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Постановка проблеми Населення нашої країни гостро відчуває дефіцит йоду. Це 

спостерігається у зростанні кількості людей із захворюваннями щитовидної залози, нервової системи. 

За нестачі йоду порушується обмін речовин в організмі людини, послаблюється імунітет, зростає 

ризик розвитку атеросклерозу, ожиріння та інших захворювань. Профілактика йодного дефіциту є 

одним з пріоритетних напрямків національної політики в області охорони здоров’я, оскільки через 

географічні особливості та геохімічні характеристики складу ґрунту близько 60% території нашої 

країни знаходиться в зоні йодного дефіциту.  

Проблему йододефіциту у населення України не завжди можливо вирішити шляхом додавання у 

страви йодованої солі, або  введення у раціони харчових добавок, що містять йод у вигляді йодата або 

йодида калію. Останні дослідження вчених довели, що для функціонального стану щитовидної залози 

людини необхідна певна органічно зв’язана форма йоду, яка міститься у морепродуктах, рослинній 

сировині і набагато краще засвоюється організмом людини, ніж йод введений у вигляді хімічних 

сполук. Це поставило перед фахівцями харчової галузі задачу розробки нових продуктів харчування з 

добавками з нетрадиційної сировини, яка містить йод.  

Цінною сировиною для виробництва збагачених йодом добавок є морські водорості, а саме 

ламінарія. Харчова і фізіологічна цінність ламінарії визначається вмістом в ній широкого спектру 

біологічно активних речовин, в тому числі йоду. 

 Проте, широкому використанню водоростей в раціонах харчування, заважає їхній специфічний смак 

та запах. Альтернативним варіантом введення в раціони харчування населення України цих цілющих 

продуктів моря є використання  продуктів їх переробки з модульованими органолептичними 

показниками.  

Альгінати є присутніми в морських водоростях, так, вміст альгінової кислоти в ламінарії 

коливається від 15 до 30%. Альгінова кислота має здатність адсорбувати воду вагою майже в 300 разів 

більше за власний. Завдяки високому вмісту в хімічному складі альгінової кислоти продукти 

переробки ламінарії можуть бути використані в якості структуроутворювачів в технологіях 

драглеподібних страв.  

В основу досліджень поставлено задачу розробити склад композиції інгредієнтів структурованих 

страв, для підвищення їх харчової цінності та збагачення йодом, шляхом заміни 

структуроутворюючого  компоненту желатину на добавку з ламінарії.  

 

Висновки 
Завдяки використанню добавок з ламінарії з’являється можливість розширення асортименту 

структурованих страв з підвищеним вмістом йоду. Розроблені страви з йодовмісними добавками 

ламінарії можуть бути рекомендовані до вживання людям з йодною недостатністю, захворюваннями 

щитовидної залози в якості додаткового функціонального продукту харчування, а також здоровим 

людям для профілактики йодного дефіциту. 

 

 

 

Розробка технології йодовмісних структурованих 

страв з ламінарією  


