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АнАтомія зернА

Пшеничне зерно вкрите  оболонками, що  
дають при помелі висівки, які багаті на білок, 
вітаміни й, особливо, целюлозу (клітковину). 
Клітковина (харчові волокна) – нерозчинна 
і не засвоюється організмом, але вона потріб-
на для нормальної роботи шлунково-киш-
кового тракту, а також сприяє виведенню з 
організму важких металів і радіонуклідів. 
Клітковина як губка: 1 г здатний поглину-
ти 25 г води, причому, під час проходжен-
ня кишківником, разом із водою поглинає і 
продукти інтоксикації.
В оболонках зерна є майже всі вітаміни 
групи В, які зміцнюють нервову систему,  
поліпшують обмін речовин і стан шкіри. 
Водночас, у пшеничних висівках є низка  
мікроелементів, вкрай потрібних нашому 
організму. Зокрема, цинку в них більше, ніж 
у гречці. Для вагітних висівки — джерело 
фолієвої кислоти, потрібної малюкові, який 
розвивається.
Під оболонками знаходиться алейроновий 
шар з дрібних гранул,  багатих на жир і білок.

Серцевина зерна складається з клітин 
ендосперму, заповнених крохмальними 
зернами та білками, зокрема білками  клей-
ковини (нерозчинними у воді білковими 
групами: глютеніну та гліадину, які надають 
тісту в’язкість). Сортове борошно склада-
ється в основному з подрібнених частинок  
ендосперму.
Разом з білками (клійковиною) крохмаль 
визначає консистенцію тіста та смак хліба. 
В борошні міститься до 80% крохмалю. Під 
час випікання крохмаль кристалізується, з 
чим пов’язане утворення сухого еластичного 
м’якуша. Щиток також містить клітковину.
Зародок – багатий на олію, а також білки, 
вугле води, вітамінами, ферменти та міне-
ральні речовини. В ньому багато незамінних 
амінокислот. Зародок  - багатий на вітаміни: 
Е – 158 мг/кг, В1 – 19 мг/кг (у щитку – 148 мг/
кг); В2 – 12 мг/кг; В6 – 12,5 мг/кг; РР – 64 мг/
кг; корисними зольними макро- та мікро-
елементами, містить активні ферменти. При 
виготовленні борошна сортового помелу,  
зародок видаляють.
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Протягом тисячоліть пшениця забезпечувала 
більшу частину потреб людини в залізі, цин-
ку, а також у вітамінах В1, В2, В6. При підви-
щенні частки вживання сортового борошна, 
забезпечення цінними речовинами невпин-
но зменшувалося, що призвело до зниження 
надходження в організм людини вітаміну В 
приблизно на 50% (за сторіччя).
Після очищення борошна від «баластних 
речовин» з нього вилучаються майже всі  
біологічно цінні елементи: вітаміни, незамін-
ні амінокислоти, мінерали, клітковина тощо. 

При грубому помелі зовнішня оболонка та 
насіннєвий зародок зерна не видаляються 
і поживні речовини зберігаються. А за хлі-
бопекарськими властивостями таке борош-
но може дорівнюватися до вищого ґатунку  
(це залежить від технології виробництва).
Вживання виробів з борошна цільнозерно-
вого, або з борошна грубого помелу, допома-
гає людині очистити організм від шлаків, а  
також від отруйних продуктів розпаду та 
підтримувати мікрофлору кишківника.
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Завдяки жорновому помелу 
збережені всі корисні та поживні 
елементи, що містяться в 
зерні. Ідеальний матеріал для 
виготовлення хлібопекарської 
продукції.

Один з ключових продуктів для 
ведення здорового способу життя 
і корисного харчування. Чудово 
підходить для випічки хліба, печива 
і кексів з пористим м’якушем.

Характеризується високою 
поживною цінністю і легко 
засвоюється, містить велику 
кількість білка, вітамінів групи В, 
каротину, фосфору і магнію.

Користь висівок для здоровя 
людини полягає в тому, що 
вони, як пилососи витягують 
всі шкідливі речовини, токсини, 
шлаки, холестерин з організму.

Борошно
грубого помелу цільнозернове

Фасовка: 
Паперовий пакет - згідно ваги вказаної на упаковці
Паперовий мішок -25 кг,
Палета - 800 кг 
Продукція відвантажується у піддонах.

Денис Суховій   Голова Гільдії Пекарів України, Шеф-інструктор у Hector J. Bravo Culinary & Pastry Arts Academy

Мені дуже подобається хліб зі спельти або, як ще на неї кажуть, полби. Такий хліб смачніший за печиво, а про те, що він поживний – я 
взагалі мовчу. Я роблю хліб з цього борошна як на житній так і на пшеничній заквасках. Хто вперше куштує цей хліб, потім приходять за 
ним обов’язково ще і ще. Можна брати класичний рецепт, а можна додавати такі інгредієнти як: льон, журавлину, темні родзинки, коріандр 
і інші спеції та солоди, але мені подобається класика, ну можливо трохи льону. З тістом працювати важкувато, бо воно за рахунок специ-
фіки природних складових і за рахунок того, що воно цільнозернове, має багато менше клійковини (глютену) аніж більшість хлібу, який 
лежить на полицях магазинів. Не знаю, чи є спельта панацеєю від захворювань, та мені дуже подобається цей продукт і я його рекомендую 
до вживання. Більше того, це хліб номер один у мене на кухні. Оскільки я хліба не купую, то на питання до своєї дружини який хліб випекти, 
часто отримую відповідь – спельту.

Ростислав Михалюньо   Пекарня «СамСМАК»

Борошно спельти має приємну структуру, гарний рожевувато-кремовий відтінок та приємний солодкавий смак, що дуже відрізняється 
від звичайної пшениці.  Навіть на дотик можна зрозуміти, що тісто має іншу будову  –  воно більш липкувате, та має меншу підйомну силу. 
Проте, це не є недоліком. Хліб із спельти дуже пахучий та смачний. Вона підходить для всіх виробів з тіста. Зерно спельти ідеальне для 
пророщування.



КУКУРУДЗЯНЕ
Страви з кукурудзяного борошна 
знижують рівень холестерину в 
організмі людини. Рекомендують 
людям, у яких є проблеми з 
травленням і хвороби шлунково-
кишкового тракту. Кукурудзяне 
дуже багате на білок.

КУКУРУДЗЯНЕ
крупчатка
До основних властивостей слід 
віднести гіпоалергенність продук-
ту. Саме тому, їжа, 
приготовлена з кукурудзяної 
крупчатки, вкрай необхідна дітям 
молодшого віку. Містить мало 
калорій, зміцнює імунітет..

Борошно
жорнового помелу

Фасовка: 
Паперовий пакет - згідно ваги вказаної на упаковці
Паперовий мішок -25 кг,
Палета - 800 кг 
Продукція відвантажується у піддонах.

Презентер

ПШЕНИЧНЕ
тонкого помелу 

Еластичне борошно ніжно-кре-
мового кольору, яке ідеально 
підходить для приготування 
млинців, вареників, піци, пирогів, 
хлібопекарської та кондитерської  
продукції.

ГРЕЧАНЕ
Відмінний продукт у дієтичному 
харчуванні, чудове джерело білка, 
в якому міститься 8 незамінних 
амінокислот. Характерне низьким 
вмістом жирів та цукру. Багате 
калієм, фосфором, залізом, 
цинком, селеном, марганцем та 
магнієм.

РИСОВЕ
Відмінне джерело рослинного 
білка, повноцінного за 
амінокислотним складом, багате 
на вітаміни В1, В2 та РР. Широке 
застосування в лікувальному та 
дієтичному харчуванні.




