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ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ТА ВОЛОГОСТІ ЯК ФІЗИКО-

ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
 

Представлена стаття присвячена актуальній темі, оскільки хліб – популярний харчовий продукт, який знаходиться у 
кожному домі і є доступним для кожного з нас. На сьогоднішній день є великий асортимент хлібобулочних виробів, які є 
джерелом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, а тому мають велику кількість корисних властивостей. Однак, той 
продукт, який є недосить якісним може бути не тільки шкідливим, але і небезпечним для нашого життя і здоров’я. Тому 
важливо знати значення органолептичних та фізико-хімічних показників якості хліба, оскільки саме вони впливають на 
смак, запах, колір, стан м’якуша, термін зберігання та корисні властивості хлібобулочних виробів. 
Одним із основних завдань було експериментально визначити та порівняти кислотність та вологість різних сортів хліба. 
Для вирішення поставленого завдання було взято 9 видів хліба. Кислотність визначали об’ємним (титриметричним) 
методом аналізу (згідно ГОСТ 5670-96). Титрування здійснювали 0,1Н розчином NaOH у присутності індикатора – 
фенолфталеїн, до появи рожевого забарвлення. Вологість хлібобулочних виробів визначають згідно ГОСТ 21094-75. Суть 
методу полягала в тому, що відібраний лабораторний зразок зважували, швидко подрібнювали руками та поміщали в 
попередньо зважені бюкси. Після цього наважки у відкритих бюксах поміщали в сушильну шафу, висушували при 
температурі 130℃ у продовж 45 хв. та знову зважували.  
Проведені дослідження та розрахунки довели, що кислотність, вологість та органолептичні показники різних сортів хліба 
відрізняються. 

 

Одним із важливих факторів, що вплинув 
на розвиток людства, була поява хліборобства – 
галузі, яка пов’язана з виробництвом хліба. На 
сьогоднішній день є великий асортимент 
хлібобулочних виробів, які є джерелом білків, 
жирів, вуглеводів та вітамінів. Однак такий 
популярний продукт може бути не тільки 
корисним, але і небезпечним для нашого життя 
і здоров’я. Споживання неякісного хліба може 
призвести до харчових отруєнь, астми, 
поганого самопочуття. Даний продукт може 
мати погану якість у результаті неправильного 
зберігання, випікання, неякісних складових або 
недотримання правил технологічного процесу 
виробництва. Тому кожен покупець повинен 
знати яким повинен бути якісний хліб.  

Результати показали, що нині хлібопекар-
ська промисловість є однією з найбільш розви-
нутих галузей. Залежно від типу борошна, спо-
собу випікання, рецептури та призначення всі 
хлібобулочні вироби поділяють на декілька 
груп. А саме: 

Залежно від виду борошна: житні, 
пшеничні, житньо-пшеничні. 

За формою та розміром: хліб, батон, булка. 
За призначенням: звичайні, дитячі, дієтичні. 
За рецептурою: прості, поліпшені, здобні. 
За способом випікання: формові, подові. 
Проте не дивлячись на те, що різноманіття 

хлібобулочних виробів досить велике, як пра-
вило технологічний процес виготовлення та 

зберігання однаковий, і полягає він у 
наступному: 

Щоб приготувати хліб потрібне тісто, а для 
нього треба сировина, що ділиться на основну 
та додаткову. До основної належить: 

1. Вода 
2. Борошно 
3. Дріжджі 
4. Сіль 
Додатковою сировиною є те, що допомагає 

дріжджам працювати. А тобто: 
1. цукор 
2. жири 
3. молочні продукти.  
Додаткова сировина вводиться в рецептуру 

для збільшення енергетичної цінності, 
кількості білків, незамінних амінокислот, 
вітамінів, кальцію, чи придання певного 
смаку, аромату, забарвлення кірки, м’якуша. 

Енергетична цінність хліба обумовлена 
його хімічним складом, який залежить від 
борошна, домішок, технології приготування та 
пропорцій. Хімічний склад хлібобулочних 
виробів представлений: 

1) вуглеводами (моно- та дисахариди). Їх 
вміст коливається від 40 до 70% (залежно від 
виду хліба); 

2) білковими речовинами, а саме білками та 
продуктами гідролізу білків (поліпептидами, 
пептидами, амідами, амінокислотами, які не 
синтезуються в організмі людини).  
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3) органічними кислотами, такими як: 
молочна, оцтова, винна, яблучна, щавлева, 
мурашина.  

4) вітамінами (групи C, B, E); 
5) мінеральними речовинами (з 

макроелементів - це Na, К, Са, Mg, Р, S, Cl, з 
мікроелементів  - Fe, J2, Co, Mn, Mo, F, Cr, Zn); 

6) жирами (тригліцериди, насичені та 
ненасичені жирні кислоти). 

Окрім вказаних хімічних складових хліб 
містить комплекс хімічних сполук, що 
утворюються в процесі бродіння тіста і під час 
його випікання. Це спирти, ефіри, альдегіди, 
кетони, меланоїдини тощо. 

Важлими показниками якості хліба є:  
 органолептичні показники,  
 кислотність,  
 вологість, 
 пористість. 
Органолептичні показники якості 

хлібобулочних виробів є одними із 
найважливіших, адже їх визначити найлегше 
та найшвидше. Для цього людина 
використовує свої органи відчуття. А саме: 
смак, нюх, зір, дотик. Для дослідження 
органолептичних показників нами було взято 
9 зразків хліба. Результати перевірки 
відображені у таблиці (табл. 1.1).  

 

Таблиця 1.1 
Результати органолептичних показників різних видів хліба 

№ Назва Запах Смак Стан м’якушу 

1 
Хліб «Тостовий» нарізний 
(білий) 

має виражений запах 
дрожжей 

солодкуватий сухий, мілкопористий 

2 
Батон «Європейський 
класика» (чорний) 

невиражений запах без вираженого смаку сухий, мілкопористий 

3 
Хліб «Заварний на хмелю» 
(чорний) 

невиражений запах 
з легким кислуватим 
присмаком 

вологий, з крупними 
порами  

4 
«Бородинський» новий 
(чорний) 

з вираженим кислуватим 
запахом 

з вираженим 
пряним та легким 
кислуватим смаком 

щільнопористий 

5 
«Гуцульський» 
бездріжджовий (білий) 

виражений хлібний запах 
солодкуватий 
присмак 

сухий, крихкий 

6 
«Бородинський» на хмелю 
(чорний) 

яскраво виражений запах 
тміну 

кисло – солодкий 
смак 

вологий, 
крупнопористий 

7 
«Баварський» 
бездріжджовий (чорний) 

без вираженого запаху без вираженого смаку сухий, мілкопористий  

8 
«Подовий 
Краснопільський» (білий) 

без вираженого запаху без вираженого смаку сухий 

9 Хліб «Козацький» 
виражений хлібний запах з 
кислинкою 

без вираженого смаку сухий 

 

Аналізуючи вище зазначені результати, 
можна зробити висновок, що найсмачнішими 
та найкращими за органолептичними 
показниками є наступні види хліба:  
 «Гуцульський» бездріжджовий (білий) 
 «Бородинський» на хмелю (чорний) 
Одним із найважливіших показників якості 

хліба є його кислотність. Як правило кислотність 

обумовлена кислотами (молочною, оцтовою, 
мурашиною), що утворюються під час бродіння 
тіста та його випікання. Кислоти сприяють 
покращенню фізичних властивостей хліба, зміні 
електростатичної взаємодії молекул білку, їх 
набуханню, збільшенню гідрофільності, зменшенню 
об’єму рідини у тісті та зміні смаку виробів. 

Результати перевірки відображені у таблиці 1.2. 
 

 
Таблиця 1.2 

Результати експериментальних даних одержаних під час дослідження кислотності 
№ Назва хліба V1 V2 V3 Vсер 

1. Хліб «Тостовий» нарізний (білий) 3 4 3 3,33 

2. «Бородинський» новий 8 9 10 9,00 

3. «Бородинський» на хмелю 12 12 11 11,67 

4. «Гуцульський» бездріжджовий (білий) 4 5 3 4,00 

5. «Баварський» бездріжджовий 5 5 6 5,33 

6. «Подовий Краснопільський» 3 3 3 3,00 

7. «Козацький»  8 10 10 9,33 
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Використовуючи зазначені в табл. 1.2  
результати та формулу, були проведені 
розрахунки по визначенню кислотності різних 

видів хліба       К=                                  

С (NaOH) - концентрація NaOH, який 
використовувався для титрування, 

V (NaOH) - об’єм NaOH, витраченого на 
титрування, мл 

Vn - об’єм проби, що був взятий для 
титрування, мл 

m – маса наважки, г  
У загальному вигляді результати 

відображені у вигляді таблиці (табл. 1.3) 
 

Таблиця 1.3 
Результати кислотності 

Назва хліба Кислотність 

Хліб «Тостовий» нарізний (білий) 16,4430 

«Бородинський» новий 44,4664 

«Бородинський» на хмелю 56,7445 

«Гуцульський» бездріжджовий (білий) 19,6773 

«Баварський» бездріжджовий 26,1233 

«Подовий Краснопільський» 14,5744 

«Козацький»  45,6621 
 

Таким чином, результати показали, що 
найменшу кислотність має білий хліб. А саме: 
«Подовий Краснопільський» (14,5744) та хліб 
«Тостовий» нарізний (16,4430). 

Трішки більшу кислотність, але все рівно 
незначну має бездріжджовий хліб: 
«Гуцульський» бездріжджовий білий (19,6773) та 
«Баварський» бездріжджовий (26,1233). 

Найбільшу кислотність має чорний хліб: 
«Бородинський» на хмелю (56,7445), 

«Козацький» (45,6621), «Бородинський» новий 
(44,4664). 

Не менш важливим показником якості хліба є 
його вологість. Якщо вироби мають підвищену 
вологість, то для них характерна менша 
щільність, нееластичність м’якуша, погана 
засвоюваність організмом, черствість. Саме 
тому нами були здійсненні експериментальні 
дослідження, результати яких представлені у 
таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 
Результати вологості 

Назва хліба Вологість 

Хліб «Тостовий» нарізний (білий) 5,75% 

Батон «Європейський класика» (чорний) 8,54% 

Хліб «Заварний на хмелю» (чорний) 8,20% 

«Бородинський» новий 7,41% 

«Бородинський» на хмелю 6,34% 

«Гуцульський» бездріжджовий (білий) 12,76% 

«Баварський» бездріжджовий 10,68% 

«Подовий Краснопільський» 7,12% 

«Козацький» 11,61% 

Таким чином, результати показали, що 
найменшу вологість має білий хліб: хліб 
«Тостовий» нарізний (5,75%), «Подовий 
Краснопільський» (7,12%). Невелику 
кислотність мають деякі сорти чорного хліба: 

«Бородинський» на хмелю (6,34%), 
«Бородинський» новий (7,41%) 

Найбільшу вологість за розрахунками має 
бездріжджовий хліб: «Гуцульський» бездріжджовий 
(білий) та «Баварський» бездріжджовий.   
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