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 Анотація  Розглянуто можливість 

виробництва різних продуктів для здорового 

харчування на базі єдиної основи -  

рідкокристалічної композиції  лецитин - вода-

рослинна олія.  Така лецитинова композиція 

здатна поглинати значну кількість  водо- та 

жиророзчинних  біологічно активних речовин. 

Регулювання в’язкості лецитинової композиції 

та вмісту рідких компонентів дає можливість 

конструювати та виробляти на базі підприємств 

ресторанного господарства харчові пасти, 

емульсійні соуси, емульсійні напої та піни  для 

здорового та превентивного харчування.    

Постановка проблеми 

   Фосфоліпіди й поліненасичені жирні 

кислоти є незамінними компонентами 

сучасного харчування людини. Збагачення 

ними раціону харчування та створення нових 

харчових продуктів профілактичної і 

оздоровчої направленості  на їх основі 

перспективне та актуальне. 

Фізіологічна активність природних 

фосфоліпідів багато в чому обумовлена їх 

участю в організації клітинних і субклітинних 

мембран та процесах клітинного обміну.  

Рослинні фосфоліпіди (лецитини) відносяться 

до біологічно активних добавок 

мембранотропної  дії, що реалізують свій 

терапевтичний ефект за принципом 

універсального лікувального впливу на 

організм в цілому. 

У складі харчових продуктів лецитини 

використовують не тільки як фізіологічно 

активний, але й як багатофункціональний 

рецептурний компонент, який сприяє 

поліпшенню органолептичних і фізико-

хімічних властивостей страв. Але при 

виробництві харчових продуктів сьогодні не 

враховуються структуроутворюючі можливості 

лецитинів як поверхнево активних речовин. 

Здатність фосфоліпідів (лецитинів) 

самоорганізовуватися при певних 

концентраціях дозволяє отримати основу-

контейнер, щоб зберегти під час подальшої 

технологічної обробки супутні біологічно  

значущі речовини, а також сприяти їх 

засвоєнню в організмі людини. 

Такий підхід сьогодні  вже використовується 

при виробництві  ламелярних емульсійних 

кремів та органогелів в передових 

фармакологічних та косметологічних фірмах. 

         СТРУКТУРУВАННЯ ПРОДУКТІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 

НА ОСНОВІ ЛЕЦИТИНУ  

Висновки Виробництво харчових продуктів для здорового харчування з 

використанням досягнень нанотехнології є одним із напрямків розвитку технологій 

ресторанного господарства та молекулярної кулінарії.  За допомогою поляризаційної 

мікроскопії  проведено оцінку структури розроблених продуктів харчування. 
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Подібність структури рідкокристалічних композицій на основі лецитину речовині 

клітинних мембран (в тому числі слизових оболонок) визначає біосумісність, 

підвищену засвоюваність та робить рідкокристалічні композиції лецитину 

перспективною основою для створення  харчових продуктів здорового та 

превентивного харчування.   

Рис. 1 – Схема утворення харчових продуктів на базі рідкокристалічної лецитинової 

композиції  з урахуванням концентрації основних компонентів. 

Мікрофотографії лецитинової композиції,  харчової пасти та емульсійних соусів 

виконані в режимі поляризаційного світла та свідчать про наявність анізотропних  

структур, а саме  структуру рідкого кристала одержаних продуктів  ( збільшення  х100). 

Мікрофоторгафії  емульсійних напоїв та пін виконані в світлі, яке проходить 

(збільшення  х100), продукти мають ізотропні  властивості (невпорядковану структуру). 
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