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Актуальність теми досііідження.
Бісквітні  напівфабрикати  застосовують  як  основу  в  багатьох  тортах  і

тістечках. Крім того, вони можуть виготовлятись як окремий виріб - «сухий»
бісквіт.   Структуру   таких   виробів,   головним   чином,   обумовлює   процес
піноутворення під час збивання яйцепродуктів з цукром. Однак, застосування
яйцепродуктів  (особливо  нативних)  передбачає  певні  умови  .і.х  санітарного
оброблення.  Крім  того,  є  споживачі  які  не  можуть  вживати  яйцепродукти
внаслідок  алергічно.і.  реакці.і..  Це  обумовлює  доцільність  розроблення  БКВ,
зокрема  напівфабрикату  збивного  борошняного  (бісквіт),  бе3  застосування
яйцепродуктів.     В     традиційних     бісквітах     в    досить     великій     кількості
застосовує`ться цукор. Розроблення технологі.і. виробів з можливістю зменшення
кількості цукру є позитивним оскільки це сприятиме зменшенню глікемічного
навантаження  на  організм  людини.  Але  в  цьому  випадку  постає  питання
утворення та стабілізаці.і. структури тіста та готового виробу. Вирішенням цього
питання      може      бути      використання      альтернативних      яйцепродуктам
піноутворювачів   та   застосування   стабілізуючих   компонентів,   що   будуть
сприяти утворенню стабільноЇ піноподібно.і. системи.

Внаслідок  цього,  робота  спрямована  застосування  желатини,  ксантану,
ферменту     трансглютамінази     в     технологіЇ     напівфабрикату     збивного
борошняного є актуальною.

Оцінка проведеного досліджеиня та одержаних результатів.
В  першому  розділі  наведено  сучасний  стан  та  перспективи  розвитку

технологій напівфабрикатів збивних борошняних, описано теоретичні аспекти
піноутворення    білкових    систем,    наведено    характеристику    властивостей
желатини   в   композиці.і.  з   ксантаном,   показано   перспективи   застосування
трансглютамінази'втехнологі.і.напівфабрикатузбивногоборошняного.

В  другому  розділі  охарактеризовано  об'єкт  та  предмет  дослідження,
наведено планування та методики досліджень.

отримАно  снАу

!вІ.№#йGвh о3_ о6 _



В    третьому    розділі    наведено    обґрунтування    вибору    рецептурних
компонентів,    досліджено    Їх    вплив    на    в'язкість    модельних    систем,
вологоутримувальну  здатність  тіста,  досліджено  вплив  трансглютамінази  на
структуроутворення тістово.і. маси, визначено втрату маси, досліджено кількісне
співвідношення   форми   зв'язку   вологи   в   модельних   системах   під   час
заморожування-нагрівання,  визначено  структурні  показники  тіста.  ПОтрібно
зазначити,    що    для    реалізаці.і.    даних    досліджень    автором    застосовано

різноманітні   сучасні   методи:   термоіравометричний   аналіз,   диференційно-
сканувальну калориметрію тощо.

В    четвертому    розділі    наведено    результати    розроблення    технологі.і.,
Визначено  структурні,  мікробіологіОчні   показники  тіста  та  Їх  зміну   під  час
зберігання   в  замороженому   стані.   Визначено   органолептичні   та  структурні
показники випеченого напівфабрикату. Наведено вміст білків, жирів, вуглеводів,
незамінних  та  замінних  амінокислот.   Цей  розділ  дає  розуміння  технологі.і.
напівфабрикату, його якісних показників, можливості застосування у БКВ.

В п'ятому розділі розраховано вартість розробленого продукту, наведено
заходи щодо реалізаці.і. наукових досліджень.

досhювірність    та    нuукова    FLовuзна    положень,    отриманих    в
дисертщійній роботі

достовірність      отриманих      в      дисертаційній      роботі      резутіьтатів
підтверджується методологією дослідження, використанням загальноприйнятих
та   спеціальних   методик   досліджень.   Здобувачем   науково   обц]унтовано
технологію  збивного  борошняного  з  використанням  желатину  і  ферменту
трансглютамінази.

Нсz}ікобсz     ;tоgю#сz     одержаних     результатів     полягає     в     науковому
обґрунтуванні     технологі.і.     напівфабрикату     збивного     борошняного     і3
застосування желатини в якості піноутворюючого компонента за каталітично.і.
взаємодіЇ    з    ферментом    трансглютаміназа,    з    додаванням    ксантану    як
додаткового  структуроутворювача.   Обґрунтовано  процес  піноутворення  та
стабілізаці.і.   структури   тіста.   досліджено   кількісне   співвідношення   форми
зв'язку вологи, що дає можливість обґрунтовувати умови теромообробтіення.

Основині  розультати  дисертаційно.і.  роботи  викладено    в  15  наукових
праць,  у  тому  числі   5  статей,  серед  яких   1   -  у  виданні,   що  входить  до
наукометричних баз SCOPUS і 4 - у наукових фахових виданнях. Опубліковані
праці    достатньою    мірою    відображають    та    підтверджують    проведені
дослідження.



Практичне значення  одержаних результатів  тюпяLггIє в   роз;робтіе":і
технологіЇ  напівфабрикату збивного борошняного з використанням желатину,
ксантану,   траглютамінази. Головна перевага технологіЇ полягає в тому, що до
рецептурного складу не входять яйцепродукти,

Розроблено   та   затверджено   нормативну   документацію:   рецептури,
технологічні інструкціЇ, технічні умови (ТУ У 42987569-001 :2019).

ТехнологіЇ  розробленою   напівфабрикату  та  тістечок  та  йою   основі
апробовано  у  виробничих умовах  ФОП «Лютий»  та у  закладі  ресторанного
господарства.   Результати  дисертаційноЇ  роботи  впроваджено   в  навчальний
процес Сумського національною аірарною університету.

Оцінка ідентичності анотdціїЇ та основних положеuь дисертщійноЇ
роботu.

Анотація   відповідає   основним   положенням,   які   вик]іадено   в   тексті
дисертаціЇ.  Вона не  містить  інформацііЇ яка  була б  відсутньою  у  дисертаційній
роботі.

Аґtаліз стиліо викладегеня матеріалу і оформлення роботu.
Матеріал дисертаційноЇ роботи викладено логічно, послідовно відповідно

до   поставjіеноЇ  мети   та  завдань   досліджень.   Стиль   викладення   матеріатіу
дисертаційноЇ  роботи  науковий.  Наведені  рисунки  та  таблиці  полегшують
сприйняття матеріалу, викладеною у роботі.

дискусійні пuтанttя, рекомендації, зауваження.
• У формулюванні науковоЇ новизни було б доцільно більше уваш приділити

обґрунтуванню  закономірностей  утворення  стабільноЇ  с'іруктури  тіста,  готових
виробів тощо.

• Автор   стверджує   (с27),   що   розроблена   технологія   дає   можливість
«використання різних видів борошна не залежно від кількості клейковини». Це
дійсно важливо. Однак, доцільно було б  навести певні дослідження з цього.

• В п. 3.3  ( с.  105 ) зазначено  : «На кривих DTA фис 322, а, б) заd]іксовано

ендотермічні реакціЇ, що проходять  з інтенсивним погтіинанням тепла. На кривих
DTA фис 3.22, б, рис.  3.23) процес термічними реакціями не сVпDоіюджVєгься».

Що автор має на увазі ? Црофіль кривих DTA на рис а і б подібний.
• В п. 4.2. ав'гор описує _випечений   напівфабрикат борошняний збивний. В

табл.  4.3.  наведено  вміст  вологи  -54їі±і,o%  та,  відповідно,  сухих  речовин  -
45,7± 1,0%. Яку консистенцію має випечений напівфабрикат за такоЇ вологи ?



•  Є питання:
-  На  рис  4.2,  наведено  технологічну  схему  напівфабрикату  борошняного

збивного.     За    цією     схемою     вистоювання     випеченого     напівфабрикату
непередбачено.   Тобто   даний   напівфабрикат   непотребує   вистоювання   для
стабілізаці.і. скруктури?

-   В  рецептурах  на  розроблений  напівфабрикат  збивний  є  цукрова  пудра.
Зазвичай    в    технологі.і.    бісквітів    застосовують    цукор    білий    кристатіічний.
Застосування  цукрово.і.  пудри  є  необхідним  за  цієЇ  технологі.і?  Чи  може  бути
ви користаний цукор кристалічний?

Висловлені   рекомендаці.і.,   побажання,   зауваження       не   зменшують
науково.і.  цінності  та  практичного Означення  дисертаційно.і.  роботи  та  дають
змогу зробити наступний висновок.

Висновки опоuеніпа.
дисертаційна     робота     КондращиноЇ     Ліді.і.     Анатолі.і.вни     на     тему

«Удосконалення     технологіЇ     напівфабрикату     збивного     борошняного     з
використанням желатину і ферменту трансглютамінази» є завершеною науковою
працею,   яка   на   підставі   отриманих   автором   обґрунтованих   результатів,
сформульо`ваних   наукових   положень,   висновків   і   рекомендацій   розв'язує
наукове завдання розроблення технологі.і. напівфабрикату збивного борошняного
з   використанням   желатину   і   ферменту   трансглютамінази,   що   розширює
асортимент борошняних напівфабрикатів, виробів з .і.х застосуванням.

диСертаційНа РОбота КОндращиноЇ Ліді.1. АнатоліЇвни за обСягом,  змістОМ,
науковою новизною,  пракгичним значенням, обґрунтованістю та достовірністю
наукових   положень   і   рекомендацій   відповідає   спеціальності   181   «Харчові
технологі.і.» та вимогам до дисертаційноЇ роботи подано.і. на здобутгя наукового
ступеня  доктора філософі.і., а .і-і. автор - КОндращина Лідія Анатолі.і.вна заслуговує
присудження наукового ступеня доктора філософіЇ за спеціальністю 1 8 1 .
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