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Кондитерські та хлібобулочні вироби були і залишаються улюб
леними продуктами населення нашої країни, ласощами для ді
тей. Їх приємний смак, тонкий аромат, привабливий зовнішній
вигляд створюють гарний настрій у свята і будні. Вироби висо
кокалорійні і легкозасвоювані.
Ці властивості притаманні кондитерським і хлібобулочним
виробам завдяки застосуванню в їх виробництві різних видів
високоякісної харчової сировини та різних механічних і терміч
них способів обробки. Асортимент цієї продукції, що випуска
ється в Україні, нараховує більше 500 найменувань.
Виробництво борошняної кондитерської та булочної продукції
зосереджене як на великих підприємствах харчової промисло
вості, так і в малих спеціалізованих цехах, підприємствах ресто
ранного господарства. У деяких європейських країнах, у тому
числі й в Україні, малі виробництва забезпечують унікальне роз
маїття видів виробів, найбагатший спектр їх смакової гами, здат
ність задовольняти будьякі найвишуканіші потреби населення
залежно від віку, професії, стану здоров’я, національних і побу
тових звичок.
Забезпечення потрібної якості продукції, що розглядається,
потребує ґрунтовного знання властивостей сировини, і в першу
чергу, борошна, цукру, жирів, молочних і яйцепродуктів, оскіль
ки вони обумовлюють своєрідність цих виробів.
Необхідна текстура продукції формується в процесі різних
технологічних операцій. Розуміння суті процесів розпушування
тіста, формування та стабілізації структур оздоблювальних на
півфабрикатів вимагає ґрунтовних знань у галузі фізичної та
колоїдної хімії, біохімії, мікробіології, теорії тепломасообміну.
Без оволодіння науковими основами зазначених процесів та на
вичок грамотних методів керування ними підготовка сучасного
спеціаліста не може бути повною.
Загальна характеристика кондитерських і хлібобулочних
виробів та основні принципи їх виробництва розглянуті в пер
шому розділі посібника.
Другий розділ містить інформацію про сировину, її властивості
і роль у формуванні якості готової продукції. Разом із традицій
ними видами сировини наведені нові, у першу чергу харчові та
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дієтичні добавки, композитні суміші, у тому числі іноземних фірм
виробників. У розділі розглянуто різні аспекти сировини: класи
фікація, хімічний склад, властивості, оцінки якості, вимоги до
зберігання і підготовки до виробництва, що дозволяє орієнтува
тися в розумінні тих чи інших процесів, які відбуваються у вироб
ництві найширшого асортименту різних продуктів.
Оскільки якість більшості борошняних виробів, які розгля
даються, значною мірою залежить від властивостей тістових си
стем, окремий розділ присвячено науковим основам тістоутво
рення (розділ 3).
У розділах 4–7 викладені технології виробів із дріжджового
тіста, випічних напівфабрикатів із бісквітного, пісочного, лист
кового, заварного, пряникового та інших видів тіста, технології
оздоблювальних напівфабрикатів; розглядаються процеси оздоб
лення і способи художнього оформлення тортів, тістечок, печи
ва, у тому числі сучасні тенденції в цьому напрямку. Наводяться
принципові технологічні схеми, містяться описи процесів і ре
жимів, їх теоретичне обґрунтування.
Належну увагу автори приділили технологіям продукції спе
ціального призначення (розділ 8), національних кондитерських
виробів (розділ 9).
Розділи 10–12 присвячені особливостям розрахунку рецеп
тур борошняних кондитерських і булочних виробів; контролю й
управлінню якістю цієї продукції, санітарним вимогам до її ви
робництва.
Навчальний посібник пропонується для студентів вищих на
вчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Техно
логія харчування», «Готельноресторанна справа», «Технологія
хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».
Він містить матеріали лекцій, які були прочитані авторами про
тягом багатьох років.
Видання, що пропонується, також може бути корисним для
студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спорід
неними спеціальностями, аспірантів, інженернотехнічних пра
цівників, які зайняті в галузі виробництва борошняних конди
терських і хлібобулочних виробів.
Даний навчальний посібник – результат плідної співпраці
вчених, які презентують наукові колективи: Харківського дер
жавного університету харчування та торгівлі (Лисюк Г.М., д.т.н.,
проф. – загальна редакція, передмова, розділ 8; Самохвало
ва О.В., к.т.н., доц. – розділи: 1, 2.1, 2.11, 2.12, 3, 4, 9; Куче
рук З.І., к.т.н., доц. – розділи: 2.8, 2.11, 2.12, 6, 7, 9, 11, 12;
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Постнова О.М., к.т.н., доц. – розділи: 1, 2.4, 2.8, 11, 12; Олій
ник С.Г., к.т.н., доц. – розділи: 2.9, 2.10, 5.5, 5.8, 5.9, 8; Артамо
нова М.В., к.т.н., доц. – розділи: 2.5, 2.6, 2.7, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7,
10; Нєміріч О.В., к.т.н., доц. – розділи: 2.2, 2.3, 5.3, 5.4; Стар
чаєнко О.Т., ст. викл. – розділ 6); Інституту екогігієни і токсико
логії ім. Л.І. Медведя (Карпенко П.О., д.м.н., ст. наук. співр. –
розділ 8).
Автори висловлюють подяку рецензентам: д. т. н., професо
ру, лауреату Державної премії України Г.О. Сімахіній, д. т. н.,
професору академіку Міжнародної академії холоду П.П. Пиво
варову і д. т. н., професору О.О. Грінченко за цінні поради, що
сприяли покращенню навчального посібника. Автори будуть
щиро вдячні читачам за слушні зауваження та цінні поради щодо
подальшого вдосконалення навчального посібника.

Ðîçä³ë 1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
Ð î êîíäèòåðñüêèõ
ç ä ³ ë 1 i áóëî÷íèõ âèðîá³â
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Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
êîíäèòåðñüêèõ i áóëî÷íèõ âèðîá³â
òà îñíîâí³ ïðèíöèïè ¿õ âèðîáíèöòâà

Борошняна кондитерська продукція представлена великою гру
пою виробів, різноманітною за cвоїм асортиментом. Це улюблені
продукти харчування, особливо дітей. Такі вироби мають знач
ну питому вагу в загальному обсязі продукції, що виробляється
підприємствами ресторанного господарства і спеціалізованими
кондитерськими цехами. Вони представлені в основному борош
няними кондитерськими й булочними виробами. Булочні виро
би є переважно здобними, тобто з великим вмістом цукру, жиру
та яєць.
Борошняні кондитерські вироби відрізняються привабливим
зовнішнім виглядом, приємним ароматом і смаком. Як правило,
ці вироби солодкі на смак. Більшість кондитерських виробів має
низьку вологість, оскільки вони є цінними харчовими концент
ратами.
Борошняні кондитерські та булочні вироби завдяки значному
вмісту цукру і жиру є висококалорійними, легкозасвоюваними
продуктами харчування. Їх енергетична цінність коливається в
межах 1200–2500 кДж на 100 г продукту. Однак більшість кон
дитерських виробів бідні на вітаміни та біологічно активні речо
вини, оскільки вони або відсутні в основній сировині, або руйну
ються внаслідок дії високих температур у процесі випікання.
Рецептура цих виробів обов’язково містить борошно, цукор,
жири, яєчні та молочні продукти, які становлять близько 90%
усієї сировини, що використовується. Крім зазначених, викори
стовується ще близько 200 видів різноманітної за хімічним скла
дом і властивостями сировини. Це – крохмаль, патока, мед, фру
кти і ягоди, какаопродукти, жировмісне насіння, горіхи, хар
чові кислоти, барвники, ароматизатори, драглеутворювачі та ін.
Ця сировина покращує смакові властивості, зовнішній вигляд і
структуру виробів.
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Крім традиційної, використовуються нетрадиційні та нові
види сировини, багаті на вітаміни, мікроелементи, харчові во
локна. До них належать вторинні молочні продукти, різнома
нітні білкові збагачувачі, фруктові та овочеві порошки, пюре,
підварки і цукати з фруктів і овочів, сухі фрукти, крупка соняш
ника, екструдовані крупи, модифіковані крохмалі, глюкозно
фруктозні сиропи та ін. Використання такої сировини у вироб
ництві борошняних кондитерських виробів дозволяє регулюва
ти їх хімічний склад, покращувати харчову цінність і якість.
Розроблення технологій нових видів борошняних кондитерських
виробів і вивчення їх властивостей відбувається в усіх розвине
них країнах світу.
Асортимент кондитерських виробів досить широкий, і реце
птури можуть містити досить складну композицію різноманіт
них складових. Окремі вироби мають спільні індивідуальні озна
ки, які дозволяють об’єднувати їх у різні групи. Кондитерські
вироби залежно від основної сировини поділяються на дві великі
групи – цукрові та борошняні. До цукрових виробів належать ка
рамель, цукерки, шоколад, какаопорошок, ірис, драже, халва,
мармелад, пастила. Борошняні вироби представлені тортами, ті
стечками, печивом, пряниками, кексами, галетами, крекерами,
вафлями та ін.
На підприємствах ресторанного господарства в основному
виробляють борошняні кондитерські вироби, технології яких
будуть розглянуті нижче.
Класифікацію борошняних кондитерских виробів наведено
на рис 1.1.

Борошняні кондитерські вироби
Торти

Галети

Тістечка

Крекери

Печиво

Пряники

Рулети

Вафлі
Кекси

Рис. 1.1. Класифікація борошняних кондитерських виробів
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Слід зазначити, що ці підприємствах випускають усі зазна
чені види борошняних кондитерських виробів, крім галет і кре
керів.
Основою борошняних кондитерських виробів є випічні напів
фабрикати, які виготовляють з різних видів тіста. Види випіч
них напівфабрикатів і виробів з них наведені в табл. 1.1.
Складність і різноманітність класифікацій кондитерських
виробів пов’язані з тим, що класифікаційні ознаки не є досить
однозначними та науковими. Цим можна пояснити існування
кількох класифікацій. Більш того, жодна з них не вільна від не
доліків. На сьогодні не існує класифікації, яка б узагальнюва
ла всі кваліфікаційні ознаки виробів, наприклад, такі, як:
 особливості технології: бісквіт основний, з підігрівом, з какао,
буше, масляний тощо;
 способи формування виробів: нарізні, формові, відсадні тощо;
 розміри виробів: дрібноштучні, середні, великі, вагові;
 способи оформлення виробів: подарункові, банкетні, масово
го виробництва та ін.
 призначення виробів: традиційні, спеціальні або функціо
нальні.

Ще одну групу борошняних виробів складають булочні вироби.
Булочні вироби – це поштучні вироби різної форми з дріж
джового або дріжджового листкового тіста. Їх особливістю є до
сить великий вміст цукру і жиру (разом більше ніж 14%). Асор
тимент булочних виробів різноманітний за рецептурою, формою,
способом обробки поверхні. Це булочки – здоба звичайна, плюш
ки, ріжки, рогалики, булочки з начинками, листкові тощо. Крім

Таблиця 1.1. Види випічних напівфабрикатів і виробів з них
Випічні напівфабрикати

Види виробів

Бісквітні

Торти, тістечка, рулети, печиво, кекси

Пісочні

Торти, тістечка, печиво

Листкові

Торти, тістечка

Заварні

Тістечка

Білково-збивні

Торти, тістечка, печиво

Мигдальні

Торти, тістечка, печиво

Медові

Торти, тістечка

Вафельні

Торти, вафлі

Крихтові

Торти, тістечка
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того, із дріжджового тіста виготовляється широкий асортимент
пиріжків, розтягаїв, кулеб’як, пирогів, ромових баб.
Протягом останніх років структура асортименту булочних і
кондитерських виробів постійно змінюється. Ця тенденція обу
мовлена змінами сировинної бази, смаку споживачів і попиту на
окремі види виробів, а також впровадженням нового обладнан
ня й удосконаленням технології.
Останнім часом поряд з традиційною продукцією велика увага
приділяється виготовленню борошняних виробів спеціального,
дієтичного та функціонального призначення, які чинять на ор
ганізм людини цілеспрямовану функціональну дію. Уживання
таких виробів сприяє покращенню здоров’я людини.
Окрему групу становлять національні борошняні вироби, що
притаманні смакам того чи іншого народу, виробляються з міс
цевої сировини, часто за самобутніми технологіями.
Особливостями виробництва кондитерських і булочних виро
бів на сучасних підприємствах ресторанного господарства і в кон
дитерських цехах малої потужності є досить широкий асорти
мент, невеликий обсяг партій і дрібноштучність виробів. Тому
організація та апаратурне оформлення технологічного процесу
виготовлення цієї продукції на таких підприємствах відрізняєть
ся від промислового.
На цих підприємствах технологічні процеси виробництва бо
рошняних кондитерських виробів тільки частково механізовані,
і значна частина операцій, особливо обробка і оздоблення виро
бів, виконуються в ручний спосіб.
За сучасних соціальноекономічних умов борошняні конди
терські та булочні вироби мають бути конкурентоспроможними.
Основні принципи виробництва такої продукції наведені на схемі
(рис. 1.2).

Основні принципи
Висока якість
і адаптованість
до смаків
покупців

Сучасна упаковка,
зручна як для її
відкривання, так і
для зберігання
відкритої продукції

Технологічність виробництва,
що забезпечує таку собівартість
продукції, яка б дозволяла мати
сприйнятливу ціну для споживача і достатній прибуток для
виробника

Рис. 1.2. Основні принципи виробництва конкурентоспроможної
продукції
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