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ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ЙОДУ У ПШЕНИЧНОМУ ХЛІБІ З 
ДОБАВКАМИ ГІДРОБІОНТІВ

В організмі людини йод міститься в незначних кількостях -  15...20 
мг. Більшу частину йоду (до 90%) людина отримує з продуктами 
харчування і лише незначну кількість -  з водою та повітрям. Дефіцит 
йоду є причиною багатьох хвороб: порушення функцій щитовидної 
залози, затримки розумового та фізичного розвитку дітей, глухонімоти, 
погіршення зору, неврологічного кретинізму. Йоддефіцитні 
захворювання широко розповсюджені в усьому світі. За оцінкою ВООЗ і 
ЮНІСЕФ, в світі близько мільярда людей мають ризик розвитку 
йоддефіцитних захворювань, збільшення щитовидної залози 
спостерігається у 300 млн. осіб, а в 30 млн. виявлено кретинізм 
(Шідловський, Дейкало, Шідловський, 2004). Саме це стало причиною 
створення та реалізації міжнародних програм з профілактики та 
контролю за йоддефіцитними захворюваннями поряд з програмами 
боротьби зі СНІДом, поліомієлітом, туберкульозом

Тому однією з нагальних задач харчової промисловості є 
забезпечення населення продуктами, що містять йод в необхідних 
кількостях. В першу чергу це стосується хлібопекарської галузі, оскільки 
хліб є одним з щоденних основних продуктів харчування людини.

Як свідчить аналіз літературних джерел, в сучасному 
хлібопекарському виробництві проблема збагачення (фортифікації) хліба 
йодом повністю не вирішена, незважаючи на розроблені хлібобулочні 
вироби з йодвмісними продуктами органічної та неорганічної природи.

Питанню вибору форми внесення йоду приділяється багато уваги 
вітчизняними та закордонними дослідниками, але проблема й досі 
вивчена недостатньо. Не визначено втрати йоду з різних носіїв під час 
технологічного процесу виробництва хліба. Не проведено порівняльну 
оцінку носіїв йоду з урахуванням не лише технологічних, але й медико- 
біологічних та економічних аспектів фортифікації. У зв’язку з цим 
неможливо вважати ці вироби гарантованими носіями 10...25 мкг йоду в 
100 г продукту, як цього вимагають принципи фортифікації продуктів 
харчування.

Таким чином, необхідним є визначення вмісту йоду в природних і 
синтетичних носіях, втрат цього елемента на окремих стадіях 
технологічного процесу приготування хліба, масової частки йоду в 
готових виробах і ступеня його засвоюваності людиною.
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За рахунок споживання традиційних хлібобулочних виробів, добова 
потреба у йоді покривається лише на 4,8 % (Дедов, Герасимов., 
Свириденко, 1999)

Успіх фортифікації хліба йодом значною мірою залежить від 
ступеня збереження йоду під час технологічного процесу виготовлення 
хліба. Метою статті було дослідити втрати йоду під час приготування 
хліба безопарним способом при використанні різних відів йодовмісних 
добавок.

Для визначення оптимального дозування збагачувачів, що 
забезпечуватиме у 277-300 г хлібобулочної продукції гарантований вміст 
30...75 мкг йоду (20...50 % добової потреби), враховували вміст 
основного елемента у збагачувачі (таблиця. 1), визначали його втрати під 
час випікання хлібобулочних виробів масою 400 г за температури 210
220 0С протягом 25-35 хв., а також вплив стадії внесення йодвмісних 
добавок при двохфазному способі тістоприготування.

Таблиця 1 -Характеристика носіїв йоду

Збагачувач Вміст йоду в 1 кг носія
1. Йодид калію (Ю) 765+12г
2. Йодат калію (КЮ 3) 593+10г
3. Йодказеїн 80+14г
4. Тіреойод 70±15г
5. Вітайод 75±10г
6. Fucus vesiculosus 0,041+0,010 г
7. Ascophyllum nodosum 0,081+0,010 г
8. Сухий концен-трат «Еламіну» 4,72+0,50 г

Для визначення масової частки йоду використовували 
титрометричний метод аналізу.

Ступінь збереження йоду в хлібі визначали, порівнюючи 
фактичний і розрахунковий вміст елемента в хлібобулочних виробах, 
збагачених досліджуваними йодвмісними продуктами. Як базу для 
розрахунків використовували відомості про вміст йоду в носіях 
(таблиця 1). Дозування носіїв здійснювали з розрахунку забезпечення 
30 % добової потреби в йоді (50 мкг) у 277 г фортифікованого хліба. 
Таким чином, розрахунковий вміст йоду у готових виробах становив 18 
мкг/100 г.

При веденні розрахунку необхідного дозування порошків 
водоростей і продукту переробки морської капусти необхідно врахувати 
не лише втрати йоду, які обернено пропорційні розміру внесених 
частинок, а й ступінь засвоюваності йоду з цих продуктів. За 
літературними даними (Корзун, Бузунов, 1999), біологічна засвоюваність 
водоростей організмом людини становить більше 15...30 %. Для сухого 
концентрату «Еламіну» ступінь засвоюваності йоду досягає 95 %,
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оскільки при проведенні лужного гідролізу клітинна стінка водоростей 
стає більш тонкою та проникливою та всі корисні речовини водоростей 
стають більш доступні для засвоєння організмом людини. Саме тому 
розрахунковий вміст йоду в хлібі з продуктами переробки водоростей 
пропорційно збільшували.

Випікання проводили безопарним способом. Результати визначення 
сумарних втрат йоду з різних носіїв при веденні технологічного процесу 
приготування хліба наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 -  Втрати йоду під час технологічного процесу при 
застосуванні різних носіїв йоду

Носії йоду у складі 
хліба

Дозування, 
% до маси 
борошна

Вміст йоду, мкг/100г хліба Втрати 
йоду, % до 
розрахун

кового 
вмісту

розрахунковий фактичний

1. Йодид калію (KJ) 0,00003 18 2,5±2 86,0±2,0

2. Йодат калію (КЮ3) 0,000035 18 4,9±3 73,0±1,5

3. Йодказеїн 0,00031 18 16,5±5 1,5±0,3

4. Тіреойод 0,00032 18 16,8±5 1,5±0,3

5. Вітайод 0,00035 18 1,7±5 1,5±0,3
6. Fucus vesiculosus 
з середнім розміром 
частинок, мм

2,43 70 55±5 19,0±2,6

7. Ascophyllum 
no-dosum з 
середнім 
розміром части
нок, мм

1,21 70 64±5 10,0±2,6

8. Сухий
концентрат
«Еламіну»

0,005 19 3,2±2 88,0±2,6

Аналізуючи дані, можна зробити висновок, що найменші втрати 
йоду (1,5 %) при термічному обробленні характерні для йодованих 
білків: Йодказеїну, Вітайоду, Тіреойоду, а найбільші втрати його (86 та 
73 %) мають неорганічні носії цього елементу. Це можна пояснити тим, 
що йод в органічних носіях хімічно зв’язується з амінокислотами 
(переважно з тирозином) і при цьому залишається стійким до змін 
технологічних параметрів, передусім -  температури.

Неорганічні носії йоду є термічно нестійкими сполуками. 
Найменший ступінь збереження йоду (14 %), спостерігається в зразках 
хліба з додаванням йодиду калію (КГ). Відомо, що це явище характерно й 
для кухонної солі, збагаченної йодидом калію, оскільки йод у цій сполуці
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йодиду калію дуже нестабільний, легко випаровується при зволоженні 
солі, дії сонячного світла, при нагріванні, особливо у кислому 
середовищі. Йодат калію (K J03), на відміну від йодиду калію, є більш 
стійкою сполукою, тому що менше розчинний у воді та краще утримує 
йод при несприятливих умовах -  підвищенні вологості та температури 
середовища. Як зазначено в розділі 2, в молекулі KJ на одну частку йоду 
припадає більша частина молекулярної маси, ніж у молекулі K J03 -  76,5 
та 59,5%, відповідно. Але при йодуванні продуктів загальні затрати на KJ 
через його нестійкість можуть бути більш високими порівняно з йодатом 
калію.

Таким чином, для отримання хлібобулочних виробів з 
гарантованим вмістом йоду йодид і йодат калію не є надійними носіями, 
оскільки їх дозування необхідно уточнювати після визначення сумарних 
втрат, які залежать від багатьох технологічних факторів, передусім від 
режиму випікання і можуть бути дуже значними.

У результаті аналізу проведених досліджень встановлено, що 
втрати йоду з досліджуваних носіїв при проведенні технологічного 
процесу виготовлення хліба безопарним способом складають: з
йодованих білків -  1,0...2,0 %, порошків водоростей -  7,5...21,5 %, сухого 
концентрату “Еламіну” -  75...88 %, з неорганічних носіїв -  71...88 %. 
Тому можно вважати наібільш перепективним розробку хлібобулочних 
виробів збагачених органічними джерелами йоду, зокрема йодованими 
білками і водоростевими добавками.
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