що 

полісахаридні молекули скручуються за рахунок утворення між ними 

водневих зв’язків. В результаті може утворитися гель або відбувається 

підсилення гелю, як наприклад, в гелі пектину. Солі можуть знижувати 

відштовхуючий ефект, тим самим викликаючи скручування полісахаридних 

молекул, укрупнення або навіть їх осадження. 

5.2. Крохмаль 

Крохмаль – рослинний полісахарид зі складною будовою. Він 

складається з амілози та амілопектину; їх співвідношення в різних 

крохмалях різне (амілози 13-30%; амілопектину 70-85%). 

Амілоза та амілопектин у рослинах формуються у вигляді 

крохмальних зерен, структура яких до кінця невияснена. Властивости 

амілози та амілопектину наведені в табл.5.1. 
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Таблиця 5.1 

Властивости амілози та амілопектину 

Властивості Амілоза Амілопектин 

Молекулярна маса 50 тис.-2 млн. Від 1 до декілька млн. 

Здатність до 

ретроградації 
Висока Низька 

Продукти дії β-амілази Мальтоза 
Мальтоза, β-насичений 

декстрин 

Продукти дії 

глюкоамілази 
D-глюкоза D-глюкоза 

Форма молекули Лінійна Розгалужена 

 

Крохмаль є важливим компонентом харчових продуктів, так як 

виконує роль загущувача та зв’язуючого агента. В одних випадках він 

присутній в сировині, яка перероблюється на харчові продукти (наприклад, 

хлібобулочні вироби). В інших його додають для наданню продукту тих чи 

інших властивостей – крохмаль широко використовується під час 

виробництва пудингів, концентратів супів, киселів, соусів, салатних 

приправ, начинок, майонезу; один з компонентів крохмалю – амілоза – 

використовується для харчових оболонок і покриттів. 

Клейстеризація та інші властивости крохмалю, що мають важливе 

значення для харчових продуктів. Непошкоджені крохмальні зерна 

нерозчинні в холодній воді, але можуть незворотньо поглинати вологу і 

легко набухають. Збільшення діаметра зерен під час набухання залежить від 

виду крохмалю. Наприклад, для звичайного кукурудзяного крохмалю – 

9,1%, для восковидного – 22,7%. 

По мірі підвищення температури збільшується коливання крохмальних 

молекул, руйнуються міжмолекулярні зв’язки, що приводить до вивільнення 

місць зв’язування для взаємодії з молекулами води водневим зв’язком. Таке 

проникнення води та розділення великих і довгих сегментів крохмального 
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ланцюга збільшує невпорядкованість у загальній структурі і зменшує число 

та розмір кристалічних ділянок. При подальшому нагріванні в присутности 

більшої кількості води, відбувається повна втрата кристалічности, яка 

супроводжується втратою обрисів крохмальних зерен. Як правило, великі 

крохмальні зерна клейстеризуються за нижчої температури, ніж дрібні. 

Температуру, яка відповідає руйнуванню внутрішньої структури 

крохмальних зерен, називають температурою клейстеризації. Вона залежить 

від джерела одержання крохмалю (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Залежність температури клейстеризації крохмалю від джерела отримання 

Джерело Вміст амілози, % 
Температура 

клейстеризації, °С 

Кукурудза 28 62-70 

Картопля 23 58-66 

Тапіока - 52-64 

Пшениця 26 53-65 

Рис 18 61-78 

Жито – 57-70 

Ячмінь 22 56-62 

Овес 27 56-62 

Сорго 25 69-75 

Горох 35 57-70 

Квасоля 24 64-67 

Воскоподібна кукурудза 1 63-72 

Під час клейстеризації зерна крохмалю набухають дуже сильно. Криві 

в’язкості, отриманні на ротаційному віскозиметрі, показують, що спочатку 

підвищення температури веде до крутого збільшення в’язкості, що пов’язано 

з набуханням крохмальних зерен. Потім набряклі крохмальні зерна 

розриваються і дезінтегрують, спричиняючи падіння в’язкости (рис. 5.1). 

Нахил кривих сильно відрізняється для різних крохмалів. 



 64 

Здатність крохмалю утворювати клейстери робить його цінним 

компонентом харчових продуктів. 

Клейстеризація крохмалю, в’язкість крохмальних розчинів, 

характеристика крохмальних гелів залежить не тільки від температури, але й 

від виду та кількости інших присутніх компонентів. Це необхідно 

враховувати, оскільки в процесі виробництва харчових продуктів крохмаль 

знаходиться у присутности таких речовин, як цукор, білки, жири, харчові 

кислоти і вода. 

В
’

я
зк

іс
ть

 (
о
д

. 
Б

р
аб

ен
д

ер
а)

 

 

 0                     20 40 60 τ, хв. 

Рис. 5.1. Зміна в’язкости в процесі клейстеризації крохмальної суспензії 

 

У харчових продуктах вода є не просто середовищем для реакції, а 

активним інгредієнтом у процесах, що відбуваються. Важливим є не 

загальна кількість води, а її доступ для участи у перетвореннях, або 

активність води аw. На активність води впливають солі, цукри та інші 

компоненти, зв’язують воду. Якщо ці речовини присутні у великих 

кількостях, аw буде нижчою і клейстеризація крохмалю може не відбуватися 

або відбуватися обмежено. Агенти, які зв’язують воду, гальмують 

клейстеризацію крохмалю, оскільки зменшують кількість води, доступну для 

участі в клейстеризації. 

Високий вмісту цукру зменшує швидкість клейстеризації крохмалю, 

знижує пік в’язкості. Дисахариди є більш ефективними з точки зору 

сповільнення клейстеризації і зниження піку в’язкості, ніж моносахариди 
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(рис. 5.2). Крім того, цукри зменшують силу крохмальних гелів, так як 

відіграютьроль пластифікатора та беруть участь в утворенні зон зв’язування. 
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Рис. 5.2. Вплив цукру на розвиток в’язкости під час клейстеризації 

кукурудзяного крохмалю (100°С) 

На клейстеризацію крохмалю під час виробництва харчових продуктів 

впливають і ліпіди – тригліцериди (жири, олії), моно- та діацилгліцериди. 

Жири, які можуть утворювати комплекс з амілозою, гальмують набухання 

крохмальних зерен. Внаслідок цього в білому хлібі, в якому мало жиру, 96% 

крохмалю зазвичай повністю клейстеризовано. Під час виробництва 

пекарських виробів ці два фактори (велика концентрації жиру і низька αW) 

значно впливають на неклейстеризацію крохмалю. 

Моноацилгліцериди жирних кислот (С16–С18)) приводять до 

підвищення температури клейстеризації, підвищення температури, 

відповідно піку в’язкості, зменшення сили гелю. Це пов’язано з тим, що 

компоненти жирних кислот в моноацилгліцеридах можуть утворювати 

сполуки з амілозою, а можливо, і з довгими внутрішніми ланцюгами 

амілопектину (рис. 5.3). 

Утворення цих комплексів перешкоджає доступу води в гранулу. Крім 

того, ліпід-амілозні комплекси вмішуються також і в утворення зон 

зв’язування. 

 



 66 

 

амілоза 

жирна кислота 

Рис. 5.3. Утворення сполук включень 

 

Завдяки нейтральному характеру крохмалю низькі концентрації солей, 

як правило, не впливають на клейстеризацію або утворення гелю. Виняток 

становить картопляний амілопектин, який містить фосфатні групи. В цьому 

випадку солі можуть, залежно від умов, або збільшувати, або зменшувати 

набухання. Це необхідно враховувати під час вибору тривалости і 

температурного режиму процесів приготування відповідних харчових 

продуктів з використанням крохмалю як загущувача. 

Кислоти присутні в багатьох продуктах, в яких крохмаль 

використовується як загущувач. Однак більшість харчових продуктах має рН 

4-7, і ці концентрації йонів Н+ не значно впливають на набухання крохмалю 

або його клейстеризацію. Швидкість набухання сильно збільшується за рН 

10, але це значення знаходиться поза зоною рН харчових продуктів. За 

низьких рН (салатні приправи, фруктові начинки) спостерігається помітне 

зниження піку в’язкости крохмальних клейстерів і швидке зниження 

в’язкости під час нагрівання (рис. 5.4). 

Оскільки за низьких значень рН відбувається інтенсивний гідроліз з 

утворенням незагущених декстринів, необхідно для запобігання кислотного 

розрідження використовувати як загущувачі в кислих продуктах 

модифіковані поперечно-зшиті крохмалі. Внаслідок великого розміру їх 

молекул зниження в’язкости в результаті гідролізу стає мало помітним. 

Для багатьох харчових продуктів, особливо для пшеничного тіста, 

дуже велике значення має взаємодія білок-крохмаль. Це в першу чергу 

важливо з точки зору формування структури хліба, яка пов’язана з 

утворенням клейковини (під час перемішування процесі приготування тіста), 

клейстеризацією крохмалю та денатурацією білка під час нагрівання в 

присутности води. Однак точна природа взаємодії між крохмалем і білком у 
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харчових системах залишається нез’ясованою. Це пов’язано з труднощами у 

вивченні взаємодії двох неподібних макромолекул. 

В
’
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зк

іс
ть

 

 

 τ, хв. 

Рис. 5.4. Вплив рН на в’язкість клейстеру кукурудзяного крохмалю під 

час нагрівання (90°С) 
 

У процесі виробництва заморожених харчових продуктів, в яких 

крохмаль виконує роль загущувача, необхідно враховувати можливість 

ретроградації амілози в процесі відтаювання. Якщо в цьому випадку 

використовується звичайний крохмаль, то під час відтаювання вироби мають 

волокнисту або зерноподібну структуру. Краще для таких виробів 

використовувати восковидний кукурудзяний крохмаль, який практично не 

містить амілози, або фосфатні поперечно-зшиті крохмалі (табл. 5.3). 

У багатьох крохмалевмісних харчових продуктах (в першу чергу, 

хлібобулочних) під час зберігання спостерігається черствіння, яке теж 

пов’язане, особливо на початковій стадії, з асоціацією амілозних молекул. 

Під час тривалого зберіганні може відбуватися також асоціація довгих 

розгалужених молекул амілопектину. Для запобігання черствінню в таких 

виробах доцільно використовувати як добавки жири, які утворюють 

комплекси з амілозою. Ефект черствіння може бути частко реверсований в 

хлібі прогріванням і змочуванням водою. При цьому в результаті термічного 

руху крохмальних молекул відбувається часткове повернення до більш 
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аморфної структури, яка не так щільно упакована, і тому текстура виробу 

стає м’якшою. 

Таблиця 5.3 

Властивости кукурудзяних крохмалів 

Тип 

Співвідношення 

амілоза-

амілопектин 

Температура 

клейстеризації, 

°С 

Характерні 

властивості 

Нормальний 1:3 62-72 

Невисока 

стабільність під час 

заморожування-

розмороження 

Восковидний 0:1 63-72 
Мінімальна 

ретроградація 

Кислотно-

модифікований 
різне 69-79 

Розчинний в 

киплячій воді; 

знижена в’язкість 

гарячих клейстерів 

порівняно з 

нормальним 

крохмалем 

Гідроксіетильований ″ 58-68 

Підвищена 

прозорість 

клейстерів; знижена 

здатність до 

ретроградації 

Монофосфатний ″ 56-66 

Набухає у холодній 

воді, знижена 

здатність 

ретроградації 

Ацетильований ″ 55-65 
Добра прозорість 

клейстерів та 

стабільність 

Поперчено-зшитий ″ 

Вища, ніж у не 

модифікованих; 

залежить від 

ступеня зшивання 

Висока стабільність 

клейстерів, знижена 

здатність до 

ретроградації, 

стабільність під час 

заморожування та 

розмороження 

Модифіковані крохмалі. Враховуючи вплив властивостей крохмалю 

на якість харчових продуктах, доцільним є використання різних 

модифікованих крохмалів в цілому ряді виробництв. 

Попередньо клейстеризований крохмаль отримують шляхом 

клейстеризації крохмальної суспензії, яку поміщають між двома 
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горизонтальними циліндрами, що нагріваються парою, для подальшого 

висушування у вигляді тонкої плівки і подрібнення в порошок. Цей 

крохмаль може бути отриманий також розпиленням під час сушіння 

крохмального клейстеру. Характерною особливістю цього крохмалю є 

здатність до швидкої регідратації у воді, що дає можливість використовувати 

його як загущувач в харчових продуктах без нагрівання (наприклад, 

пудингах, начинках тощо). 

Кислотно-модифікований крохмаль. Кислотний гідроліз за 

температури, яка нижча від температури клейстеризації, відбувається в 

аморфних зонах крохмального зерна, залишаючи кристалічні зони відносно 

незмінними, причому більшою мірою відбувається гідроліз амілопектину, а 

не амілози. Переважно такий крохмаль отримують шляхом обробки 

крохмальної суспензії хлоридною або сульфатною кислотою за температури 

25-55°С, причому час обробки залежить від показника в’язкости і може 

становити 6-24 год. Цей крохмаль практично не розчиняється у холодній 

воді, але добре розчинний в кип’яченій воді. Для цього крохмалю, 

характерна нижча в’язкість гарячих клейстерів, зменшення сили гелю, 

підвищення температури клейстеризації. Завдяки здатности кислотно-

модифікованого крохмалю утворювати гарячі концентровані клейстери, які 

під час охолодження на холоді утворюють гель, його можна з успіхом 

застосовувати як пом’якшувач у процесі виробництва желатинових цукерок, 

а також для отримання захисних плівок. 

Естерифіковані крохмалі. Відомо, що крохмаль може бути підданий 

естерифікації. Оскільки D-глікопіранозилмономер містить три вільних 

гідроксили, ступінь заміщення (СЗ) може бути від 0 до 3. Комерційно більш 

доцільними є похідні, СЗ в яких менше 0,1. Така модифікація спричиняє 

певні зміни колоїдних та інших властивостей, які є істотними для харчових 

продуктів. Введення гідроксіетилгруп за низького СЗ приводить до 

зниження температури клейстеризації, збільшення швидкости набухання 

зерен, зменшує тенденцію до гелеутворення і ретроградації. Такі крохмалі 
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застосовуються як харчова добавка – загущувач в салатних приправах, 

начинках та ін. 

Ацетати крохмалю низького ступеня заміщення отримують шляхом 

обробки зерен крохмалю оцтовою кислотою або ацетан гідридом в 

присутности каталізатора (як правило за рН 7-11; t = 25°С; СЗ = 0,5). Розчини 

ацетатів крохмалю дуже стабільні, оскільки наявність ацетил-груп 

перешкоджає асоціації двох амілозних молекул і довгих бокових ланцюгів 

амілопектину. Ацетати крохмалю порівняно зі звичайним кукурудзяним 

крохмалем мають знижену температуру клейстеризації, знижену здатність до 

ретроградації, утворюють прозорі і стабільні клейстери. Завдяки цим 

якостям ацетати крохмалю застосовують у заморожених продуктах, 

пекарських виробах і т.і. 

Монофосфатні естери зернового крохмалю отримують реакцією сухої 

суміші крохмалю і кислих солей орто-, піро- або триполіфосфату за 

підвищеної температури (50-60°С, 1 год.). СЗ переважно менше ніж 0,25, але 

можна отримувати продукти і з більш високим ступенем заміщення шляхом 

підвищення температури, концентрації фосфату та тривалости реакції. 

Порівняно із звичайним крохмалем цей крохмаль має нижчу температуру 

клейстеризації, набухає в холодні воді (СЗ = 0,07 і вище), має знижену 

здатність до ретроградації. Характеристика фосфатних зернових крохмалів 

подібна до картопляного крохмалю, який теж містить фосфатні групи. 

Монофосфатний крохмаль застосовують у заморожених продуктах як 

загущувач, завдяки його винятковій стабільности під час заморожування-

розморожування. Попередньо клейстеризований фосфатний крохмаль 

диспергує в холодній воді, тому може успішно використовуватися в інстант-

десертних порошкоподібних продуктах та морозиві. 

На відміну від монофосфатного крохмалю, у дифосфатному крохмалі 

фосфат естерифікується з двома гідроксильними групами, часто з двох 

сусідніх крохмальних ланцюгів. Таким чином, утворюється хемічний мостик 

між сусідніми ланцюгами, і ці крохмалі відносять до поперечно-зшитих 
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крохмалів. Наявність ковалентного зв’язку між двома крохмальними 

ланцюгами запобігає набуханню крохмальних зерен, підвищує стабільність 

під час нагрівання і можливого гідролізу. 

Поперечно-зшитий крохмаль може бути отриманий реакцією 

крохмалю (R–ОН) з бі- та поліфункціональними агентами, такими як натрій 

триметафосфат, фосфор оксихлорид, змішані ангідриди оцтової та 

дикарбонової (наприклад, адипінової) кислот. 

Найбільш значна зміна властивостей поперечно-зшитого крохмалю – 

висока стабільність за підвищених температур, низьких значень рН, під час 

механічних впливів; зниження здатности до ретроградації; стабільність під 

час заморожування-розмороження. Завдяки цим властивостями поперечно-

зшиті крохмалі застосовують в дитячому харчуванні, салатних приправах, 

фруктових начинках, в кремах. 

Окиснені крохмалі можна отримати під час дії окисників (наприклад 

NaClO, КМnO4, КВrO3) на водні суспензії крохмалю за температури нижчій, 

ніж температура клейстеризації. При дії окисників відбувається гідролітичне 

розщеплення глікозидних зв’язків з утворенням карбонільних груп, 

окиснення спиртових груп у карбонільні, а потім і в карбоксильні. 

Переважно окиснений крохмаль містить одну –СООН групу на 25-30 

глікозидних одиниць. 

Окиснені крохмалі використовуються як низьков’язкісні наповнювачі 

(наприклад, в салатних приправах, соусах типу «майонез»). Ці крохмалі не 

здатні до ретроградації, не утворюють непрозорі гелі. Застосування такого 

крохмалю під час виробництва хліба покращує фізичні властивости тіста, 

пористість готових виробів, сповільнює їх черствіння. Крохмаль, 

модифікований калій перманганатом, застосовується у процесі виробництва 

желейних цукерків замість агару та пектину. 

5.3. Глікоген 

Глікоген знаходиться в харчових продуктах у малих кількостях (м’ясна 

тканина та печінка). Це гомоглюкан, подібний за структурою до 
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крохмального амілопектину; містить α-D-(l,4) і α-D-(l,6) глюкозидні зв’язки, 

однак, на відміну від крохмального амілопектину, має велику молекулярну 

масу. 

Глікоген – резервний вуглевод в м’ясній та печінковій тканині, але 

після забою тварин швидко розщеплюється з утворенням D-глюкози, а потім 

перетворюється в лактат. 

5.4. Целюлоза 

Целюлоза – компонент клітинних стінок. Переважно асоціюється з 

різними геміцелюлозами та лігніном; тип і розмір цих асоціацій спричиняє 

характерну текстуру харчових рослин. Однак більшість текстуральних змін 

під час дозрівання та збору рослин відбувається завдяки змінам пектину. 

Целюлоза – моноглюкан, що складається з лінійних ланцюгів β-D-(l,4)- 

глюкопіранозних одиниць. Виняткова лінійність целюлози дає можливість 

молекулам асоціювати, що відбувається в деревах та інших рослинах. 

Целюлоза має аморфні та кристалічні ділянки; саме аморфні зони 

піддаються впливу розчинників і хемічних реагентів. 

Під час виробництва харчових продуктів застосовується 

мікрокристалічна целюлоза, для отримання якої використовують кислотний 

гідроліз целюлози. В цьому випадку аморфні ділянки гідролізують 

кислотою, залишаються лише невеликі кислотностійкі зони. Цей продукт 

використовується як наповнювач та реологічний компонент в 

низькокалорійних харчових продуктах. 

Більш жорстка хемічна модифікація целюлози використовується для 

приготування харчових загущувачів на целюлозній основі. 

Найбільш широко використовується натрієва сіль 

карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ). Її отримують обробкою целюлози лугом 

та хлороцтовою кислотою: 
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  (5.2) 

Реологічні властивости, відсутність токсичности та засвоюваности 

визначають широке застосування Na-КМЦ (особливо за кордоном) у 

харчових продуктах. Na-КМЦ виконує роль загущувача в начинках, 

пудингах, м’яких сирах, фруктових желе. Завдяки здатности утримувати 

вологу Na-КМЦ застосовується в пекарських виробах, морозиві та різних 

заморожених десертах, де вона інгібує ріст кристалів. Na-КМЦ сповільнює 

ріст кристалів цукру в кондитерських виробах, глазурі та сиропах, що має 

важливе значення під час тривалого зберігання виробів. Na-КМЦ стабілізує 

емульсії в соусах і салатних приправах, використовується під час 

виробництва низькокалорійних продуктів. У низькокалорійних напоях, 

насичених СО2, Na-КМЦ сприяє збереженню карбон(ІV) оксиду. 

Шляхом алкілування можна отримати інші похідні целюлози з 

добрими набухаючими властивостями та підвищеною розчинністю. Завдяки 

цьому вони також перспективні для застосування в харчових продуктах і 

широко застосовуються за кордоном. Найбільший інтерес з цих продуктів 

має метилцелюлоза. Метилцелюлозу отримують дією метилхлориду на 

целюлозу в лужному середовищі. СЗ залежить від умов проведення реакції. 

Регулюючи умови проведення реакції, можна отримувати продукти з різною 

набухаючою здатністю і розчинністю у воді. Найбільша розчинність 

характерна для продуктів з СЗ = 1,64-1,92. Для метилцелюлози характерною 

властивістю є зниження в’язкости з підвищенням температури та 

гелеутворення за певної температури. Цей продукт є незасвоюваним, і, таким 

чином, його застосування в харчових продуктах не збільшує їх калорійности. 

У харчових продуктах метилцелюлоза може виконувати функції 

водоутримуючого агента (наприклад, в пекарських виробах), інгібітора 
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синерезису (заморожені продукти), пом’якшувача та стабілізатора емульсій 

(соуси, салатні приправи). Метилцелюлоза може служити наповнювачем для 

низькобілкових харчових продуктів, сприятливо впливає на текстуру та 

структуру виробів. Крім того, метилцелюлоза може бути дуже корисною під 

час виробництва продуктів в їстівних оболонках. 

5.5. Геміцелюлози 

Відомо, що клітинні стінки рослин представляють собою комплексну 

матрицю, що складається з целюлози, лігніну та геміцелюлоз. Геміцелюлози 

– клас полісахаридів, не засвоюваних людським організмом. 

Основна геміцелюлоза в харчових продуктах – ксилан. Цей полімер 

складається в основному з β-D-(1,4)-ксилопіранозильних одиниць, часто 

містить β-L-арабінофуранозильні бокові ланцюги від третьої позиції 

декількох D-ксилозних кілець. Інші типові складові – метилові естери D-

глюкуронової кислоти; D- і L-галактоза; ацетильні естерні групи. 

Присутність геміцелюлоз у пекарських виробах має важливе значення 

завдяки здатности зв’язувати воду. Під час приготування пшеничного тіста 

геміцелюлози покращують якість замісу, зменшують енергію 

перемішування, беруть участь у формування структури тіста, зокрема в 

формуванні клейковини, що в підсумку сприятливо впливає на отримання 

хорошого об’єму хліба. Безумовний інтерес під час виробництва 

хлібобулочних виробів представляє те, що геміцелюлози гальмують 

черствіння хліба. 

Інша важлива функція геміцелюлоз у харчових продуктах полягає в 

тому, що вони, як харчові волокна, утворюють частину неперетравленого 

комплексу, що важливо для перистальтики кишківника. Хоча ефект цих 

полісахаридів щодо жовчних кислот та метаболізму стероїдів недостатньо 

вивчений, відомо, однак, що вони важливі для видалення жовчних кислот і 

зниження рівня холестерину в крові. Встановлено, що харчові волокна, в 

тому числі геміцелюлози, знижують ризик кардіологічних захворювань і 
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злоякісних новоутворень прямої кишки, а для хворих на діабет – потребу в 

інсуліні. 

5.6. Пектинові речовини 

Пектин міститься в рослинних харчових продуктах, наприклад, у 

фруктах та овочах. В рослинній клітині пектин виконує функцію 

структуруючого агента в центральному шарі клітинної стінки. Крім того, 

завдяки своїй сильній здатности до набухання та своєму колоїдному 

характеру пектин регулює водний обмін рослин. Назва «пектин» походить 

від грецького слова «пектос», що означає «желеподібний», «застиглий». 

Завдяки добрим желейним властивостями пектин широко 

застосовується під час виробництва харчових продуктів – кондитерських 

виробів, фруктових желе, джемів. Пектин разом з іншими 

некрохмалевмісними полісахаридами утворює групу харчових волокон. Крім 

того, пектин має детоксикаційні властивости, так як здатний зв’язувати 

токсичні елементи та радіонуклиди і виводити їх з людського організму 

(табл. 5.4, 5.5). Це робить пектин і пектиновмісні продукти цінною добавкою 

під час виробництва харчових продуктів лікувально-профілактичного 

призначення. 

Таблиця 5.4 

Зв’язування плюмбуму пектином 

Пектин Ступінь естерифікації, % 

Комплексоутворююча 

здатність, 

мг пектину / мг Pb 

Яблучний 70 61 

Яблучний 

(низькометоксильований) 
46 42 

Буряковий 43 37 

Важливою властивістю пектину, яка зумовлює його застосування в 

харчових продуктах, є гелеутворення. Утворення гелів обумовлено 

асоціацією пектинових ланцюгів з утворенням тривимірної просторової 

структури, де дві або більше ділянки ланцюга зближуються одна з одною з 
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регулярною частотою. Є різні види асоціацій, які визначаються ступенем 

естерифікації. 

Таблиця 5.5 

Зв’язування елементів (у % від доданого компоненту) 

Елемент Пектин яблучного порошку 
Низькометоксильований 

яблучний пектин 

Плюмбум 50 80 

Купрум 15 45 

Цезій 45 75 

Лантан 45 75 

Цирконій 30 60 

Нікол 50 80 

Нормальні пектини (ступінь естерифікації 50%), як правило, найкраще 

утворюють гелі за концентрації 1%, хоча концентрації можуть варіювати в 

залежности від виду пектину. 

Утворення желе високоестерифікованих пектинів спричинене двома 

чинниками: 

а) додаванням цукру, який викликає дегідратацію пектинових молекул, 

сприяючи тим самим їх зближенню; 

б) зниженням рН середовища, яке пригнічує дисоціацію вільних 

карбоксильних груп, знижуючи тим самим електростатичне відштовхування 

ланцюгів. 

Процес формування желеподібної структури протікає за вмісту сухих 

речовин у середовищі не менше 55% і рН 3,0. Результати досліджень 

показують, що гелі з високоестерифікованих пектинів можуть 

стабілізуватися в результаті виникнення водневих зв’язків та гідрофобних 

взаємодій. 

Низькоестерифіковані пектини можуть утворювати гелі і за 

відсутности цукрів, але потребують присутности бівалентних катіонів 

(наприклад, Са2+). Додавання йонів кальцію викликає утворення кальцієвих 
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мостиків, які з’єднують молекули пектину. Однак під час передозування 

кальцію може відбуватися тісне зближення пектинових ланцюжків, в 

результаті чого просторова структура не утворюється. Крім того, в осад 

може випадати кальцій пектинат. Низькоестерифікований пектин менш 

чутливий до рН, ніж стандартні пектинові гелі – для нормальних пектинів 

область рН 2,7-3,5, максимум – 3,2 (табл. 5.6). Гелі цього типу 

використовують у безцукрових або низько цукрових дієтичних джемах та 

желе. Хоча гелеутворення низькоестерифікованого пектину не вимагає 

цукру, додавання 10-20% сахарози дає можливість поліпшити структуру 

гелю, так як без цукру (або інших пластифікаторів) ці гелі мають тенденцію 

бути крихкими і менш еластичними, ніж із звичайного пектину. 

Таблиця 5.6 

Вплив ступеня естерифікації пектину на утворення гелю 

Ступінь естерифікації 

Умови утворення гелю 

рН Цукор, % 
Двовалентний 

йон 

> 70 2,8-3,4 65 Ні 

50 – 70 2,8-3,4 65 Ні 

< 50 2,5-6,5 0 Так 

 

На здатність пектину утворювати желе також впливають: 

а) молекулярна маса – зі збільшенням молекулярної маси підвищується 

сила гелю; 

б) розподілення рамнози – наявність в ланцюзі пектинової молекули 

рамнози викликає зигзагоподібні вигини, що впливає на асоціацію 

пектинових молекул і, отже, на утворення гелів; 

в) ацетильні групи – у високоестерифікованих пектинах ацетильні 

групи перешкоджають утворенню пектинових асоціацій, а в 

низькоестерифікованих – взаємодії між йонами кальцію та вільними 

карбоксильними групами. 



 78 

6. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВУГЛЕВОДІВ УПРОДУКТАХ 

ХАРЧУВАННЯ 

Mоно- і олігосахариди. Для визначення цих вуглеводів 

використовують їх відновну здатність. Спочатку їх екстрагують з харчових 

продуктів 80%-м етиловим спиртом. Спиртові екстракти випарюють під 

вакуумом, розбавляють гарячою водою і фільтрують. Під час аналізу 

продуктів, багатих на білки і фенольні сполуки, фільтрат ще раз обробляють 

нейтральним розчином плюмбум(ІІ) ацетату, надлишок якого видаляють 

натрій сульфатом, фосфатом або оксалатом. Осад відфільтровують, а у 

фільтраті визначають відновлюючі (редукуючі) цукри з використанням калій 

гексаціаноферату(III), фелінгової рідини або йодометрично. Для визначення 

сахарози (разом з редукуючими цукрами) її потрібно попередньо 

гідролізувати. 

Якісний та кількісний аналіз окремих цукрів проводять методами 

газорідинної, рідинної або йонообмінної хроматографії високого 

розрішення. Кількісне визначення цукрів проводять також методом 

йонометрії з використанням ферментних електродів, які мають високу 

селективність до певних цукрів. 

Засвоювані полісахариди. Визначення крохмалю основане, як 

правило, на визначенні отриманої під час гідролізу глюкози хемічними 

методами або на здатности отриманих розчинів обертати площину 

поляризації. Для визначення крохмалю необхідно попередньо видалити 

моно- та олігосахариди екстракцією 80%-м етанолом. Потім проводять 

вилучення крохмалю з продукту визначеним способом (наприклад, 

розчиненням спочатку в холодній, а потім у гарячій воді) і видаляють білки 

обробкою розчину фосфатно-вольфрамовою кислотою, цинк ацетатом, калій 

гексаціанофератом(III) або іншими білковими осаджувачами. Визначення 

крохмалю проводять, як правило, шляхом визначення глюкози після 

ферментативного або кислотного гідролізу. Для розрахунку використовують 

відповідні коефіцієнти. Можна застосовувати метод поляриметрії. 
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Для визначення декстринів їх екстрагують (40°С) водою і осаджують 

96%-м етанолом, проводять гідроліз і визначають глюкозу. Для розрахунку 

використовують відповідні коефіцієнти. Можна використовувати метод 

спектрофотометрії, вимірюючи інтенсивність забарвлення йод-крохмального 

комплексу. 

Незасвоювані вуглеводи. Загальний вміст харчових волокон (лігнін + 

не засвоювані вуглеводи) переважно визначають гравіметричним методом. 

Аналіз полягає у використанні фракціонування – спочатку розчиняють 

крохмаль та білки за допомогою ферментів, імітують їх розщеплення у 

шлунково-кишковому тракті людини (α-амілаза, пепсин, панкреатин), 

розчинні харчові волокна осаджують спиртом, фільтрують, осад зважують. 

Пектин. Визначення основане на екстракції пектину (розчинного 

пектину і протопектину) з харчового продукту, осадженні та зважуванні. Для 

отримання розчинного пектину застосовують екстракцію холодною водою з 

наступним кип’ятінням. Для екстрагування протопектину застосовують 

кип’ятіння з хлоридною кислотою після отримання розчинного пектину. Для 

продуктів, багатих на крохмаль, застосовують спеціальні методи його 

відокремлення. Для осадження пектину проводять реакцію з кальцій 

хлоридом. Крім зважування вміст кальцію в осаді можна визначати 

комплексометрично з трилоном Б і за цими даними розраховувати вміст 

пектину. 

Геміцелюлози гідролізують важче, ніж пектин, їх визначають після 

видалення пектинів. Визначення геміцелюлоз основане на визначенні 

відновлюючих цукрів, отриманих під час кислотного або лужного гідролізу. 

Клітковина. Метод визначення клітковини оснований на проведенні 

гідролізу легко розчинних вуглеводів за відповідних умов та отриманні 

негідролізованого залишку, який зважують. 

Завершуючи розгляд вуглеводів з точки зору харчової хемії, слід 

відмітити, що всі вуглеводи, незалежно від того прості вони чи складні, 

мають велике значення не тільки як засвоювані або не засвоювані людиною 
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речовини, але й відіграють важливу роль в харчових продуктах та в харчових 

технологіях. Вуглеводи, особливо крохмаль і сахароза, забезпечують 

основну частину калорійности раціону і вносять значний внесок у сенсорну 

оцінку харчових продуктів. Вуглеводи також визначають текстуру 

продуктів, оскільки впливають на в’язкість, кристалізацію, гелеутворення, 

стабільність. Вуглеводи впливають на приємні відчуття в роті завдяки 

солодощі, на колір та аромат харчових продуктів завдяки їх здатности 

вступати в хемічні перетворення з утворенням кольорових та ароматичних 

речовин. Під час виробництва багатьох харчових продуктів вуглеводи 

становлять один з головних ресурсів для фізичних, хемічних, біохемічних і 

мікробіологічних процесів, управління якими дозволяє отримувати широку 

гаму продуктів харчування різного призначення з характерними 

властивостями. 

Висновки. Приведені загальна характеристика вуглеводів, фізіологічне 

значення вуглеводів, перетворення вуглеводів у процесі виробництва 

харчових продуктів: гідроліз вуглеводів (крохмалю та сахарози); реакції 

дегідратації та термічної деградації вуглеводів; реакції утворення 

коричневих продуктів; процеси бродіння; функції моно-, оліго- та 

полісахаридів у харчових продуктах; методи визначення вуглеводів у 

продуктах харчування. 
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