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 Анотація  Проведено аналіз  та 

визначено основні дефіцитні компоненти 

їжі, необхідні  для забезпечення 

мембранних процесів. 

             Розроблено рецептуру та спосіб 

приготування харчової композиції з 

ессенціальними компонентами, що 

використовується як основа для 

емульсійних соусів та паст 

профілактичного призначення для закладів 

ресторанного господарства.    

              Експериментально доведено 

ламеллярну структуру одержаних харчових 

композицій. 

Постановка проблеми Здатність 

організму людини до біохімічних перетворень 

їжі і синтезу із неї багатьох необхідних для 

життєдіяльності речовин значна за умови 

регулярного надходження ряду ессенціальних 

компонентів. 

               Створення продуктів оздоровчого 

призначення, адекватних організму з точки зору 

клітинного харчування,  в наш час  є 

надзвичайно актуальним і злободенним 

завданням. 

               Проведений огляд літературних 

джерел в галузі біофізики, біології та медицини 

показав, що виникнення більшості захворювань 

пов'язано зі станом клітинних мембран 

організму.  Основними компонентами мембран є 

ессенціальні  фосфоліпіди . 

                Розробка продуктів харчування на 

основі  рослинних фосфоліпідів та олій, які 

містять поліненасичені  жирні  кислоти,  є 

актуальною. 

                При розробці технології продуктів 

лікувально-профілактичного призначення    

потрібно враховувати структурні можливості  

компонентів, що входять до  рецептури, а саме 

здатність  фосфоліпідів (лецитину)  

утворювати ліотропні рідкі кристали з 

широкою областю включення різних  водо- та 

жиророзчинних  біологічно  корисних речовин. 

          

  

 

Висновки  
Дефіцит ліпідних ессенціальних компонентів  призводить до  порушень роботи 

мембран організму та виникненню  визначених захворювань.  

Створення  харчових продуктів  лікувально-профілактичної направленості  певної 

структури на базі  ліпідних ессенціальних компонентів  є актуальним. 

Можливість  утворення  ламеллярної рідкокристалічної  структури  харчової 

композиції залежить не тільки від компонентного складу, а й від особливостей 

технології  приготування. 
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Ламелярна структура харчової композиції  подібна структурі мембран всіх тканин 

організму, що сприяє  прискоренню транспорта  речовин  через  шкіру та слизові 

оболонки. 

Рис. 1 – Фото рідкокристалічної структури  харчової композиції з ессенціальними 

компонентами в системі лецитин-вода-рослинна олія,  поляризаційна оптична 

мікроскопія (х100).  На фото чорніють  повітряні бульбашки. 

Розробка технології виробництва продуктів, збагачених 

ліпідними ессенціальними  
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