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ність характерна для KS. Результати ЯМР 31Р показали, що вміст аліфатичних 
гідроксильних груп (OHаліф.) переважає в крафт-лігнінах, особливо в AldS у 1.4–
3.2 раза. Разом з тим сумарна кількість фенольних гідроксильних груп (OHфен.) 
також більша в крафт-лігнінах, особливо для KS. OS містить меншу кількість 
карбоксильних груп (COOH). 

Результати дослідження сорбції йонів Fe3+, Cu2+ із модельних розчинів їх 
солей лігнінами свідчать, що всі типи досліджуваних лігнінів проявляють здатність 
до сорбції. Краще сорбуються із розчинів йони Fe3+. При однаковій концентрації 
розчинів сорбція йонів Fe3+ приблизно в п’ять разів більша, ніж йонів Cu2+. 
Найбільшу ефективність серед сорбентів проявляє AldS, який має підвищений вміст 
ОНаліф.. OS і ентегнін (ентеросорбент) мають значно меншу сорбційну здатність, 
майже в 1.5–2 рази. ОS характеризується нижчим вмістом гідроксильних груп 
(аліфатичних і фенольних), що, ймовірно, пояснює його невисоку сорбційну здатність. 
Ентегнін – через його процес виділення – має структуру, конденсовану з меншою 
кількістю функціональних груп, ніж крафт-лігнін. 

Сорбційну здатність технічних лігнінів і гідролізного лігніну (ентенгін) 
можна пояснити їх просторовою структурою, яка формується сумішшю тривимір-
них сітчастих полімерів і полідисперсністю. Підвищена сорбційна здатність йонів 
Fe3+, Cu2+ для AldS обумовлена великою кількістю OHаліф. Збільшена кількість 
сахаридів, яка підвищує полярність, теж приводить до зростання сорбції для KS. 

Висновки. Результати дослідження показують, що крафт-лігніни (KS, AldS), 
які містять більшу кількість полярних груп (ОНаліф., ОНфен. і карбоксильних груп), 
мають вищу сорбційну здатність, ніж OS і гідролізний лігнін. Це свідчить про те, 
що сорбція важких металів обумовлена не тільки просторовою структурою лігнінів 
(які є тривимірними, зшитими, ароматичними вуглеводними полімерами), а й наявністю 
різних полярних функціональних груп у технічних лігнінах. Вищий вміст аліфатич-
них гідроксильних груп у структурі лігніну відіграє вагому роль у процесі сорбції.  

Оскільки лігнінові сорбенти є природними продуктами, їх можна легко 
утилізувати після використання та спалювання, як зольні залишки. 

Ключові  слова:  сорбція, лігніни, гідролізний лігнін, крафт-лігнін, екстра-
гірований лігнін, йони металів. 
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Сеногонова Г. Микробиологическая безопасность батончиков отрубных. 

Исследованы микробиологические показатели безопасности продуктов для специ-
ального диетического питания – батончиков отрубных "Эффект" и "Спорт слим" – 
для людей, контролирующих вес тела. Установлена микробиологическая безопасность 
исследуемых продуктов и срок их хранения. 

Ключевые  слова:  батончики отрубные, контроль веса тела, микробиоло-
гические показатели безопасности. 

 
Постановка проблеми. Серед готових до вживання харчових 

продуктів для контролю ваги тіла батончики посідають значну частку 
на світовому та вітчизняному ринку й користуються підвищеним 
попитом у споживачів, зокрема спортсменів [1]. Таку популярність 
серед людей, що контролюють вагу тіла в умовах систематичних 
фізичних навантажень, цей вид продукту набув завдяки зручності 
споживання, транспортабельності та температуростійкості. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
понад 1.4 млрд дорослих людей в усьому світі мають надмірну вагу 
тіла чи ожиріння. І ця проблема стає все більш поширеною. За прогно-
зами експертів ВООЗ, при збереженні існуючих темпів зростання 
захворюваності до 2025 р. в світі налічуватиметься понад 300 млн 
людей з надмірною вагою тіла та ожирінням. В Україні від зайвої ваги 
страждає майже 15 % населення. Проблему зайвої ваги та ожиріння 
необхідно розглядати як хронічне неінфекційне захворювання. Саме 
тому воно вимагає тривалого системного комплексного лікування під 
наглядом спеціалістів як будь-яке хронічне захворювання на основі 
проведення систематичних досліджень з метою оцінки стану людини, 
яка страждає від зайвої ваги або ожиріння, коригування методів 
лікування, системи харчування, інтенсивності фізичних навантажень 
і процедур [2]. 

У зв’язку з цим актуальними стають дослідження продуктів для 
спеціального дієтичного споживання – батончиків висівкових для осіб, 
що контролюють вагу тіла.  

Значний внесок у розроблення та вдосконалення наукових 
принципів забезпечення нутрітивних потреб людей із надлишковою 
вагою, основ створення продуктів для контролю ваги тіла, зробили 
вітчизняні та закордонні вчені: Г. Б. Рудавська, Н. В. Притульська, 
І. В. Сирохман, А. І. Пшендін та ін. [3–5]. 

Мета статті – дослідження мікробіологічної безпечності роз-
роблених батончиків висівкових, призначених для людей, які кон-
тролюють вагу тіла, та встановлення терміну їх зберігання. 

Матеріали та методи. Об’єкти досліджень – батончики висів-
кові "Ефект" і "Спорт слім", призначені для осіб, що контролюють вагу 
тіла. В основу рецептури введено висівки вівсяні й пшеничні, шрот 
насіння льону, фруктоза, гліцерин, а для зниження енергетичної та 
підвищення біологічної цінності – функціональні композиції "Ефект" 
і "Спорт слім" [6]. 
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За товарознавчою оцінкою батончики висівкові "Ефект" та 

"Спорт слім" віднесено до продуктів харчових готових із борошна, 
крупки, крохмалю, іншої сировини (ДКПП 10.89.19-30.00) [7]. 

Висівки введено до складу продукту як основне джерело 
харчових волокон. У рішенні проблеми надмірної ваги висівки зай-
мають одне з найважливіших місць завдяки властивості пролонгова-
ного відчуття ситості – вони здатні поглинати рідину та збільшуватись 
у 25 разів від первісного об’єму. Встановлена рекомендована доза 
споживання висівок – не більше 30 г на день, тому загальна маса 
батончиків становить 70 г [8]. Шрот насіння льону завдяки вмісту 
компонентів (слизу, білкових речовин, глікозидів, ферментів, каро-
тину, вітаміну С, токоферолу, органічним кислотам, пектиновим речо-
винам, фітостеринам, мінеральним речовинам, омега-3 жирним кислотам, 
лігнінам (речовинам, що поєднують властивості антиоксидантів 
і естрогенів), а також клітковині (розчинним і нерозчинним харчовим 
волокнам) позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, 
прискорюють обмінні процеси, чим сприяють зниженню зайвої ваги [9]. 

До складу функціональної композиції "Ефект" включено коен-
зим Q10, кон’юговану лінолеву кислоту, ліпоєву кислоту, гуарану. До 
складу функціональної композиції "Спорт слім" включено коензим 
Q10, кон’юговану лінолеву кислоту, L-карнітин, екстракт зеленого чаю. 
Дія функціональних композицій сприяє схудненню, оскільки водночас 
в організмі людини після споживання батончика починається інтенси-
фікація обміну речовин, підвищення фізичної активності завдяки 
збільшенню витрат калорій під час фізичних навантажень, підвищення 
витривалості організму та прискорення періоду відновлення [10–13]. 

Завдяки спеціально підібраному складу систематичне споживання 
батончиків висівкових матиме позитивний ефект тільки в умовах фі-
зичних навантажень. Безсистемне споживання та недотримання рекомен-
дацій і відсутність фізичних навантажень не приведе до задовільних 
результатів (зниження ваги тіла не відбуватиметься). 

За контроль обрано батончики "Мюслі" підприємства ТОВ "Укр-
діапрод" (м. Харків) без функціональної композиції за найбільш близь-
ким складом, а саме – пластівці вівсяні, пшеничні, ячмінні, житні, 
гречані, замінник какао-масла, патока крохмальна карамельна, ядра 
арахісу, цукати ананаса, родзинки (кишмиш), фруктоза. 

Відбір проб для мікробіологічних аналізів проведено за ГОСТ 
26668–85 [14], культивування мікроорганізмів – за ГОСТ 26670–91 [15]. 

Мікробіологічну безпечність досліджуваних зразків батончиків 
висівкових визначено за такими показниками: кількість мезофільних 
аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (кМАФАнМ) [16], 
плісеневих грибів і дріжджів [17], наявність бактерій групи кишкової 
палички (БГКП) за ГОСТ 30518–97 [18]. 
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Дослідження мікробіологічних показників проведено у свіжо-

виготовлених батончиках висівкових і протягом восьми місяців збері-
гання при температурі 25±3 оС і відносній вологості повітря не вище 
75 % через кожні два місяці. 

Результати дослідження. Обов’язковою умовою для гарантії 
стабільності якості досліджуваних зразків батончиків висівкових є без-
печність виробів за мікробіологічними показниками. Відомо, що 
наявність, кількість та видовий склад мікроорганізмів у продуктах не 
лише впливають на їх якість і споживні властивості, а й на їхню 
безпечність. Саме тому до рецептурного складу батончиків введено 
антиоксиданти, завдяки яким мало відбуватися пригнічення пато-
генних організмів протягом усього терміну зберігання. 

Результати досліджень мікробіологічних показників як свіжо-
виготовлених батончиків, так і протягом восьмимісячного зберігання 
наведено в таблиці. 

 
Показники мікробіологічної безпечності батончиків висівкових  

для людей із надлишковою вагою * 

n = 5; p≤ 0.05 

КМАФАнМ Плісеневі 
гриби Дріжджі 

БГКП 
(колі- 
форми) 

0.1 г 

Патогенні 
мікроорганізми, 

у т. ч. 
Salmonella 25 г

Батончик 
висівковий 

Термін 
збері-
гання, 
міс. 

КУО/1 г Не допускається 
0 2.0 х 102 2.6 х 101 1.8 х 101 
2 4.1 х 102 2.8 х 101 2.0 х 101 
4 4.3 х 102 3.2 х 101 2.0 х 101 
6 7.0 х 102 4.0 х 101 2.2 х 101 

Контроль 

8 8.1 х 102 4.0 х 101 2.4 х 101 

Не виявлено 

0 1.0 х 102 
2 1.1 х 102 
4 1.5 х 102 
6 2.1 х 102 

"Ефект" 

8 2.2 х 102 

Не виявлено 

0 1.1 х 102 
2 2.3 х 102 
4 3.2 х 102 
6 3.4 х 102 

"Спорт 
слім" 

8 4.2 х 102 

Не виявлено 

 
* Допустимий рівень, не >КУО/1 г: КМАФАнМ 1×103, плісеневі гриби 

5×101, дріжджі 5×101 [19]. 
 
Як мікробіологічні нормативи прийнято показники ТУ У 10.6-

3252716807-001:2015 "Продукт для спеціального дієтичного спожи-
вання. Батончик висівковий для осіб, що контролюють масу тіла" [20]. 
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Вони затверджені Висновком державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи від 17.09.2015 № 05.03.02-06/42386. 

Норму МАФАнМ на рівні 1000 КУО/1 г не перевищено навіть 
після 8 міс. зберігання контрольного зразка, а для досліджуваних 
батончиків вона була в 2.4 раза менша для "Спорт слім" і в 4.5 раза 
менша для батончиків "Ефект". 

Плісеневих грибів і дріжджів не виявлено протягом усього 
терміну зберігання досліджуваних батончиків висівкових "Ефект" 
і "Спорт слім", хоча в контрольному зразку вони спостерігалися, але 
в допустимих межах. 

Абсолютна відсутність бактерій групи кишкової палички та 
патогенних мікроорганізмів, у т. ч. Salmonella, гарантують мікро-
біологічну безпечність висівковим батончикам "Ефект" і "Спорт слім". 

Висновки. Батончики висівкові "Ефект" і "Спорт слім" для осіб, 
що контролюють вагу тіла, і після восьми місяців зберігання відпо-
відають вимогам за мікробіологічними показниками. Саме тому термін 
зберігання 6 міс., встановлений за органолептичними показниками якості, 
цілком гарантує їхню мікробіологічну безпечність. 

Перспективою подальших досліджень є апробація функціональ-
них властивостей батончиків висівкових на базі Державного науково-
дослідного інституту фізичної культури і спорту із залученням спорт-
сменів із веслування. 
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Sienogonova G. Microbiological safety of the bran bars. 
Background. Effective supply system by correcting overweight people is to 

develop products for special dietary consumption with functional compositions enriched 
ingredients are aimed at increasing the metabolic rate, increasing muscle growth, lower 
cholesterol levels. 

The aim of the article is the microbiological safety study of designed bars bran 
intended for people who control body weight, and setting term storage. 

Material and methods. Objects of research are Bran bars Effect and Sports slim 
designed for people that control body weight. The basis of the recipe and put oat bran, 
wheat, flax seed meal, fructose, glycerin, with the functional composition Effect and 
Sports slim for reducing energy and increasing the biological value. 

Research conducted microbiological for eight months at a temperature 25±3 оС, 
relative humidity above 75 % every two months. 

Results. QMAFAnM (Quantity of Mesophilic Aerobic and Facultative Anaerobic 
Microorganisms) of samples studied bran bars Effect and Sport slim was at 2.5 and 5 times 
less than the established standards, and mold fungi and yeast were found throughout the 
shelf life. 

The absolute absence of bacteria Escherichia coli and pathogenic microorganisms, 
Salmonella, ensure microbiological safety of the bran bars Effect and Sports slim for 
people that control weight. 

Conclusion. Bran bars Effect and Sports slim for persons that control body weight 
after eight months of storage meet the requirements for microbiological parameters. That is 
why the shelf life of 6 months set organoleptic characteristics, it guarantees their 
microbiological safety. 

Keywords: bran bars, control body weight, microbiological safety. 
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