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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

 

Ректорат Донецького національного університету економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) має честь привітати 

високоповажних учасників ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини». 

На сучасному етапі розвитку харчової промисловості та ресторанного 

бізнесу провідне місце належить ринку харчових добавок, який визначає не 

лише рівень розвитку цих галузей, але й забезпечує їх сталий розвиток на 

вітчизняному та  світовому ринках. 

Стрімкий розвиток економічних відносин передбачає більш високі вимоги 

до працівників закладів ресторанного господарства та підприємств харчової 

промисловості всіх рівнів, здатних вільно орієнтуватися в ринковому 

середовищі, що постійно змінюється, та володіти найважливішими рисами 

керівників нової формації: професійною компетентністю, високим рівнем 

підготовки, вмінням самостійно й оперативно приймати вірні рішення з 

урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденцій розвитку галузі. 

Проведення конференції сприяє залученню значного кола науковців до 

обговорення та вирішення актуальних на сьогоднішній день проблем. Фахові 

доповіді пов’язані з науковими здобутками представників вітчизняної та 

закордонних шкіл сучасної харчової технології, що вважаються лідерами 

досліджень з проблем харчування здорової та хворої людини. 

Тематика Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції є для 

наукової спільноти нагодою осмислити та проаналізувати набутий досвід 

щодо застосування харчових добавок в технологіях продуктів харчування і 

обґрунтувати перспективи розвитку вітчизняних харчових технологій щодо 

застосування харчових добавок у харчуванні людини. 

Ми щиро сподіваємось, що здобутки вітчизняної науки про харчування 

сприятимуть мобілізації зусиль наукового співтовариства у досягненні 

поставлених цілей, креативному обговоренню проблеми на видиму перспективу, 

зміцненню взаємин науки, освіти і промисловості в області застосування 

харчових добавок в технологіях харчових продуктів, а також якості і безпеки 

харчової продукції. 

 

 

З повагою 

в.о. ректора ДонНУЕТ                                                   Оксана ЧЕРНЕГА 
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СЕКЦІЯ 1 

ДЕТЕРМІНАНТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ХАРЧОВИХ ДОБАВОК  

В ТЕХНОЛОГІЯХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
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ВПЛИВ ДОБАВКИ ТОПІНАМБУРУ НА МОЛЕКУЛЯРНО-МАСОВИЙ 

РОЗПОДІЛ БІОПОЛІМЕРІВ В ПІННИХ СТРУКТУРАХ  
 

Гніцевич В.А., докт. техн. наук, професор 

КНТЕУ, м. Київ 
 

 Виявлена здатність соку топінамбура знижувати поверхневий натяг води, 

а також його піноутворювальна здатність дозволяють прогнозувати заміну 

яєчного білка в збивних десертах в межах 20…30%, що дозволить додатково 

збагатити вироби біологічно активними нутрієнтами, зокрема поліфенольними 

сполуками, знизити вміст цукру, що відповідає сучасним концепціям здорового 

харчування.  

 Позитивний вплив пюре топінамбура пов’язаний зі зміцненням  білкового 

каркасу, який утворюється за рахунок міжмолекулярних зв’язків білка яйця та 

пектинових речовин топінамбура. Неоднорідність та фракційний склад 

біополімерів модельних систем визначали методом молекулярно-масового 

розподілу (ММР). Досліджували ММР білкового-полісахаридного комплексу, 

що утворюється при взаємодії пюре топінамбура та яєчного білка (табл.). 
 

Таблиця – Молекулярно-масові характеристики білкового- 

полісахаридного комплексу 

Модельна 

система 
Молекулярна 

маса 

фракцій, 

·10
3
 

Вміст фракцій, % 

білок 

М
w

 вуглеводи 

суміш 

вуглеводів М
w

 

пектин 

М
w

 

Яєчний  білок 

– пюре 

топінамбура 

20 13,3 

4
0

9
4
6
0
 

23 

1
5
3
5
5
0

 

9,3 

9
9
4
3
7
0

 

40 21,2 24,4 34,2 

70 16,6 4,32 31,3 

110 13,4 0,6 16,0 

500 - 0,2 4,3 

1000 12,4 1,4 2,1 

2000 8,9 46,1 2,8 

 

 На основі досліджень ММР визначена середньовагова молекулярна маса 

біополімерів.  Аналіз показників ММР вказує на те, що середня молекулярна 

маса (ММ) білків складає 157410. Вуглеводний компонент топінамбура 

переважно знаходиться в інтервалі ММ 40000...70000. А майже 30% 

полісахаридів мають ММ в районі 1·106...2·106, вірогідно, це відносяться до 

пектинових речовин, зокрема протопектину. Середня ММ вуглеводного 

компоненту топінамбура складає 581470. При утворенні комплексу між 

біополімерами яйця та топінамбура середня ММ білкового комплексу 

збільшується до 400000, вуглеводного – зменшується до 153550. 

 Такі дані свідчать про накопичення водневих зв’язків та утворення 

комплексів, що призводить до зміцнення структури системи, дозволяючи 

використовувати пюре топінамбуру як дієтичну та технологічну добавку у 

збивних виробах, зокрема десертах.  
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TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WHEAT FLOUR WITH HERBAL 

SUPPLEMENTS 

 

Kostetska K.V., PhD, Associate Professor 

Uman National University of Horticulture, Uman city 

 

 Today, providing people with traditional types and varieties of wheat bread 

remains very important, with the growing demand for bakery products of therapeutic 

and prophylactic and functional purposes. 

 Inclusion of herbs in the formulation will ensure the improvement of consumer 

properties of food, which predictably improves their chemical composition, 

organoleptic parameters, energy value and assimilation of nutrients. 

 Extension of the range of bread with high content of biologically active 

substances can be accomplished by introducing food mixtures into the formulation, 

which must enrich the finished products necessary for the human body substances: 

tomato powder, sunflower seeds, sesame seeds, cumin, corn flour, wheat gluten, 

dextrose, spices, etc. For example, the introduction of wheat germ into the 

formulation of bakery products not only raises their nutritional value, but also 

provides a beautiful appearance. 

 When considering the characteristics, it can be argued that the addition of 

natural vegetable components to the recipe can enrich it with additional shades of 

taste and smell, change the color of soft part of bread and loaf heel, and also lead to 

changes in physical and chemical parameters. 

 So, having analyzed the modern directions of production technology 

improvement and improvement of the quality of bakery products, and also taking into 

account the state of health of the population, today the issue of introduction of new 

types of bakery products of functional purpose is relevant.  

 Research objective is to carry out a technological evaluation of wheat flour 

mixture with herbal supplements and to determine their suitability for the production 

of bread, which will expand the range of bakery products. 

 The following plants were used: Chenopōdium quīnoa L., Cyperus esculentus 

L., Physalis tomentous L., Cosmos sulphureus Cav., Pycnanthemum virginianum L., 

Pycnanthemum trifolium L., Agastache rugosa (Fisch. & C.A. Mey.) Kuntze), 

Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze, Mentha spicаta L. «Moroccan, Achillea 

setacea Waldst. Et Kit.), Isodon japonicas var. Glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li, 

Satureja montana L., Teucrium scorodonia L., Ruta montana L., Népeta argolica 

Bory et Chaub., Népeta grandiflora L., Népeta mussinii Spreng. Ex Henckel., cv. 

Posviata Meisu, Népeta nepetelia L. 

 We analyzed wheat flour of wheat of Midas variety and mixtures of wheat 

flour with herbal supplements. The control sample had a taste characteristic of wheat 

flour, without odd-flavors, not sour, not bitter, when chewing crunch was not felt; the 

smell is characteristic of wheat flour, without odd-smells, not stale, not moldy; the 

color is white with a yellowish tinge. Samples with herbal supplements had a taste 
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characteristic of wheat flour, with a taste of supplements, not sour, not bitter, when 

chewing crunch was not felt; the smell is characteristic of wheat flour with the smell 

of supplements, not stale, not moldy; the color of different tinges.  

 It should be noted that, according to baking indicators, the flour mixture that 

has been tested has good value. Thus, the value of falling number is determined 

within the limits of 214–384 s, acidity – 1.4–1.8 %, whiteness – up to 37.4 standard 

units of Skyb-M device. The humidity of the experimental samples of flour varied 

within the limits of 12.37–13.36 %, and the value of protein in flour mixtures with 

herbal supplements – 9.22–11.04 %, which is less than control by only 12–27 %. 

 The amount of raw gluten in control sample is 26.24 %, which corresponds to 

the highest grade of flour, as well as in samples with herbal supplements of catmint 

Musina and nephetella, spearmint "Moroccan", woodland germander, achillea 

setaceous, ruta montana. In samples with herbal supplements of kenwa, yellow 

nutsedge, strawberry tomato, yellow cosmos, common mountain mint and narrowleaf 

mountain mint, nettleleaf giant hyssop less than 21 % of gluten was washed out.  

 The compliance of gluten quality of all studied samples with standard norms 

for wheat flour was determined, and first and second groups of gluten quality were 

established, which are characterized as satisfactory hard, good and satisfactory weak.  

 It was recorded that samples of flour with powder of common mountain mint 

and narrowleaf mountain mint, according to the value of FDM device, respectively, 

32 and 36 units, are characterized by a satisfactory solid gluten, at the same time they 

had the least blurring of gluten, respectively, 9,0х8,5 and 8,5х8,5 cm, as well as 

unsatisfactory index of sedimentation, respectively, 12 and 10 cm3. 

 The efficiency of the use of herbs in the technology of bakery products as an 

enrichment of nutritive value and nutrient medium for yeast was established, which in 

turn was reflected as finished products – porosity, acidity, specific volume. 

 Thus, use of potherbs in bakery production is promising. We have established 

the effectiveness of using herbs in the technology of bakery products, as a nutrient 

enrichment agent and nutrient medium for yeast, which in turn was reflected as 

finished products – porosity, acidity, specific volume. In order to develop an effective 

technology for its use, creating new types of products with properties that meet the 

current needs of consumers in Ukraine and the world, it is necessary to clarify the 

relation of potherbs with other components. 

 It is advisable to include powder in wheat dough in a dosage of 0.5 % of 

isodon japonicas to the mass of flour; up to 2 % of agastache, ruta montana and 

winter savory, catmint of nephetelli; not more than 5 % of catmint Musina, 

polihimnia, amaranthus tricolor, pyrethrum grand, yellow cosmos; up to 10 % of 

mountain mint, kenwa; up to 15 % of yellow nutsedge and strawberry tomato, as it is 

with these dosages that the bread was evenly colored from light yellow, green to dark 

brown crust without destructions and cracking, elastic soft part, thin-walled porosity, 

pronounced bread taste and pleasant aroma of supplements unlike other prototypes. 
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ВИКОРИСТАННЯ АЛЬГІНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ  

ЯКОСТІ КІСТОЧКОВИХ ПЛОДІВ 

 

Василишина О.В., канд. с.-г. наук, доцент 

Уманський національний університет садівництва, м. Умань 

 

 Плоди кісточкових вишня, черешня, слива швидко псуються під час 

збору врожаю, транспортування та реалізації. Тому постійно ведеться пошук 

нових технологій їх тривалого зберігання. На сьогодні значна увага 

приділяється новим післязбиральним технологіям обробки плодоовочевої 

продукції в поєднанні з холодильним зберіганням. 

 Оскільки якість – це група характеристик, які повинні мати плоди, щоб 

повністю задовольнити потреби продуктового ланцюга. Основними 

параметрами якості є розмір, твердість, колір, аромат та інші фізико-хімічні 

показники плодів. Для покращення якості плодоовочевої продукції на сьогодні 

широко використовують обробку плодів саліциловою кислотою, крохмалем, 

алое-вера покриттям, хітозаном, альгінатом і ін. Такі покриття на поверхні 

плодів діють як фізичний бар’єр, що напівпроникний для кисню та диоксиду 

вуглецю, водяної пари, що сприяє зниженні інтенсивності дихання, транспірації 

та до затримки перестигання плодів, зниженні фізіологічних хвороб. Тобто 

якість плодів протягом зберігання можна покращити із застосуванням 

післязбиральної обробки їх розчинами хітозану, альгінату, тощо. Альгінат – 

натрієва сіль альгінової кислоти, природний полісахарид, отриманий із бурих 

морських водоростей. До його складу входить дві уронові кислоти β-Д 

мануронова та α-L-гулуронова. Альгінат відомий як гідрофільний біополімер, 

має задовільну покривну властивість, що пов’язана з його задовільними 

колоїдними якостями. Тому його використовують як загущувач, для 

формування суспензії та стабілізації емульсії. 

 Дослідження проведені із застосуванням альгінату натрію показали 

затримку процесу достигання сливи, абрикоса, черешні, персика. Покриття на 

основі альгінату натрію за рахунок вкриття продихів плодів, сприяє зменшенні 

частоти дихання, транспірації та втраті маси. Також нанесення альгінату натрію 

на поверхню тканин плодів ефективне для зменшення втрат у вмісті титрованих 

кислот. Так, при зберіганні плодів черешні вміст титрованих кислот знизився 

до 0,57 %, тоді як для плодів із нанесенням альгінату натрію вміст титрованих 

кислот знизився менше і на кінець зберігання складав 0,77 %. Покриття на 

основі альгінату натрію сприяє збереженні кольору, вмісту фенольних речовин 

та антиоксидантної активності плодів. При цьому тривалість зберігання черешні 

за температури 8°С складає 8 діб, тоді як для оброблених плодів − 16 діб.  

 За розробленою технологією зберігання плоди вишні після 

розвантажування та приймання сировини, сортування за якістю, видалення 

пом'ятих плодів, пошкоджених сільськогосподарськими шкідниками, недозрілих 

та перезрілих інспектують, миють та наносять розчин альгінату натрію. Після 

чого їх виймають, обсушують, упаковують у ящики місткістю 5 кг та закладають 

на зберігання за температури 0…+5 °С і вологості 95±1 %  протягом 30 діб.  
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ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ АНТИОКСИДАНТІВ У 

ТЕХНОЛОГІЇ ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС 

 

Божко Н.В., канд. с.-г. наук, доцент, 

Тищенко В.І., канд. с.-г. наук, доцент 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

 Окислювальні процеси в ліпідній фракції м’ясних продуктів призводять 

до накопичення первинних та вторинних продуктів окислення, що позначається 

на поживній цінності та якості харчової продукції.  

 Найбільш поширеним шляхом вирішення проблеми окиснювального 

псування м’ясопродуктів є застосування різноманітних антиокислювальних 

харчових добавок, що дозволяють цілеспрямовано регулювати процеси 

окиснення ліпідної фракції м’ясних систем. 

 Використання харчових добавок з антиокислювальним ефектом дозволяє 

цілеспрямовано отримувати необхідний технологічний ефект, мінімізуючи 

внесення даних речовин для стабілізації якості м’ясопродуктів. 

 З метою стабілізації якості ковбаси протягом терміну зберігання було 

проведено експеримент з вивчення ефективності порошку з кісточок червоного 

винограду (ПВК) із антиокислювальною дією при виготовленні варено-

копченої ковбаси із м’ясом сріблястого карася і субпродуктами першої 

категорії. Препарати вносили на стадії приготування фаршу в кількості: 0,50 %, 

1,0 %, 1,5 % до маси фаршу, контрольний зразок виготовляли без 

антиоксидантної добавки. Готову ковбасу зберігали протягом 35 діб при 

температурі t = 6…8°С; протягом періоду зберігання досліджували основні 

показники перебігу окислювальних процесів. 

 Результати вивчення динаміки окислювальних процесів у м'ясо-місткій 

варено-копченій ковбасі з м’ясом сріблястого карася протягом терміну 

зберігання наведені в таблиці. 

 

Таблиця – Динаміка окислювальних процесів жиру у варено-копченій 

ковбасі з використанням порошку виноградних кісточок 

Термін 

зберігання, діб 

Концентрація натуральної добавки у зразках 

0 0,5 % 1,0 % 1,5 % 

Кислотне число, мг КОН 

1 0,216±0,018 0,216±0,018 0,216±0,018 0,216±0,018 

7 0,486±0,021 0,301±0,027 0,301±0,018 0,200±0,031 

14 0,499±0,031 0,316±0,019 0,317±0,013 0,270±0,031 

28 0,951±0,030 0,607±0,021 0,396±0,001 0,301±0,027 

35 1,790±0,030 0,931±0,033 0,578±0,032 0,326±0,068 

Перекісне число, % J2 

1 0,005±0,001 0,005±0,001 0,005±0,001 0,005±0,001 

7 0,021±0,002 0,017±0,004 0,007±0,0003 0,005±0,001 

14 0,025±0,013 0,021±0,003 0,011±0,003 0,006±0,003 
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28 0,033±0,003 0,025±0,003 0,015±0,005 0,009±0,001 

35 0,067±0,009 0,032±0,001 0,017±0,003 0,011±0,001 

Тіобарбітурове число, мг МА/кг 

35 0,469±0,005 0,269±0,003 0,258±0,001 0,187±0,001 

 

 Аналіз даних таблиці показує, що використання ПВК у технології варено-

копчених м’ясомістких ковбас дозволяє уповільнити відщеплення жирних 

кислот від гліцеридів і запобігти їх інтенсивному окисленню. Про це свідчить 

величина КЧ у ковбасах в кінці терміну зберігання. Так, КЧ у контрольному 

зразку ковбас без антиоксидантного препарату становило 1,790±0,030 мг КОН, 

що в 1,26-2,5 більше порівняно з дослідними зразками. Виявлено чітку 

залежність ефективності ПВК від його концентрації: найбільший ефект 

отримано від концентрації 1,5 % до маси фаршу.  

 Аналогічна тенденція спостерігалася і при поглибленні окислювальних 

процесів. Кількість продуктів первинного окислення у контролі склала 

0,067±0,009 % J2, що в 2,09-6 разів перевищувала цей показник у дослідних 

зразках. Відповідна динаміка окислення ліпідів варено-копчених ковбас 

призвела до накопичення вторинних продуктів окислювального процесу. ТБЧ 

дослідних зразків коливало від 0,187±0,001 до 0,269±0,003 мг МА/кг, що у 1,74-

2,5 рази менше порівняно з контрольним зразком. 

 Виноградні кісточки є джерелом фітокомпонентів, таких як галова 

кислота, катехін та епікатехін. Ці три основні фенольні складові кісточок 

винограду зумовлюють 26 % антиоксидантній здатності. Антиоксидантну дію 

фенольних речовин, що містяться в кісточках винограду, здебільшого 

зумовлюють димірні, тримірні, олігомірні або полімерні проантоціанідини. 

Встановлено, що збільшення концентрації ПВК і, відповідно, частки, 

проантоціанідинів, у варено-копчених м’ясомістких ковбасах з м’ясом 

прісноводної аквакультури ефективніше гальмують окислення жирів.  

 Таким чином, доведено, що застосування натурального препарату з 

кісточок винограду в концентрації 0,5-1,5 % до маси фаршу при виготовленні 

варено-копченої ковбаси в натуральній оболонці дозволяє зберегти якість 

готового продукту під час зберігання протягом 35 днів завдяки гальмуванню 

окислювальних процесів.  

 Результати досліджень вказують на захисну роль порошку з кісточок 

червоного винограду від окислювального псування ковбас з високим вмістом 

жиру, яка пов'язана з розчиненням антиоксидантних компонентів порошку в 

водній фазі фаршу, роблячи неможливим доступ кисню до ацилгліцеридів. За 

рахунок внесення комплексу антиоксидантів гальмуються окислювальні 

процеси, які протікають в жировій фазі ковбас, підвищуючи здатність продукту 

до зберігання і покращуючи його якість. 

 В залежності від термінів зберігання економічного ефекту можна досягти 

використовуючи концентрацію 1,5 % до маси фаршу при більш тривалому 

зберіганні.  
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STUDY OF THE PHOSPHATIDYLCHOLINE BEHAVIOR AT THE OIL-

WATER INTERFACE 

 

Melnyk O.P., Radzievska I.G. 

National University of Food Technologies, Kyiv 

 

 Phosphatidylcholine (PC) is a surfactant of the phospholipid class. Due to its 

multifunctional properties, it is used as an emulsifier, food additive, antispraying and 

dispersing agents and viscosity modifier. In world practice, FC is made from soy raw 

materials by many well-known companies: Central Soya Inc., Lucas Meuer, Stern, 

Nattermann phospholipid. There is also the production of FC from phosphatide  

concentrate of sunflower oil. Among animal sources, its highest content is found in 

chicken egg yolk at 2.28 g /100 g. At the same time, his physical and chemical 

properties have not been fully understood, and the exact characteristics of surface-

active properties are not known to date. The aim of the work is to study the behavior 

of PC, obtained from different sources at the the oil-water interface in the conditions 

of emulsion production and calculation of adsorption layer parameters (tab). 

 FH was extracted with acetone at a temperature of -18…-20°C. The obtained 

extract was gradually purified with ethanol. To isolate PC from the group 

composition of the obtained lecithin used the method of thin layer chromatography 

with mobile phase chloroform - ethanol (39:15). 

 

Table – Parameters of the adsorption layer of PC at the oil-water interface 

Index 

Simple, concentration 0.1 kmol/m
3
 

PC chicken 

yolk 

PC soybean 

oil 

PC sunflower 

oil 

interfacial tension, σ, nm/m 13.0 15.0 19.0 

adsorption equilibrium constant 13.0 11.0 9.0 

boundary adsorption Г∞, µmol/m
2
 2.3 2.1 1.9 

the thickness of the adsorption 

layer, δ, nm 

5.0 5.2 4.3 

planting areaone molecule of 

surfactant, 𝑆0, nm
2
 

7.2·10
-19

 7.9·10
-19

 8.7·10
-19

 

  

 The table shows that PC from chicken egg yolk is slightly more densely 

adsorbed at the oil-water interface, because the value of its boundary adsorption is the 

highest among the studied samples (2.3 μmol/m2). The adsorption equilibrium 

constant depends mainly on the sample concentration, and at 0.1 kmol/m3 its 

maximum value is set in the PC of animal origin. The planting area one surfactant 

molecule at the oil-water interface is in the range (7.2…8.7)·10-19 nm
2
, and therefore 

depends little on the origin of PC. 

 Thus, the similarity of the surface characteristics of PC obtained by extraction 

with acetone from chicken egg yolk, unrefined sunflower and soybean oils was 

revealed.  
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РОСЛИННА СИРОВИНА ЯК 

ДЖЕРЕЛО ОТРИМАННЯ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ 

 

Горяйнова Ю.А., канд. техн. наук, доцент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

 Харчові барвники визначають зовнішній вигляд продуктів. Для 

фарбування харчових продуктів використовують як натуральні (природні), так і 

синтетичні (органічні і неорганічні) барвники, причому перевага віддається 

природним барвникам. 

 Харчові барвники широко використовуються у виробництві 

кондитерських виробів, напоїв, маргаринів, деяких видів сирів, морозива та 

інших товарів. 

 Харчові барвники грають важливу роль в процесах збереження, 

поліпшення або додання певних споживчих властивостей різноманітним 

товарами (зовнішній вигляд, колір, запах). 

 Сировиною для отримання натуральних харчових барвників є 

різноманітні дикорослі та культурні рослини, відходи їх переробки на 

виноробних, консервних заводах. Крім цього, деякі з них отримують хімічним 

або мікробіологічним синтезом. Натуральні барвники, як правило, нетоксичні 

для організму, але для деяких з них встановлені допустимі добові норми. 

 На наш погляд, проблема отримання нових натуральних харчових 

барвників залишається актуальною. 

 Метою даного дослідження є визначення оптимальної технології 

отримання харчового барвника з такої дикорослої рослини як лобода садова 

харчова червона. 

 Лобода садова харчова червона відноситься до сімейства марєвих, рід - 

лобода, вид - лобода садова, форма - садова червона. Виростає в країнах 

Західної Європи і Північної Америки, Малої і Середньої Азії, а також в Україні. 

 Результати раніше вивченого мінерального складу цієї рослини 

показують, що вона багата калієм, кальцієм і залізом. 

 Харчовий барвник з лободи садової харчової червоної витягувався водно-

спиртовими розчинами з різним співвідношенням води і етилового спирту (96 

%) і в різних умовах (варіювалися час і температура екстракції). Екстракти були 

пофарбовані в червоний колір. Кількість фарбувальних речовин в отриманих 

екстрактах визначали за допомогою колориметра фотоелектричного 

концентраційного КФК-2МП згідно ДСТУ 3845-99 «Барвники натуральні 

харчові». 

 На підставі отриманих даних, можна зробити висновок, що даний метод 

може бути перспективним для отримання червоного харчового барвника з 

лободи садової харчової червоної. 

 Дослідження в даному напрямку тривають. 
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МЕТОД ОТРИМАННЯ ХАРЧОВИХ БІЛКОВИХ ДОБАВОК 

З СОКА ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН 

 

Чурсінов Ю.О., доктор. техн. наук, професор,  

Ковальова О.С., канд. техн. наук, доцент, 

Калина В.С., канд. техн. наук, доцент,  

Головня Н.В., зав. навчальною лабораторією,  

Ковальчук Є.О., магістр 

ДДАЕУ, м. Дніпро 

 

 Як відомо, зелені рослини в своєму складі мають багато хлоропластових 

білків, які зосереджені в стебловій та листовій частинах. В процесі висихання 

на полі, або при скошуванні, всі харчові речовини залишаються в рослинах і 

являється гарним кормом для тварин. 

 Однак на стадії бутонізації амаранту і люцерни в своєму складі вони 

мають велику кількість розсерджених білків, до того ж хлоропластових, 

кормового призначення і цитоплазматичних, харчового призначення. Завдання 

складається, якім чином їх розділити, на якому етапі технологічної обробки, 

щоб направити потім цитоплазматичні білки в якості білкових харчових 

добавок в хлібобулочні, кондитерські та інші харчові вироби. 

 Метод отримання харчових цитоплазматичних білків полягає в 

подрібненні зелених рослин амаранту або люцерни, віджиму зеленого соку, як 

це робиться, наприклад, за допомогою віджиму виноградного соку; проведення 

коагуляції соку. Але процес коагуляції дуже складний тому, що хлоропластові 

білки і харчові цитоплазматичні, згортаються (коагулюють) при різних 

температурах, при чому температура коагуляції хлоропластових білків нижча 

чим коагуляція цитоплазматичних.  

 Тому в дослідженнях створювали процес таким чином, що проводився 

процес коагуляції хлоропластових білків з соку рослин, потім робили процес 

фільтрації і виділяли хлоропластну фракцію кормового білка.  Далі, отриманий 

фільтрат, освітлений сік, додатково коагулірували при вищій температурі, яка 

відповідає температурі коагуляції цитоплазматичних білків і знову проводили 

фільтрування з виділенням вже фракції цитоплазматичних білків.  

 Відомо, що термічна коагуляція широко використовується в різних 

промислових установах для отримання протеїнового зеленого концентрату 

(ПЗК). Однак окрім термічної коагуляції доцільно використовувати фізико-

хімічний вплив, при якому принцип ізотермічного осадження білків значно 

перспективніше. 

 Подальші наші дослідження направленні на організацію послідовного 

безперервного процесу розділення і цитоплазматичних білків із соку зелених 

рослин амаранту і люцерни. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ 

В ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

Хомич Г.П., докт. техн. наук, професор,  

Бородай А.Б., канд. вет. наук, Прачук В.С., магістрант 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава 
 

 Плодово-ягідна дикоросла сировина - джерело біологічно активних 

речовин і може бути найкращою альтернативною заміною небезпечних 

харчових добавок синтетичного походження. Вона містить у своєму складі 

дефіцитні поліфеноли, які володіють високою гіпотензивною та 

судинозміцнюючою дією, пектинові речовини з радіопротекторними 

властивостями, що здатні виводити з організму людини низку ксенобіотиків. 

Окрім того, це джерело органічних кислот, які доцільно використовувати в 

харчових технологіях. 

 Харчування населення сьогодні є важливою соціальною проблемою,  

оскільки глобальне забруднення довкілля досягло критичного рівня. Широке 

використання штучних хімічних речовин без належного контролю і врахування 

біологічних законів приводить до вкрай важких і не завжди зворотних 

наслідків.  

Забезпечення мікробіологічної стабільності продукту також можна досягти 

шляхом внесення дикорослої сировини, яка має в своєму складі органічні 

кислоти, фітонциди, ефірні олії та інші речовини з бактерицидною дією, які 

здатні пригнічувати патогенну мікрофлору, збільшуючи строк зберігання 

готових виробів. 

 Метою дослідження було вивчення доцільності використання соків із 

дикорослої плодово-ягідної сировини в якості джерела органічних кислот при 

виробництві харчових продуктів. Предметом дослідження були плоди 

хеномелесу і горобини чорноплідної, ягоди  чорниці і журавлини та соки з 

даної сировини.  

 Досліджено склад органічних кислот, що містяться в даній сировині. 

Отримані результати досліджень наведені в таблиці. 
 

Таблиця – Склад органічних кислот у плодово-ягідній сировині та 

соках  (n = 3, p ≤ 0,05) 

Найменування 
сировини 

Найменування 
зразка 

Масова концентрація, г/100 г  
лимонна яблучна янтарна хінна 

Хенoмелес плоди 0,23 4,10 0,14 1,96 

сік 0,15 3,40 0,11 1,64 

Горобина 
чорноплідна  

плоди 0,04 1,20 1,05 - 

сік 0,03 1,05 0,55 - 
Чорниця ягоди 1,48 0,45 0,79 - 

сік 1,00 0,42 0,68 - 

Журавлина ягоди 1,66 0,98 0,32 - 

сік 1,30 0,50 0,21 - 
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 За результатами хроматографічних досліджень визначено (табл.), що 

домінуючою серед органічних кислот у складі плодів і соків (хеномелес, 

горобина чорноплідна) є яблучна кислота, частка якої становить 52…64 % від 

загальної кількості залежно від виду сировини. У плодах хеномелесу виявлено 

хінну кислоту, яка займає майже 31 %. В горобині чорноплідній визначено 

значний вміст янтарної кислоти (46 %), в меншій кількості (2,2 %) вона 

присутня в складі хеномелесу. Вміст лимонної кислоти в плодових культурах 

незначний 1,8 % (горобина чорноплідна) і 3,5 % (плоди хеномелесу).  

 У випадку ягід (чорниця, журавлина) – домінуючою серед органічних 

кислот є лимонна кислота, частка якої становить 54,5 % (чорниця) та 56,0 % 

(журавлина) від загальної кількості в ягодах. Це потрібно враховувати при 

розрахунку загальної кислотності сировини і перелік проводити залежно від 

виду дикорослої сировини – плодові культури (фрукти) – на яблучну кислоту, а 

ягідні – на лимонну.  

 Наявність органічних кислот формують не тільки смакові властивості 

сировини та харчових продуктів, але й впливають на процеси обміну речовин в 

організмі людини: розчиняють в організмі небажані відкладення, виявляють 

сприятливий вплив на кислотно-лужну рівновагу і що, особливо важливо, 

затримують розвиток мікроорганізмів. 

 Наявність в сировині таких речовин як органічні кислоти, пектини, 

дубильні речовини надає змогу регулювати реологічні властивості борошняних 

виробів – укріплює клейковинний каркас, підвищує водопоглинальну і 

газоутримувальну здатність, в’язкість і еластичність, знижує розрідження тіста 

та розпливання заготовок. 

 В технології приготування соусів органічні кислоти формують смакові 

характеристики готового продукту, впливають на його структурні 

характеристики та підвищують біостійкість готової страви. 

Важливу роль органічні кислоти відіграють у технології желейних виробів, 

оскільки позитивно впливають на процес гелеутворення, в технології 

виготовлення маринованих напівфабрикатів – як альтернативна заміна оцтової 

кислоти, яка спричиняє подразнення органів травлення. 

 Комплекс органічних кислот, що містяться в складі плодово-ягідної 

сировини, характеризуються корисними властивостями, бо наявність яблучної 

кислоти стимулює обмін речовин, стабілізує травлення, зміцнює імунітет і 

посилює захисні властивості організму. Хінна кислота активно застосовується 

для відновлення ослабленого організму після тривалого лікування. Наявність 

янтарної кислоти у складі сировини підвищує її антиоксидантні властивості, її 

рекомендують використовувати у якості харчових добавок в продуктах 

профілактичного та функціонального харчування. 

 Однак, у всіх випадках важливою є пригнічуюча дія органічних кислот 

плодово-ягідної сировини на мікрофлору харчових продуктів, що дозволяє 

пролонгувати терміни зберігання готових виробів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ ЙОГУРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Коваленко Т.В., магістр, Болгова Н.В. канд. с.-г. наук, доцент 

СНАУ, м. Суми 

 

 Йогурт вважається одним з найстаріших кисломолочних продуктів в 

світі. Як правило його виробляють шляхом ферментації коров’ячого молока з 

використанням молочнокислих бактерій, які продукують молочну кислоту, 

Lactobacillus bulgaricusі та Streptococcus thermophilus у співвідношенні 1:1. 

Однак, лише традиційні рецептури не можуть задовольнити потреби 

сьогоднішнього споживача. У зв’язку з цим, удосконалення технології та 

рецептури не можливе без поліпшення таких споживчих характеристик йогурту 

як смак, запах і консистенція.  

 Враховуючи, що йогурт за функціональними властивостями перевершує 

молоко, його широко використовують у дієтичному і лікувальному харчуванні. 

Асортимент даного продукту постійно змінюється, з’являються все нові і нові 

види збагачених і функціонально направлених йогуртів. У намаганні збільшити 

споживання йогурту різними віковими групами, продукт комбінували з 

широким спектром харчових інгредієнтів, створюючи смак, відмінний від 

фруктового. Відмінним рецептурним компонентом таких продуктів стала 

рослинна сировина.  

Мета роботи – обґрунтувати оптимальний відсоток введення в рецептуру 

йогурту наповнювача з плодів журавлини та порошку гарбуза.  

 Розробку рецептури йогурту із рослинними наповнювачами проводили 

враховуючи фізіологічну потребу дорослої людини в наступних компонентах, а 

саме: харчові волокна (добова потреба – 25 г); β-каротин (добова потреба – 0,06 

мг); калій (добова потреба – 2000 мг); вітамін С (добова потреба – 80 мг); залізо 

(добова потреба – 15 мг).  

 Порошок гарбуза є джерелом харчових волокон, пектинових речовин, 

вітамінів, макро- та мікроелементів, що дозволяє значно поліпшити структуру 

йогурту. Ягоди журавлини містять велику кількість антиоксидантів, органічних 

кислот та цукрів. 

 По сукупності отриманих експериментальних даних встановлено, що 

оптимальні споживчі і технологічні показники досягаються при введенні в 

рецептуру йогурту порошку гарбуза в кількості 1,0 –2,5%, плодів журавлини 

4%, цукрового сиропу 5%. За оптимальної концентрації порошок гарбуза 

позитивно впливає на органолептичні і структурно-механічні властивості 

продукту. Подальше збільшення відсотку добавки приводить до надлишкової 

щільності консистенції. 

 Розроблений йогурт з використання рослинної сировини за 

органолептичними та технологічними показниками відповідає вимогам 

стандарту ДСТУ 4343:2004. Таким чином, запропонована рецептура йогурту з 

плодами журавлини та порошком гарбуза можна рекомендувати впроваджувати 

у виробництво.   



20 

АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЖЕЛЕЙНОГО 

ДЕСЕРТУ НА ОСНОВІ СИРОВАТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 
 

Сіряченко Я.А., магістр, Болгова Н.В., канд. с.-г. наук, доцент 

СНАУ, м. Суми 
 

 Молочна сироватка в своєму складі містить практично всі компоненти 

молока, характеризується низькою енергетичною цінністю. Саме тому може в 

значній мірі використовуватися для виготовлення продуктів харчування 

функціонального направлення. В молочну сироватку переходить близько 

п’ятдесяти відсотків сухих речовин незбираного молока, майже повністю 

переходить лактоза та близько тридцяти відсотків молочних білків (лактоглобулін, 

лактоальбумін та імуноглобуліни). На додаток, в ній містяться вітаміни, 

ферменти, органічні кислоти та інші необхідні для організму речовини. У зв’язку з 

цим продукти на основі сироватки стали одним із пріоритетних напрямків 

багатьох виробництв. Зважаючи на це виробництво десертів на основі сироватки з 

використанням рослинної сировини є актуальним та своєчасним. 

 Метою роботи є аналіз впливу рецептурних компонентів на структурно-

механічні показники розробленого желейного десерту. 

 Для вирішення поставленої мети по сукупності отриманих 

органолептичних даних встановлено оптимальні співвідношення рецептурних 

компонентів желейного десерту на основі сироватки, а саме, %: сироватка 

молочна (70), мед (12), порошок шипшини (10), конопляний протеїн (5), какао 

(2), агар-агар (1). До рецептури зразка-аналогу желейного десерту увійшли 

наступні інгредієнти, %: сироватка молочна (82,5), порошок шипшини (10), 

харчові волокна (5), желатин (2,5), стевіозид (0,01). 

 Для аналізу структурно-механічних показників досліджуваних рецептур 

желейного десерту було досліджено значення зусилля пенетрації та пружність (табл.). 
 

Таблиця – Аналіз структурно-механічних показників, kN/m
2 

Зразок 
Показник 

зусилля пенетрацї пружність 

Желейний десерт на основі сироватки (аналог) 1,31±0,031 3,05±0,212 

Желейний десерт на основі сироватки (розроб.) 4,25±0,424 9,11±0,474 
 

 Аналізуючи табличні дані можна з впевненістю зауважити, що розроблений 

желейний десерт з використанням рослинної сировини має значно кращі 

структурно механічні показники. Це, в першу чергу, зумовлено заміною желатину 

на агар агар, який характеризується кращими драглеутворюючими властивостями. 

Слід відмітити, що конопляний протеїн також збільшує водопоглинальну 

здатність, позитивно впливаючи на структуру готового продукту. Через 21 добу 

зберігання зразок-аналог желейного десерту втратив пружність, з’явився відстій 

сироватки, що негативно вплинуло на органолептичні показники. Структурно-

механічні та органолептичні показники другого зразка на кінець зберігання не 

змінилися, що вигідно виділяє продукт з точки зору виробника та споживача.  
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ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Пусікова О. А., Лаптєва А. І.  

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Харчові добавки – це дозволені Міністерством охорони здоров’я України 

хімічні речовини і природні сполуки, які зазвичай використовуютьсь у вигляді 

окремого харчового продукту, а додаються до інших продуктів для покращення 

або полегшення технологічних процесів, досягнення витривалості продукту до 

різних видів псування, зберігання структури і зовнішнього вигляду продукту 

або навмисна зміна його органолептичних властивостей. 

Вплив харчових добавок на організм людини залежить від індивідуальних 

особливостей організму і від кількості вживаної речовини. Для кожної з 

добавок є рекомендована доза, зазвичай вказана на добу і, якщо кількість 

речовини перевищена – це може негативно вплинути на здоров’я людини. 

Для деяких речовин, які застосовують в харчових виробництвах 

допустима доза декілька міліграм на кілограм ваги людини (Е250 – нітрит 

натрію), а інших – десята частина грама на кілограм ваги (Е330 – лимона 

кислота). 

Нітрит натрію зазвичай використовують в технології виробництва 

ковбасних виробів і хоча вважається, що ця добавка дуже шкідлива для 

здоров’я її не можуть виключити з виробництва, тому що вона сприяє 

покращенню товарного вигляду продукту і, як наслідок, збільшує об’єми його 

продажу.  

Деякі добавки можна вважати безпечними, такі, як лимонна кислота, 

молочна кислота, сахароза, глюкоза і ін., однак не слід забувати про кількість і 

концентрацію добавки в продукті. 

Частина добавок, які раніше вважалися безпечними для здоров’я людини 

(Е240, яка використовувалася в технології шоколадних батончиків, Е241 – 

газована солодка вода), пізніше були визнані шкідливими і забороненими, крім 

того, різні добавки можуть по різному впливати на різних людей.  

Рекомендовано зменшити вживання продуктів з використанням харчових 

добавок для людей похилого віку, алергіків, маленьких дітей. Надмірне 

вживання харчових добавок може сприяти  загостренню різних видів алергій, 

цукрового діабету, проблем з серцево-судинною і нервовою системою. 

Очевидно, що здорове харчування є абсолютно необхідним фактором для 

нормального фізичного і психологічного стану, однак в сучасному світі людині 

важко слідкувати за правильністю харчування, через відсутність часу, бажання 

або засобів. Багато людей не можуть дозволити собі вживати екологічно чисті 

продукти, а слідкувати за вирощуванням власних в умовах міста майже 

неможливо, тому популярність харчових добавок, як і попит на них 

збільшується, тому що це значно дешевить товар, зазвичай покращує терміни 

зберігання і органолептичні властивості. Розвиток технологій вплинув на 

розвиток індустрії харчування і на технологію виробництва харчових добавок, в 

першу чергу для мінімізації впливу на здоров’я людей.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 

 

Кушнірук А.В., студентка, 

Костакова Л. Д., старший викладач 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 
Останнім часом споживання харчових добавок значно збільшилось, що 

пов’язано з розширенням переліку дозволених до використання препаратів. 
Харчові продукти стають все дешевшими, за рахунок синтезування бажаного 
смаку, кольору, запаху, консистенції. Наприклад, товаровиробники до складу 
ковбасних виробів включають купу нітритів з метою фіксації кольору. До 
твердих сирів додають нітрат кальцію як консервант, натомість у молоко для 
регуляції процесу виготовлення додають хлорид кальцію. У Європі зростає 
кількість споживання безалкогольних напоїв, які у своєму складі мають 
органічні кислоти та ароматичні есенції. Найбільшу кількість харчових добавок 
використовують в кондитерських виробах. Актуальною проблемо залишаються 
синтетичні підсолоджувачі та цукрові замінники. Таких замінників існує досить 
велика кількість різновидів, але усі вони мають недоліки (сторонній присмак, 
розпад при нагріванні). Ринок цукрозамінників постійно розвивається. В Україні, 
поки що, виробництво даної харчової добавки є відсутнім. Ароматизатори у 
більшості випадків представляють собою складні хімічні суміші. Їх мінімальне 
використання не є гарантом безпеки і може стати чинником ризику для здоров’я 
споживача. Натомість перелік продуктів, що у своєму складі не мають харчових 
добавок з прогресією зменшується. Багато найпопулярніших серед населення 
продуктів місять певну кількість харчових добавок. Зростає кількість замінників 
продуктів, наприклад, сметанний продукт, молоковмістний продукт, сирний 
продукт, ковбасний продукт та інші. Відповідними державними органами 
України забезпечується контроль продуктів харчування, який повинен 
гарантувати використання в процесі виробництва харчових продуктів 
мінімальний обсяг харчових добавок. Є декілька заборонених в Україні добавок: 
Е121 - Барвник червоний цитрусовий 2, Е123 - Червоний амарант, Е240 - 
Консервант-формальдегід. В Україні перелік дозволених харчових добавок був 
затверджений ще у 1999 році та постійно поповнювався. Наразі він налічує 
декілька сотень речовин. Проте, слід зазначити, що на сьогоднішній день в 
Україні є відсутнім дієвий механізм який би проводив всебічний контроль над 
виробництвом та використанням харчових добавок. Діюча система санкціонує 
проведення лише вибіркових перевірок деяких виробників, що не дозволяє 
скласти повноцінне уявлення про обсяги використання харчових добавок в 
Україні та їх відповідність переліку, затвердженому постановою Кабінету 
міністрів. Аналізуючи сучасний стан у сфері використання харчових добавок, 
можна зробити висновок, що цілковито убезпечити себе від шкідливого впливу 
небезпечних продуктів неможливо. Але споживачеві цілком під силу зменшити 
ризики, пов'язані із вживанням шкідливих добавок. Для цього слід пам'ятати, що 
не тільки не варто зловживати продуктами харчування, які містять консерванти, 
краще взагалі відмовитись від них, замінивши на аналогічні, що їх не містять. 
Тож, девізом кожної людини має стати «Я за здорове харчування, без шкідливих 
харчових добавок».   
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СИРОВИНИ 

У СКЛАДІ ЗЕФІРУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ 

ЦІННОСТІ 

 

Карагодіна Ю.Т., магістрант 

УІПА, м. Харків 

 

На сьогоднішній день поширення асортименту корисних для здоров’я 

продуктів є пріоритетним напрямом розвитку харчової промисловості Украйни. 

Актуальною задачею кожної країни є збереження, покращення здоров’я людей , 

підвищення працездатності населення та поліпшення якості життя громадян. Це 

зумовлено об’єктивними причинами: погіршенням екологічних умов життя, 

забрудненням питної води, сидячим спосіб життя та зміною якості споживаної  

їжі, що приводить до сталого дефіциту нутрієнтів, які надходять з їжею та 

значним збільшенням ваги населення, що зумовлено споживанням великої 

кількості простих вуглеводів та жирів.  

У зв’язку з цим збільшується кількість населення, що страждає на 

ожиріння та діабет. З метою оздоровлення населення перед кондитерською 

галуззю постає завдання створювати та активно впроваджувати у сучасну 

структуру харчування вироби зі зниженою енергетичною цінністю, збагачені 

нутрієнтами та клітковиною. 

Кондитерські вироби являють собою велику групу висококалорійних  

харчових продуктів, що користуються підвищеним попитом у споживачів, як 

дорослих так і дітей. Солодкі вироби надзвичайно смачні та доступні людям з 

різним фінансовим положенням. Основні істотні недоліки кондитерських 

виробів полягають в їх низькій харчовій цінності та високої калорійності. Вони 

практично позбавлені таких важливих біологічно активних речовин, як 

вітаміни, харчові волокна, мінеральні речовини та ряд інших. На сьогоднішній 

день існує багато напрямків збагачення кондитерських виробів, безліч фахівців 

працюють над створенням нових рецептів і удосконаленням старих технологій, 

бо це є надзвичайно важливим для майбутньої здорової нації нашої країни.  

Тому, напрямом науково-дослідної роботи було обрано удосконалення 

складу збивного кондитерського виробу «зефір класичний» шляхом заміни 

цукру на фруктозу та яблучного пюре на гарбузове. Заміна цукру на фруктозу 

здатне незначно знизити калорійність та кількість вуглеводів у продукті. А 

також, це дасть можливість вживати такий продукт людям хворим на діабет, за 

рахунок того що фруктоза не потребує інсуліну для розщеплення. Потрапляючи 

в кров, фруктоза поглинається клітинами печінки. Використання гарбузового 

пюре збагатить зефір корисними вітамінами, макро- та мікроелементами, 

харчовими волокнами. 
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АНТИБІОТИКИ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ЗАЛИШКОВОЇ 

КОНЦЕНТРАЦІЇ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО 

ПОХОДЖЕННЯ 

 

Кучма А.Ю., здобувач вищої освіти, 

Мороз В.О., здобувач вищої освіти, 

Горяйнова Ю.А., канд. техн. наук, доцент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Ковбасні вироби – це продукти на м'ясній основі з оболонкою чи без неї, 

оброблені механічним та фізико-хімічним способами з додаванням інших 

харчових продуктів. В процесі виробництва із сировини видаляють найменш 

цінні в харчовому відношенні складові частини - кістки, хрящі, сухожилля, 

плівки, грубу сполучну тканину. Тому ковбасні вироби мають вищу поживну 

цінність, ніж вихідна сировина. 

На підприємствах м’ясопереробної промисловості контролюються 

наступні фізико-хімічні показники: вміст білка, триптофану, жиру, натрій 

нітриту, оксипроліну, вологи, фосфору, крохмалю, кухонної солі та залишкової 

активності кислої фосфатази. Це  регламентовано чинною нормативною 

документацією (ДСТУ 4436:2005. Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби 

м’ясні). 

Білки містяться у тканинах м’яса та в допоміжній сировині. Вони 

виконують значну  роль у формуванні якості м’ясної продукції.  Контроль 

вмісту білка обумовлений фальсифікацією продукції. 

Триптофан – це амінокислота,  наявність якої свідчить про  присутність 

м'язової тканини у продукті. Ця тканина утворює і стабілізує емульсії, формує 

колір, збільшує липкість. Вона підвищує харчову і біологічну цінності та 

поліпшує органолептичні характеристики. 

Жир -  один із структуроутворювачів ковбасного фаршу. Контроль його 

вмісту пов’язаний із необхідністю виявлення фальсифікації продукту. 

Натрій нітрит входить до складу засолювальних матеріалів 

м’ясопродуктів, які забезпечують їх зберігання і мають бактеріостатичну й 

антиокисну дії, стабілізують колір м’ясних виробів. Речовина може 

накопичуватись в організмі людини,  її вміст у продуктах контролюється.  

Оксипролін – амінокислота, наявність якої свідчить про вміст 

неповноцінних білків у продукті. Її кількість контролюють для виявлення 

порушення рецептури шляхом зміни співвідношення м’язової і сполучної 

тканин. Сполучні тканини зменшують біологічну цінність та погіршують 

органолептичні  характеристики готової продукції. 

Фосфати використовуються у деяких рецептурах м’ясних виробів: 

варених ковбас, сосисок, сардельок і м’ясних хлібів. Надмірне додавання 

фосфатів змінює рН фаршу.  

Крохмаль додають у м’ясні фарші для підвищення в’язкості. Він знижує 

біологічну цінність продукту, збільшує їх вихід і здешевлює вартість. 
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Кисла фосфатаза – фермент, залишкова активність якого свідчить про 

якість проведеної теплової обробки.  

Окрім перелічених компонентів вище, у ковбасах доволі часто 

визначаються антибіотики, які можуть викликати несприятливі для здоров’я 

наслідки. Антибіотики також можуть бути досить потужними, щоб знищити 

корисні бактерії, які додаються в процесі виробництва для зниження розвитку 

патогенної мікрофлори, прискорення процесу дозрівання м'яса і поліпшення 

його смакових якостей. Залишки антибіотиків і сульфаніламідів, що 

потрапляють у харчові продукти тваринного походження, а далі в організм 

людини, пригнічують мікрофлору кишківника, провокують дисбактеріоз, 

прояви алергічного характеру, вторинні грибкові інфекції, знижують опірність 

організму,можуть провокувати порушення функції нирок і кровотворних 

органів. За даними Європейської Федерації здоров'я тварин (FEDESA), щорічні 

витрати антибіотиків в країнах ЄС складають 13,2 тис. т. При цьому в медицині 

використовуються 8,5 тис. т, а у ветеринарії – 3,9 тис. т, 800 т з яких (6 % від 

загальної кількості) призначається як кормові антибіотики – стимулятори росту 

тварин. Залишкові кількості ветеринарних препаратів виявляють в нирках, 

печінці, м'язах, молоці та яйцях.  

Тваринницька, птахівнича сировини та продукти їх переробки можуть 

містити залишки наступних антибіотиків:тетрациклінової групи, 

цинкбацитрацин, левоміцетин. Дослідники визначають наявність залишків 

антибіотиків в продуктах тваринництва і кормах за допомогою різноманітних 

хімічних та фізико-хімічних методів, серед яких широкого застосування набули 

експрес-тести – «Premi®Test» та імуноферментативним аналізом.  

«Premi®Test» дозволяє визначити антибіотики в яйцях, кормах, м'ясі та 

м'ясних продуктах.  Цей мікробіальний тест визначає деякі антибіотики 

протягом трьох годин. Він заснований на інгібуванні бактерії Bacillus stear. 

Спосіб роботи: при температурі 64 °С спори починають проростати, що 

супроводжується зниженням рН середовища, зміною кольору з фіолетового на 

жовтий.  У присутності антибіотиків та інших антибактеріальних препаратів, 

концентрація яких перевищує межу виявлення тест-системи, проростання спор, 

виділення кислоти і зміна кольору не відбувається.  

Імуноферментний аналіз (ІФА) або ферментний імуносорбентний аналіз 

(англ. enzyme-linked immuno sorbent assay, ELISA) — імунологічний метод для 

визначення наявності певних антигенів. ІФА використовують для вивчення 

білків та визначення деяких речовин — гормонів, онкомаркерів, серцевих 

алкалоїдів, антибіотиків, наркотиків та інших фармакологічних речовин, а 

також вірусів, бактерій і антитіл проти них тощо. Основою цього методу є 

реакція “антиген - антитіло”, тобто специфічне зв’язування антитіла з певною 

речовиною. 

Отже, огляд сучасної наукової літератури дає змогу зробити висновок, що 

ковбасні вироби, на жаль, містять антибіотики, тому пошук і використання 

сучасних методів визначення їх залишкової кількості є актуальним.  
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ВПЛИВ ДОБАВИ БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ  НА ЯКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДОБНИХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ 

 

Холобцева І.П., аспірант,  

Серік М.Л., канд. техн. наук, доцент,  

Самохвалова О.В., канд. техн. наук, професор  

ХДУХТ, Харків 

 

 Виробництво та розробка технологій харчової продукції  

функціонального, оздоровчого, дієтичного призначення, зокрема борошняних 

кондитерських виробів, на сьогодення є затребуваним, оскільки дані вироби 

широко користуються попитом серед споживачів. В більшості випадків це 

питання реалізується шляхом введення у рецептури виробів нетрадиційних 

видів сировини, таких як продуктів переробки різних видів зерна, овочів, 

фруктів, ягід, лікарських рослин та сировини тваринного походження. 

Введення цих компонентів у певному співвідношенні до складу виробів, як 

стверджують розробники, дозволяє отримати такі продукти як: безглютенові 

вироби, продукти, що збалансовані за амінокислотним складом, із зниженим 

глікемічним індексом, із підвищеним вмістом харчових волокон, певних 

нутрієнтів та вітамінів та ін.  

Однак, сучасна технологія вироблення харчових продуктів, в тому числі і 

борошняних кондитерських виробів, повинна не тільки оновити рецептурний їх 

склад, але і позитивно впливати на технологічні характеристики процесу 

виробництва. Мета нашого дослідження полягає у розробці здобного печива, 

збагаченого кальцевмісними сполуками (добавкою білково-мінеральною) і у 

визначенні позитивного впливу даної добавки на технологічний процес 

приготування виробів в цілому.  

Рецептура запропонованого печива включає борошняну суміш (борошно 

пшеничне вищого ґатунку і крохмаль картопляний вищого ґатунку), добавку 

білково-мінеральну, цукрову пудру, інвертний сироп, суміш рослинно-жирову 

(вміст жиру 72,5 %), молоко коров’яче (вміст жиру 2,5 %),меланж, ванільний 

цукор, сіль і соду.  

Впроваджувана добавка представляє собою складний комплекс сполук, де 

білкова складова представлена частково термічно гідролізованими 

колагеновими структурами, які використані як матрикс для сорбування 

мінеральних елементів (кальцію та магнію). У добавці наявні мінеральні 

сполуки кальцію у вигляді цитрату, що може ефективно підтримувати рівень 

кальцію в крові, і органічні білково-зв’язані форми, що мають високу 

метаболічну активність і забезпечують депонування кальцію в тканинах. Вміст 

вологи в добавці становить 6,0–7,0 %, білку 74,0–76,0 %, жиру 8,0–9,0 %, золи 

10,0–10,5 %, кальцію 7,0–7,5 %. Добавка характеризується нейтральними 

смаковими якостями та представляє собою дрібнодисперсний порошок. 

Вищеназвані ознаки свідчать про доцільність використання даної добавки у 

складі харчових продуктів, зокрема здобних борошняних кондитерських 

виробах. 
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Технологія виробництва досліджуваного виробу складається з 

традиційних операцій: підготовка сировини, приготування емульсії, замісу 

тіста, формування тістових заготовок, їх випікання та охолодження. 

Підготовка сировини проводиться за прийнятих параметрів виробництва 

печива. Особливістю досліджуваної рецептури та технології є попередня 

гідратація добавки білково-мінеральної (оптимальний вміст становить 5 % до 

маси борошна) у середовищі молока коров’ячого, під час процесу приготування 

емульсії. Дана операція дозволяє реалізувати технологічні властивості добавки, 

а також забезпечити відсутність її негативного сенсорного сприйняття у складі 

готового печива (відчуття хрускоту). Для достатнього рівня гідратації добавки 

її слід проводити за температури молока коров’ячого 18…20 °С протягом (10–

14)×60 с. При введенні добавки в такому стані, вона рівномірно розподіляється 

по всій масі продукту і органолептичні недоліки за таких умов не проявляються. 

Далі готується емульсія з усіх інших компонентів, окрім борошняної суміші.  

Отримання стабільної емульсії дозволяє рівномірно диспергувати жирову 

фракцію. Це забезпечує кращі характеристики готової продукції, зокрема 

рівномірність структури, розсипчастість тощо. Експериментально доведено, що 

використання  добавки білково-мінеральної дозволяє збільшити до 15…22 % 

стійкість емульсії. При цьому відзначається зменшення відшарування як водної 

так і жирової фази. Спостерігається покращення агрегативної та кінетичної 

стійкості емульсії. Цей ефект, ймовірно,  досягається а рахунок емульгуючої дії 

поліпептидних ланцюгів, які утворюються під час термічного гідролізу 

колагенових структур (при виготовленні добавки). Стабілізуючий ефект 

зумовлений збільшенням в’язкості водного середовища за рахунок вмісту 

хондроїтинсульфатів у добавці, які є гетерополісахаридами. Це перешкоджає 

агрегації та коалесценції жирової фази. Етап попередньої гідратації добавки у 

середовищі молока дозволяє повною мірою реалізувати її стабілізуючі 

властивості.     

Експериментальним шляхом нами доведено доцільність використання 

борошняної суміші у складі борошна і крохмалю (оптимальний вміст становить 

15 % до маси борошна), так як в рецептуру вводиться сировина з високим 

вмістом вологи (молоко), що в свою чергу призводить до ущільнення структури 

готових виробів. Дане співвідношення компонентів в суміші дозволяє знизити 

міцність готового печива до стандартних параметрів. 

Готове тісто повинно мати гладку поверхню, без грудочок і слідів 

непромісу, колір від світло-жовтого до жовтого. Вологість тіста становить         

19,0 %. Далі проводять формування тістових заготовок і їх випікання за 

температури 190…200оС протягом (8–9)×60 с. Готове здобне печиво 

охолоджують до температури 20 
о
С. 

Підсумовуючи вищенаведені дані, можна зробити висновок, про 

доцільність використання запропонованої добавки у складі рецептури здобного 

печива, так як вона дозволяє одночасно підвищити вміст засвоюваних 

кальцевмісних сполук у виробах та забезпечити високі показники якості готової 

продукції. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНЬОЇ СИРОВИНИ У СУПЕРФУДАХ 

 

Бакун А., Польовик В.В., Березова Г.О. 

НУХТ, м. Київ 

 

Одним із напрямків розвитку харчової промисловості, пов’язаним із 

поліпшенням нутрієнтних показників продуктів харчування, є збагачення їх 

натуральною рослинною сировиною.  

Метою роботи є аналіз складу та визначення впливу на організм 

пастернаку в складі суперфуда.  

Об’єктом дослідження є суперфуд у вигляді вітамінного батончика з 

різних плодів, ягід, горіхів та кореня пастернаку.  

В ході вивчення складу сучасних суперфудів, їх користь та джерела 

макро- та мікронутрієнтів, яким збагачують батончики, було встановлено, що 

більшість продуктів зовсім їх не мають, або містять в малих кількостях. Тож 

аби збагатити свій виріб, виробники додають штучні, синтетичні вітаміни до 

швидкозасвоюваних вуглеводів (кукурудзяні кульки, пластівці, сиропи та ін.) 

Розробляючи власну рецептуру, за основну проблему було взяте саме 

шляхи збагачення рецептури «доступними» джерелами вітамінами. 

Пастернак характеризується високим вмістом вуглеводів та енергетичною 

цінністю. Одне з перших місць серед овочевих культур належить йому й за 

вмістом мінеральних солей, переважно калію. Коренеплоди містять значну 

кількість вітамінів С, В1, В2, В6, РР, каротину, багато ефірних олій та 

біологічно активних речовин, фурокумаринів, ферментів, білку, пектину, 

клітковини. Пряний овоч надає наступні корисні дії на наш організм: покращує 

травлення, знімає спазми в кишечнику, сприяє підвищенню апетиту, зміцнює 

серце і капіляри, є профілактичним засобом проти  стенокардії, відвар з листя і 

плода лікує астму, бронхіт, туберкульоз, сприяє розрідженню мокротиння при 

кашлі, має сечогінну, протинабрякову дію, ефективний при гіпертонії, завдяки 

вмісту ефіру, надає легкий протизапальний ефект, тонізує, підвищує імунітет, 

має заспокійливу дію, підвищує стійкість до стресів, покращує сон та зміцнює 

м’язову систему.  

За для збереження цих властивостей, для пастернаку та гарбуза було 

розроблено особливу технологію підготовки сировини (технологію подано на 

оформлення винаходу). Під час такої підготовки ми досягли мінімальної втрати 

вітамінів, адже спосіб не передбачає використання високих температур 

теплової обробки. 

Відмінністю дослідного зразка від звичайних батончиків також є й 

основний склад батончика. В даній розробці використовуюся лише натуральні 

компоненти, такі, як: горіхи, ягоди годжі та журавлина, фініки та гарбуз. 

Носієм солодкого смаку батончика є глюкозно-фруктозний сироп, крім того він 

має мінімальну калорійність, тож виріб не перенавантажений вуглеводами. 

Проведені дослідження дали встановити користь кореня пастернаку на 

організм та встановлено шляхи збереження хімічного складу та введення у 

рецептуру.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В 

ТЕХНОЛОГІЇ НАЧИНОК З КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ 
 

Юрченко Д. Ю., Дейниченко Л.Г., канд. техн. наук,  

Корецька І.Л. канд. техн. наук 

НУХТ, м. Київ 
 

Науково-технічна політика держави в області харчування повинна бути 

спрямована на зміцнення здоров'я народу. Використання рослинної сировини 

поліпшує споживчі властивості продукції у відповідності до вимог сучасності, 

спрощує технологічний процес та забезпечується можливість корегування 

харчової цінності. 

Згідно ДСТУ 5052:2008 «Напівфабрикати із сиру кисломолочного» – 

вироби із сиру кисломолочного у тістовій оболонці або млинцевому листі, або з 

додаванням борошна та інших харчових продуктів, які потребують подальшого 

термічного оброблення (обжарювання, відварювання, нагрівання або запікання).  

Борошняні кулінарні вироби традиційно користуються попитом у населення. 

Вареники, клецки, оладки та млинці – популярні та смачні  страви. Ресторатори 

рекомендують їх споживати  з начинками, сметаною або солодким джемом. Для 

подальших досліджень нами обрано страву «Вареники з сирною начинкою». 

Нами визначено фізико-хімічний аналіз властивостей додаткової 

рослинної сировини, яку пропонуємо вводити у сирну начинку, а саме: насіння 

гарбуза, соняшника, кунжуту. Технологічний процес виробництва борошняних 

кулінарних  напівфабрикатів складається з підготовки основної сирної та 

допоміжної сировини та приготування прісного тіста, формування 

напівфабрикатів, пакування, маркування і зберігання. 

Створення багатокомпонентних напівфабрикатів із харчовими волокнами 

сприяє значному збільшенню виробництва продукції і економії сировини, а 

також розширенню асортименту, поліпшенню якості, підвищенню харчової й 

біологічної цінності продуктів, а також термінів зберігання. 

Методом математичних розрахунків, було розраховано вміст МНЖК та 

ПНЖК у контрольному напівфабрикаті, та у розробленому. Розраховано 

інтегральні скори модельних зразків начинок. Методом мікробіологічного 

аналізу, проведено перевірку напівфабрикатів на допустимий вміст 

мікроорганізмів та бактерій. Математично розраховано гранично-допустимі 

вмісти токсичних елементів та мікотоксинів. 

Поєднання кисломолочної та рослинної сировини відкриває нові 

можливості для отримання біологічно повноцінних високоякісних продуктів 

харчування тривалого зберігання – напівфабрикатів на основі сиру 

кисломолочного, тому, було запропоновано створити рецептуру вареників, з 

підвищеним вмістом харчових волокон, ПНЖК та МНЖК. 

Поєднання молочної та рослинної сировини відкривають нові можливості 

для отримання високоякісних продуктів харчування, а досвід кафедри  

технології ресторанної і аюрведичної продукції НУХТ може стати в нагоді 

підприємствам, що випускають кулінарні напівфабрикати.  
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ВИВЧЕННЯ АМІЛОЛІТИЧОЇ АКТИВНОСТІ 

ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА В ПРИСУТНОСТІ ДОБАВОК 

ЧОРНОПЛІДНОЇ ГОРОБИНИ ТА ІОНІВ МЕТАЛІВ  

 

Горяйнова Ю.А., канд. техн. наук, доцент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Відомо, що іони металів утворюють різних типів комплексні сполуки як з 

ферментами, так і з субстратами. Здатність до комплексоутворення залежить 

від різних чинників, але в основному від заряду іону, його радіуса, наявності 

вакантних орбіт в електронній оболонці. Один і той же іон металу може 

утворювати комплекси різної стабільності при побудові сполук з  молекулами, 

які вміщують атоми з неподіленими парами електронів, наприклад, атомами 

Нітрогену, Сульфуру, Оксигену.  

Значну роль в біохімічних перетвореннях відіграють деякі циклічні 

клішнеподібні внутрішньокомплексні сполуки – хелати. В складних 

біохімічних об’єктах, зокрема, в реакційній суміші з пшеничним борошном і 

водою, безсумнівно присутні катіони металів, наприклад, К+, Na+, Са2+, Mg2+ 

та деякі інші, які містяться в зерні пшениці, що має досить багатий мінеральний 

склад. Ці  іони є обов’язковими компонентами амілолітичних реакцій, що 

протікають у пшеничному борошні, особливо, в тістовому напівфабрикаті при 

змішуванні пшеничного борошна з водою.   

Наприклад, відомо, що іон Са
2+

 - визнаний природний активатор        

амілаз. Ми вважаємо, що поліфенольні сполуки чорноплідної горобини завдяки 

великої кількості функціональних гідроксильних груп повинні легко вступати у 

взаємодію з катіонами металів і  утворювати  комплексні сполуки з катіонами 

металів реакційної суміші. Це робить їх недоступними для активації фермент-

субстратного комплексу, тобто виводить їх з реакції і у такий спосіб інгібує 

ферментативні процеси гідролізу. При цьому двовалентні катіони, наприклад, 

кальцію або магнію, повинні зв’язуватися з двома кислими групами однієї або 

різних молекул розчинених поліфенолів, зшиваючи їх в більш великі 

конструкції, що робить їх більш жорсткими та підвищує міцність комплексу. 

Поліфеноли чорноплідної горобини, зокрема, антоціанідіни – це 

ароматичні структури, а тому молекула їх розташована в одній площині і 

внутрішньомолекулярне зв’язування катіону металу двома фенольними 

гідроксилами   однієї молекули виглядає майже неможливим з-за стеричних 

перепон. Більш вірогідним, на наш погляд, є взаємодія катіону металу з двома 

різними молекулами антоціанідінів з утворенням сполук з вдвічі більшою 

молекулярною масою. Внаслідок цього процесу катіони металів-активаторів 

виводяться з реакційної суміші, стають недоступними для активації фермент-

субстратного комплексу, а це в свою чергу призводить до інгібування 

гідролітичних процесів в пшеничному борошні (дія ферментів-амілаз 

пшеничного борошна інгібується на 29…82 %). 
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Для перевірки цього припущення  нами був проведений експеримент з 

визначення амілолітичної активності пшеничного борошна в присутності 

визнаного активатора амілаз – катіону Са
2+

.  Результати експерименту наведені 

в таблиці.  

 

Таблиця – Амілолітична активність пшеничного борошна в присутності 

катіону Са
2+

 (ССа
2+

 = 0,1 %)  та добавок чорноплідної горобини 

 

Субстрат 
Мальтозне число,  

% мальтози 

Водна суспензія пшеничного борошна + Са
2+ 

8,56  0,34 

Суспензія  пшеничного борошна в  водному 

екстракті чорноплідної горобини + Са
2+

 
1,53  0,09 

Водна суспензія пшеничного борошна з добавками 

чорноплідної горобини (порошок) + Са
2+ 3,94  0,28 

 

Як  видно з даних таблиці, добавки чорноплідної горобини навіть в 

присутності такого сильного активатора амілолітичних процесів, як іон 

кальцію, практично повністю паралізують дію ферментів пшеничного борошна, 

зв’язуючи всі іони реакційної суміші в міцні комплексні сполуки. В світі цього 

експерименту стає зрозумілим більш  високий   ступінь   інгібування   амілаз   в   

пшеничному  борошні екстрактом  плодів чорноплідної горобини або її соком 

порівняно з порошком з сухих плодів – водорозчинні фенольні сполуки 

чорноплідної горобини в реакційній суміші одразу ж вступають у взаємодію з 

катіонами металів, що там присутні, і зв’язують їх в міцні комплекси. Якщо ж у 

реакційну суміш надходить сухий порошок з плодів чорноплідної горобини, 

потрібен певний час, щоб поліфенольні сполуки екстрагувалися водою і стали 

доступними для реакції з катіонами металів, але за цей час амілази борошна 

вже частково встигли виконати свою гідролітичну функцію.  

Одержані експериментальні дані не тільки дають можливість управління 

гідролітичними процесами в тістовому напівфабрикаті, дозволяючи його 

зберігати тривалий час до випікання, але й розширюють можливості 

використання пшеничного борошна більш низьких ґатунків, припиняючи в 

ньому шкідливу дію ферментів, особливо -амілаз. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

РЕМІСНИЧОГО ХЛІБА 

 

Хорольський В.П., докт. техн. наук., професор,  

Коренець Ю.М.,  

Семенова Ю.С. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

У нашій країні останнім часом з’являється все більше пекарень, які 

відроджують старовинні рецепти та печуть оригінальні та незвичайні види 

хліба: на заквасці,  на відварах,  з різними добавками, на камені та ін. Для 

такого хліба застосовують декілька альтернативних визначень: «кустарний», 

«ремісничий», «крафтовий».  

Перевагами такого хліба є привабливі споживчі властивості – смак, колір 

та користь для здоров’я людини, обумовлені технологією виготовлення. Так, 

крафтовий хліб виготовляють без використання дріжджів промислового 

виробництва, їх заміняє натуральна закваска, яка складається, у загальному 

випадку, з борошна та води. У такому хлібі, крім води, борошна і закваски 

немає ніяких штучних добавок, покращувачів, розпушувачів та ароматизаторів. 

Всі компоненти є натуральними, всі технологічні операції відтворюються 

вручну.  

Незважаючи на відносну простоту та схожість виробництва, існує велика 

різноманітність хліба залежно відрізних методів приготування закваски. Деякі 

європейські пекарі стверджують, що працюють на заквасках, які вперше були 

поставлені їх пращурами сотні років тому, тримають традиційні родинні 

рецепти в секреті і пишаються ними. 

Слід констатувати, що, хоча хліб для нашої місцевості є традиційним і, 

навіть стратегічним, продуктом харчування, проте більшість його старовинних 

рецептів втрачені. Тому підходи вітчизняних пекарів до організації своєї 

діяльності можуть бути різними, від відродження старовинних традиційних 

рецептів до пошуку нових.  

Загальною тенденцією для пекарів, які виробляють ремісничий хліб, є 

використання традиційної для певної місцевості зернової сировини. Однією з 

характерних ознак в технології виробництва ремісничого хліба можна вважати 

використання нерафінованого борошна, яке дозволяє виробляти хліб з більш 

привабливими харчосмаковими властивостями у порівнянні з хлібом, 

виготовленим за традиційною технологією з рафінованого борошна.  

Наступним важливим складником ремісничого хліба є вода, яка відіграє 

ключову роль як під час приготування тіста, так і на стадії кінцевого продукту. 

Вода впливає на органолептичні властивості хліба та його термін придатності. 

У кустарних процесах створення хліба часто використовують значну 

кількість води, що обумовлено використанням нерафінованого борошна, яке не 

завжди добре працює. Кількість води, яку слід додати для отримання тіста, 

залежить від характеристики сировини. Борошно поглинає воду до певної міри 

залежно від ступеня рафінування і, відповідно, вмісту клейковини, компонентів 
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розчинної фракції, його гранулометрії, рівня пошкодження зерен крохмалю, 

кількості та якості присутніх у ньому білків та його вологості. Слід 

враховувати, що кількість води менша за 35 % від усієї суміші не дозволить 

провести оптимальну та однорідну гідратацію білкових макромолекул.  

Вода необхідна не тільки для утворення глютену, але ще й тому, що вона 

діє як розчинник для інших інгредієнтів, присутніх в рецептурі тіста, 

наприклад, солі та простих цукрів, сприяє метаболічній активності 

мікроорганізмів, екзогенних та ендогенних ферментів борошна. 

Під час різних фаз технологічного процесу вода зазнає важливих змін як з 

точки зору абсолютної кількості (загальна вологість) так і з позиції її 

доступності (відносна вологість).  

Наступним інгредієнтом крафтового хліба є сіль. Вона, окрім надання 

смаку, посилює аромат продукту, маскує незвичайні аромати (гіркі та металеві 

смаки) та покращує еластичні характеристики тіста та його консистенцію 

(чинить позитивний ефект як на водневі зв’язки, так і на гідрофобні взаємодії 

між білковими макромолекулами). Слід враховувати, що сіль уповільнює темпи 

газоутворення і тому, як правило, додається в низьких концентраціях, щоб не 

перешкоджати дії дріжджів. Відсутність солі в тісті призводять до вищої 

швидкості виробництва вуглекислого газу. Додавання NaCl в межах 1,5-2 % 

спричинює оптимальний приріст обсягу хліба. 

Якщо порівняти традиційні системи приготування закваски з сучасними 

можна дійти висновку, що раніше умови обробки значно відрізнялися від 

нинішніх. Тісто обробляли іншими інструментами, часто вручну, оскільки 

тістомісильні машини на той період часу були недоступними. Тому однією з 

головних характеристик, яка відрізняє ремісничий хліб, є відсутність 

однорідності, особливо з точки зору ваги та форми. Ремісничі хліби 

формуються вручну або за допомогою моделювальних верстатів. Але сьогодні 

неможливо уявити повне виключення використання механізації. Навіть у 

невеликих ремісничих пекарнях застосовують тістомісильні та формувальні 

машини, оскільки опрацювати тісто повністю вручну було б дуже складно 

через значні обсяги та трудомісткість виробничих процесів. 

Параметри процесу, такі як час, температура та консистенція, впливають 

нахарактеристики тіста іхліба. Сучасні пекарі експериментують та намагаються 

застосувати кустарні технології виробництва хліба у великих пекарнях шляхом 

використання нової сировини та застосуванням різних комбінацій параметрів 

процесу. 

Таким чином, ремісничий хліб є продуктом здорового харчування в 

комбінації з привабливими органолептичними властивостями, що обумовлює 

стабільний попит на нього серед споживачів, не зважаючи на порівняно високу 

вартість. А це, в свою чергу, стимулює відповідний сегмент ринку та сприяє 

відродженню кулінарних традицій. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ РОБОЧИХ ТІЛ В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ 

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ Е 558 

 

Перекрест Н. Г., асистент, Перекрест В. В., асистент, 

Шамрай Д.С., здобувач вищої освіти 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Бентоніт (E558) - добавка, що перешкоджає злежуванню і утворення 

грудок, освітлюючий матеріал, агент що фільтрує, роздільник, носій. Являє 

собою білий порошок з сірим або коричневим відтінком, без смаку і запаху. 

Хімічна формула Al2[Si4O10](ОH)2•nH2О. Бентоніт (E558) - природний 

мінерал, нерозчинний у воді, етанолі, розбавлених кислотах і лугах, глинистий 

за своєю природою, що розбухає в 20-25 разів при гідратації. Перетворюється в 

щільний гель при обмеженні простору. Бентоніт (E558) відрізняється 

нетоксичність і хімічну стійкість, відноситься до малонебезпечних речовин IV 

класу. 

Допускається застосування продукту в якості фільтруючого матеріалу, 

флокулянта, сорбенту в цукровому, соковому виробництвах, в маслоробстві, 

виноробстві та в лікеро-горілчаних виробах. Бентоніт (Е558) застосовують для 

освітлення, стабілізації виноматеріалів, а також для освітлення сусла. 

У деяких областях харчової промисловості харчової бентоніт (Е558) може 

бути застосований в якості емульгатора - добавки, що створює однорідну суміш 

з незмішуваних в природі речовин, таких як вода і масло, вода та жир. 

При глибокому очищенні бентоніту, як правило мокрого, стикаються з 

такою проблемою як подрібнення. Справа втому, що при висушуванні 

бентоніту утворюються досить таки тверді грудки. І найкраще для дуже 

дрібного помелу себе зарекомендував себе кульовий млин, який зображено на 

рис. 1. 

 
Рис.1- Кульовий млин 
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Кульові млини – машини, які отримали широке застосування для мокрого 

та сухого грубого, тонкого і надтонкого помелу середньо твердих і твердих 

матеріалів. Одним з основних складових цих машин є обертовий порожній 

циліндр (труба, барабан), внутрішній простір якого на 30 - 40 відсотків 

заповнене зносостійкими, міцними кулястими тілами, виконаними зі сталі або 

ж дуже твердого фарфору. На якість помелу впливає кілька чинників такі як 

швидкість, сировина і розмір куль. Ми спробуємо з'ясувати закономірність 

якості помелу від розміру куль. 

Нами були взяті чотири партії куль, розмірами 20; 25; 30 та 35 мм. Кожна 

партія в кількості сто одиниць була завантажена у млин, де знаходився бентоніт 

в кількості десяти кг. Після трьох годин роботи було перевірено якість помелу у 

отриманої сировини. Для цього воно було пересіяне на ситі з сітками № 02 і № 

009. Отримані результати видно на графіках на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 - Якість помелу отриманої сировини 

 

Узагальнюючи експеримент можна сказати про наступне: саме 

оптимально показали себе кулі з діаметром 25 мм.  
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СЕКЦІЯ 2 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ТА ХВОРОЇ ЛЮДИНИ 



37 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРОДУКТІВ ТИПУ «ХАЛЯЛЬ» 
 

Галенко О.О., канд. техн. наук,  доцент 

Безпалько В.А., магістр 

НУХТ, м. Київ 

 

 Сучасна м'ясна індустрія України, розширюючи асортимент продукції, 

що виробляється, враховує не лише нові технологічні можливості, але і 

індивідуальні переваги громадян, такі як особливості віросповідання, прагнення 

споживати менш жирну продукцію. М'ясні продукти "Халяль" – це продукти, 

виготовлені по спеціальних технологіях, що передбачають щадне відношення 

до тварини під час забою, достовірна відсутність у тварини перед забоєм 

захворювань, які можуть шкодити здоров'ю людей, якнайповніше видалення 

крові природним способом.  

 На території України стандарти «Халяль», а також виробництво і все, що 

з цим пов'язане, є актуальними питаннями не лише серед мусульман, але і серед 

людей різних віросповідань, адже халяль - це не просто продукти релігійного 

значення, але і їжа, що відповідає сучасним екологічним вимогам і перевагам 

споживачів, що стежать за здоровим способом життя. Для вирішення даної 

проблеми проведена робота з вивчення якісних показників м’яса індиків різних 

виробників ТМ «Натурвіль» та ТМ «Інделіка», виконано комплекс досліджень 

фізико-хімічного складу в порівнянні із МПМО курчат-бройлерів. На нашу 

думку, найбільш перспективним напрямком для розширення асортименту 

халяльної продукції з м’яса птиці є залучення до виробництва  більш дешевої 

вторинної  білковмісної сировини з високими функціональними властивостями  

і використання в технологічному процесі сурімі-подібного матеріалу з МПМО 

промитого промивними рідинами різної хімічної природи. 

 Науковцями досліджені аспекти та розроблені технології м’ясних 

продуктів з використанням м’яса птиці різних видів. Але недостатньо вивчено 

природу використання МПМО отриманого з різних анатомічних частин птиці 

та різного походження у технології м’ясних шинок і взагалі відсутні дані, щодо 

наукових розробок у даній галузі по використанню сурімі-подібного матеріалу 

з МПМО та відсутністю технічної документації на шинки з м’яса птиці з їх 

використанням.  

Тому вважаємо, що сьогодні актуальною проблемою є дослідження 

ефективності використання більш дешевої біологічно цінної вторинної 

сировини в технології  реструктурованих шинок з м’яса птиці. 
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UNCONVENTIONAL PROTEIN RAW MATERIALS 

FOR MEAT PRODUCTS 

 

Galenko О.О., PhD 

Gasyk O.B., student 

NUFT, Kyiv 

 

 Providing the population of the state with complete and ecologically safe meat 

products is one of the main tasks of social development of Ukraine. Protein, which is 

a substrate that participates in the basis of all life processes, occupies a special place 

in human nutrition. Nutritional value of meat and meat products is determined by the 

content of biologically complete and easily digestible proteins. The current general 

shortage of meat resources, the violation of refrigerated storage, high volume of meat 

with defects and low functional properties leads to the loss of meat proteins, minerals 

and vitamins and makes it advisable to use protein and mineral additives in 

technology products. 

 An important reserve in addressing this problem may be the unconventional 

high protein crops that have high sustainable yields. Having analyzed the literature, 

we found that quinoa is undervalued in our market. Quinoa is an annual plant that 

sprouts in South America on the slopes of the Andes. This product was a staple of 

Native American food. In the Inca civilization, it was called "golden grain" - the 

cause of this recognition of this product is a rich in nutrients. 

 Quinoa grains contain the amino acid lysine, which promotes better absorption 

of calcium, faster healing of damaged tissues, improving the process of growth and 

bone formation. Therefore, this product is especially recommended for children and 

people who are prone to many injuries, such as athletes.  

 This same amino acid increases the health of nails and hair. The large amount 

of fiber in this cereal helps to excrete cholesterol and toxins, which makes quinoa 

extremely useful for people suffering from heart disease, hypertension, diabetes and 

being overweight.  

 Regular consumption lowers blood sugar and prevents the development of 

cardiovascular disease. It is also worth noting that tryptophan in the composition of 

quinoa promotes the production of the joy hormone - serotonin. Here, quinoa grains 

are not inferior to chocolate and calories are much smaller.  

 In addition, quinoa is suitable for people with celiac disease or gluten 

intolerance found in wheat, rye, and barley. Thus, quinoa is a promising raw material 

for its use in the technology of meat products. 

 Based on the above, at the Department of Technology of Meat and Meat 

Products, young scientists conduct scientific work on the development of modern 

nutritionally adequate food using multifunctional superfoods, which in small 

quantities can provide a significant number of necessary organisms. 
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БОРОШНО З НАСІННЯ ГАРБУЗА  

ДЛЯ РЕСТРУКТУРОВАНИХ ШИНОК 

 

Галенко О.О., канд. техн. наук,  доцент 

Дяченко В.О., магістр 

НУХТ, м. Київ 

 

 Протягом останнього десятиліття значно зріс обсяг інформації про 

використання у виробництві м'ясних продуктів побічних продуктів харчових 

виробництв (макухи та шроту соняшника, льону, кісточок винограду, насіння 

гарбуза, гірчиці, бавовни та ін.). Використання у виробництві м'ясних продуктів 

нетрадиційних рослинних культур (гарбуза, топінамбура, амаранту, баклажанів, 

солодкого перцю, плодоовочевих сумішей, буряка, томатів, моркви та ін.) дає 

можливість створити активні в біологічному відношенні амінокислотні 

комплекси, що забезпечують фізіологічну повноцінність продуктів. 

 Перспективним джерелом цілого комплексу біологічно активних речовин 

є насіння гарбуза, яке одержують у вигляді вторинних продуктів консервного 

виробництва та шроту, який утворюється при виробництві гарбузової олії.  

 Насіння гарбуза є джерелом цінних біологічно активних речовин. У його 

складі виявлено значну кількість білку (35 %), жиру (40-55 %), ефірні олії, 

фітостерин кукурбітол, кукурбітин – 0,5%, фітин, органічні кислоти – 

саліцилова, яблучна; вітаміни – каротин, каротиноїди, аскорбінову кислоту та 

вітаміни групи В (В1, В2, РР) – до 0,2 %.  

Сире гарбузове насіння здавна використовується народною медициною 

як ефективний протиглистовий засіб. Також встановлено, що сухе та сире 

насіння гарбуза володіє протизапальною, лактаційною, сечогінною та легкою 

послаблюючою дією. Завдяки цінному хімічному складу насіння гарбуза є 

перспективною сировиною у виробництві біологічно активних добавок до їжі, а 

також оздоровчих харчових продуктів. 

 На кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів НУХТ розроблено новий 

продукт з використанням борошна насіння гарбуза. Було вивчено хімічний 

склад, функціонально технологічні та структурно-механічні властивості 

борошна з насіння гарбуза та їх зміну при впливі технологічних параметрів. 

Досліджено якісні показники м'яса та шкіри індичок їх хімічний склад та 

функціонально-технологічні властивості.  

 Розроблено три експериментальні рецептури реструктурованих шинок з 

заміною індичого м'яса на індичу шкірку, в кількості 10 % та борошна з насіння 

гарбуза в кількості 5, 10, 15 % гідратованих в співвідношенні 1:2. 
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Дейниченко Л.Г., канд. техн. наук, 
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НУХТ, м. Київ 

 

 З різноманіття білків, що містяться в харчових продуктах, саме білки 

молока є найбільш повноцінними харчовими білками, оскільки вони 

засвоюються організмом найбільш повно. Порівняльний аналіз свідчить, що 

сироваткові білки молока містять більшу кількість незамінних амінокислот, ніж 

казеїн і отже, є більш цінними в харчовому відношенні. Тому в даний час 

створюються нові, більш ефективні способи переробки нежирної молочної 

сировини, зокрема сироватки, спрямовані на більш повне вилучення і 

використання молочних білків. 

 Аналіз складу існуючих рецептур страв ресторанного господарства на 

основі молочно-білкових продуктів (сирники, вареники, фарші тощо) дозволяє 

зробити висновок, що, як правило, одним з компонентів цих рецептур є харчове 

яйце або яєчний меланж, тобто поєднання молочних білків і білків яєць в 

кулінарії традиційно. Оскільки функціональні властивості молочних і яєчних 

білків багато в чому схожі, то на основі їх композицій можна централізовано і 

цілеспрямовано проектувати і отримувати нові види високобілкових 

напівфабрикатів різного призначення, зокрема молочно-білкових концентратів. 

 Для отримання високобілкових напівфабрикатів з нежирної молочної 

сировини і яйцепродуктів доцільно використовувати метод термокоагуляції. 

При цьому існує можливість за рахунок введення різних добавок регулювати 

температуру коагуляції, здійснювати приховану коагуляцію білкових 

композицій, а також проводити комплексне осадження дестабілізованих 

термообробкою білків нежирної молочної сировини білковими комплексами 

яйця, коагулюючими в ізоелектричній точці. 

 Використання отриманих в такий спосіб продуктів в технологіях і 

рецептурах страв і кулінарних виробів дозволить не тільки збагатити харчову 

продукцію цінними в харчовому відношенні молочними білками, але і створить 

можливість впливати на функціонально-технологічні властивості цих 

продуктів. Такий вплив може бути здійснено за рахунок зв'язування вільної 

вологи в багатокомпонентних харчових системах, прояву отриманими 

концентратами структуроутворюючих властивостей, їх впливу на природні 

властивості інших сировинних компонентів, що входитимуть до рецептур 

обраних страв і кулінарних виробів. 
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НУХТ, м. Київ 

 

Однією з основних проблем сучасного суспільства є харчова 

недостатність, що виникає внаслідок дефіциту в організмі незамінних 

нутрієнтів (білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів тощо), 

що негативно впливає на функціонування всіх органів і систем. 

Одним із шляхів попередження проявів харчової недостатності є 

створення та споживання спеціальних харчових продуктів, що вирізняються 

поліпшеною харчовою та біологічною цінністю та високим вмістом біологічно-

активних речовин. 

Для створення таких продуктів доцільним є використання грибної 

сировини, зокрема шампіньйону двоспорового (Agaricus bisporus), адже він 

користується великою популярністю серед населення. 

М'якоть гриба являє собою трам, що утворюється зі сплетінь гіф. 

Розрізняють трам шапинки, гіменофора і ніжки. Шампіньйон містить цінні 

жирові речовини, які майже повністю засвоюються людським організмом. До 

складу шампіньйона входять також органічні кислоти (масляна, оцтова, 

олеїнова, стеаринова, молочна та інші), які зумовлюють кислу реакцію 

клітинного соку грибів. 

В шампіньйонах багато вуглеводів, особливо клітковини, яка містить 

хітин, що являє собою основну частину клітинної оболонки грибів. Особливо 

багато в шампіньйонах ферментів, що прискорюють розщеплення білків, жирів 

і вуглеводів. 

Калорійність 100 грам свіжих шампіньйонів невисока і коливається в 

межах 25—30 ккал. Сухі речовини становлять 10 %, а 90 % — вода. В 

середньому, біля 50 % сухих речовин становить протеїн, який засвоюється на 

70—80 %. Білки грибів містять 18 амінокислот, включаючи всі незамінні, які 

позитивно впливають на розумову активність, пам'ять, перешкоджають 

розвитку атеросклерозу. 

Важливим високомолекулярним біополімером, що міститься у 

шампіньйонах, є хітин (N-ацетилглюкозамінник). Грибний хітин добре вбирає 

шлаки і важкі метали, виводячи їх з організму в процесі травлення. 

Оптимальними для створення нових видів продукції є сушені грибні 

напівфабрикати, із новими фізичними, ароматичними і смаковими 

властивостями, що складаються з води на 12 % та білків 23 % на 100 гр. 

Перспективним є використання сушеної грибної сировини для 

виготовлення продуктів спеціального призначення з молока, вторинної 

молочної сировини або рослинних екстрактів (вівсяного, рисового молока). 

Хітин та білкові речовини грибів зможуть виступити додатковими 

компонентами до сироваткових білків, а вітаміни і мінеральні речовини 

сприятимуть підвищенню харчової та біологічної цінності кінцевого продукту.  
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 Харчування є одним з найважливіших факторів, які впливають на 

здоров’я населення. Розробка продуктів харчування підвищеної біологічної та 

харчової цінності є нагальною проблемою, а це вимагає удосконалювати склад 

та урізноманітнювати асортимент харчових продуктів. Цікавим напрямком 

такого пошуку є введення в раціон людини мікрозелені різноманітних культур. 

В мікрозелені містяться всі поживні речовини, які діють на організм людини 

гармонійно, оскільки мають натуральне рослинне походження, та в 

перспективі, можуть принести значну користь організму людини перебуваючи 

в складі популярних і розповсюджених харчових продуктів. 

 В останні роки мікрозелень з насіння різноманітних культур набуває 

широкої популярності в якості повноцінного компонента раціону харчування 

людини. Мікрозелень (мікрогрін) – це пророщена рослина в фазі листків 

сім’ядолі висотою до 15 см, яка має 1-2 справжніх листки. Її  вирощують з 

насіння зернових культур та звичайної зелені. Для цієї мети не використовують 

пасльонові, оскільки вони мають в своєму складі алкалоїди. Від посіву насіння 

до збору мікрозелені проходить 10-14 діб. Проростки відрізняються від 

мікрозелені тим, що споживаються як ціла рослина (корінь, насіння, стебло), 

мікрозелень збирається без корінців і має більш виражені смаки в порівнянні з 

проростками, а також більш широкий вибір форми листя, текстур і кольорів.  

Асортимент мікрозелені нараховує велику кількість різноманітних культур. 

 Мікрозелень є корисним харчовим продуктом. Вона вмістить значно 

більшу кількість вітамінів, ніж в зрілих аналогах рослин. Крім вітамінів, вона 

має в своєму складі мінеральні речовини (кальцій, калій, фосфор, магній, йод, 

залізо та інші), незамінні амінокислоти, хлорофіл. Регулярне вживання такого 

продукту зміцнює імунітет, підвищує працездатність та витривалість організму, 

має позитивний вплив на більшість систем організму. Мікрозелень має в своєму 

складі нерозчинну клітковину, яка сприяє виведенню токсинів і шлаків з 

організму і покращує перистальтику шлунково-кишкового тракту. Рутин, що 

міститься в мікрозелені, знижує проникненість капілярів і має протизапальні 

властивості, може проявляти також антимікробні властивості. Крім того, кожен 

вид мікрозелені має свої індивідуальні властивості, притаманні рослині насіння 

якої використовується для пророщення.  

Перевагою мікрозелені є невибагливість до світла, тепла, простору. Для 

отримання врожаю необхідним є піддони і субстрат. В якості освітлення можна 

використовувати, як сонячне світло, так і лампи денного освітлення. За один 

технологічний цикл, який в середньому на площі 10 м2 можна отримати 10 кг 

мікрозелені. Найбільша кількість корисних і поживних речовин знаходиться 

саме в свіжій мікрозелені. При зберіганні їх кількість знижується. Мікрозелень, 

що потрапляє на реалізацію в торгову мережу, повинна бути якісною і 
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безпечною. Тож процес її виробництва повинен бути високотехнологічним. 

Активація процесу проростання є перспективним напрямком інтенсифікації 

технології виробництва мікрозелені. З цією метою в якості інтенсифікатора 

проростання і антисептика використовують плазмохімічно активовані водні 

розчини. 

 Явище активації водних розчинів викликає багаточисельні специфічні 

фізичні та хімічні ефекти, які можуть слугувати відправними пунктами нових 

прогресивних технологій. Активована під дією контактної нерівноважної 

плазми вода має антисептичні та антибактеріальні властивості. Слід зазначити, 

що така вода, являє собою кластерну структуру після плазмової обробки, може 

проявляти деякі нові властивості, раніше мало вивчені, але які викликають 

інтерес з практичної точки зору. Особлива роль в цьому випадку відводиться 

дослідженням впливу активованої води на отримання мікрозелені з різних 

культур.  

 З метою дослідження технології виробництва мікрозелені, були 

пророщені різні культури (пшениця, ячмінь, тритикале, овес, гречка, соняшник, 

горох, соя, сочевиця, люцерна, салат, гірчиця, дайкон, кінза (коріандр), цибуля 

шалот, цибуля порей, мангольд, петрушка, щавель, кріп, базилік, рукола, 

шпинат, кунжут, льон, часник, кабак, капуста броколі, капуста кольорова, 

редис, редька, бруква, буряк, турнепс, амарант, конюшина, лобода та ін.). 

Насіння просочували водними розчинами активованими під дією контактної 

нерівноважної плазми, з різним часом активації і різною кількістю діючої 

речовини (пероксиду водню) в межах 100-700 мг/л в залежності від культури.  

Мікрозелень вирощувалась в спеціальних закритих контейнерах у ґрунті або 

ґрунтоподібних матеріалах (торф, мох), з високим рівнем освітлення, 

переважно природного світла з низькою вологістю і гарною циркуляцією 

повітря. Термін вирощування культур коливався в залежності від сорту 

протягом 1-6 тижнів. Мікрозелень вважали готовою для реалізації і 

споживання, коли листя повністю розкривалось. Збирання проводили шляхом 

зрізання безпосередньо над поверхнею гранту, або залишали в лотках з метою 

транспортування і зрізання в подальшому в процесі реалізації і споживання. 

 Встановлено, що водні розчини активовані під дією контактної 

нерівноважної плазми володіють стимулюючими і дезінфікуючими 

властивостями. Насіннєвий матеріал швидше і більш рівномірно проростає.  

Повністю знищується патогенна мікрофлора на тривалий проміжок часу, що 

подовжує термін зберігання мікрозелені та захищає готовий продукт від 

псування. Плазмохімічно активовані водні розчини дозволяють отримати 

високоякісну мікрозелень, яка зможе бути застосована, як безпосередньо в їжу 

в свіжому вигляді, так і як компонент високопоживних салатів та інших 

оздоровчих продуктів. Крім того слід відмітити абсолютну універсальність 

запропонованої технології отримання мікрозелені. 
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 Сучасна наука значну увагу приділяє проблемам поліпшення структури 

харчування, адже їжа та здоровий спосіб життя безпосередньо впливають на 

самопочуття людини, є основою фізичного і психологічного здоров’я. Зміна 

ставлення молоді при виборі харчових продуктів, із наданням переваги 

продукції на основі натуральних інгредієнтів, за останнє десятиріччя призвела 

до перегляду загальних світових тенденцій щодо використання консервантів, 

стабілізаторів текстури, штучних ароматизаторів та барвників. Зацікавленість 

споживачів у достатньому рівні макро- та мікроелементів, адже традиційне 

харчування призводить до певних видів харчової недостатності, а також 

відмова від цукру та штучних інгредієнтів, швидкими темпами трансформують 

ринок харчових продуктів. Окрім того, зміна харчових звичок молоді вимагає 

ретельної перевірки якості та безпеки харчових продуктів, адже щороку 

фіксується збільшення кількості захворювань внаслідок вживання зараженої 

патогенними мікроорганізмами їжі.   

 Харчування є також важливою складовою для аматорського спорту, 

зростаюча популярність якого стала світовим трендом через швидке 

збільшення кількості людей, які віддають перевагу активному і здоровому 

способу життя. Споживчий вибір все більше обумовлює скорочення 

використання або повну відсутність консервантів та барвників, вміст виключно 

натуральних компонентів, таких як горіхи, овочі, фрукти тощо, а для активного 

способу життя також важливим є своєчасне поповнення енергії. Найбільш 

доступним і зручним способом задоволення високого попиту на портативні 

продукти харчування із великим терміном придатності є енергетичні батончики 

оздоровчого і профілактичного призначення, збагачені макро- та 

мікроелементами, вітамінами, незамінними амінокислотами і іншими 

біологічно активними речовинами. Окрім того популярності цьому виду 

продукту додає обмежений вміст алергенів та глютену, а поживні переваги 

білків є ще одним фактором задоволення фізіологічних потреб в енергії та 

харчових сполуках, що використовуються організмом для побудови клітин, 

органів і тканин. Енергетичні батончики, як правило, бувають трьох основних 

різновидів в залежності від складу: з великою кількістю вуглеводів і малою 

часткою жирів; такі, що мають приблизно однакову кількість вуглеводів, білків 

і жирів; містять переважно білок. 

 За останні роки на ринку харчування з’явилось безліч різноманітних 

батончиків і споживачі очікують від цього виду харчової продукції підтримки 

загального стану здоров'я не висуваючи будь-яких конкретних вимог, що в 

результаті призвело до збільшення продажів батончиків без протеїну. При 

цьому, основними факторами, що впливають на вибір енергетичних батончиків 
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з натуральної сировини, згідно досліджень вітчизняних фахівців, є: ціна товару, 

популярність торгової марки, рекомендації експертів, повнота інформації на 

упаковці. Актуальність для споживачів складу батончиків обумовлена тим, що 

багато виробників використовують для запікання дешеву пальмову олію, яка 

має негативний вплив на стан організму людини. До складу сучасних 

батончиків мюслі часто додають сухофрукти, які попередньо оброблені сіркою 

для збереження яскравого кольору, але при цьому нехтується питання 

збільшення вмісту шкідливих речовин. Концентрація уваги споживачів на 

відсутності у складі протеїнового батончика цукру зовсім не означає придбання 

низьковуглеводного продукту, адже наявність простих вуглеводів може 

викликати аналогічну відповідь організму при перетравленні.  

 Для виготовлення енергетичних батончиків є декілька популярних видів 

сировини, адже горіхи та сухофрукти сприяють нормалізації функціонування 

нервової системи, накопиченню енергії в клітинах, підтримання імунітету і 

здоров'я серцево-судинної системи, допомагають швидше відновлювати сили. 

Загальновідомо, що у родзинках зберігається 100% мікроелементів і 70-80% 

вітамінів, які містяться у винограді, що при споживанні дозволяє знижувати 

артеріальний тиск і допомагає при лікуванні анемії. Вітамінний склад кураги 

менш різноманітний, але у великій кількості присутні мінеральні сполуки: 

калій, кальцій, магній, фосфор, залізо, мідь, марганець, кобальт. Серед горіхів 

значною популярністю користується кеш’ю, до складу вітамінно-мінерального 

комплексу якого входять практично всі безцінні для якісного життя людини 

поживні речовини: калій, кальцій, цинк, залізо, фосфор, мідь, марганець, йод, 

селен, вітаміни А, В1, фолієва кислота, В6, В2, Е, білки, нікотинова кислота, 

вуглеводи, жирні кислоти та жири. Високий вміст вітамінів групи В у мигдалі 

позитивно впливає на нервову систему організму, а через високу калорійність 

мигдаль є ідеальним перекусом посеред робочого або навчального дня.  

 Для максимального збереження поживних речовин при виробництві 

енергетичних батончиків використовується сировина, що не підлягає 

попередньому термічному обробленню і тому для отримання відповідних 

мікробіологічних показників готового продукту необхідно додати до складу 

рослинні інгредієнти, що мають антимікробну дію. Найбільш доцільно 

додавати до складу такого харчового продукту журавлину, яка багата 

органічними кислотами, флавоноїдами, мікроелементами і вітамінами та відома 

своїми протизапальними, інсектицидними і протимікробними властивостями. 

 Запропоновані інгредієнти дозволяють отримати цілком безпечний 

харчовий продукт підвищеної енергетичної цінності з більш збалансованим 

складом основних поживних речовин, значною кількістю мікроелементів, 

вітамінів і біологічно активних речовин антистресової та імуностимулюючої 

дії, який сприяє надходженню в організм додаткових природних 

антиоксидантів, а також розширює асортимент продукції лікувально-

профілактичного та спеціального призначення. 
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 Ситуація, що склалася в даний час на ринку функціональних продуктів 

харчування, характеризується зростанням потреби в фітохімічних компонентах 

при одночасному зменшенні природних запасів рослинної сировини, а також її 

нераціональному використанні. У зв'язку з цим проблема розробки 

функціональних продуктів харчування повинна вирішуватися як з урахуванням 

специфіки захворюваності населення, так і раціонального використання 

сировинних ресурсів.  

За останні роки у світі відбулося різке зниження споживання біологічно 

цінних харчових речовин. Особливо бідний раціон харчування сучасної людини 

рослинними волокнами, оскільки близько 60% енергетичної цінності добового 

раціону харчування припадає на рафіновані продукти. Це призвело до 

диспропорції в хімічному складі раціону і є основним фактором ризику 

виникнення аліментарно обумовлених хвороб різних органів і систем 

організму. У ситуації, що склалася провідні вчені світу рекомендують широке 

застосування функціональних продуктів, які б заповнювали недолік 

споживання біологічно цінних харчових речовин повноцінних білків, вітамінів, 

мінеральних речовин, есенціальних жирних кислот, фосфоліпідів і рослинних 

розчинних волокон. Останні є найважливішими незамінними компонентами 

харчового раціону, які стійкі до дії травних ферментів організму людини. У 

зв'язку з вищевикладеним, набуває актуальності розробка технологій 

отримання функціональних продуктів харчування, які виявляють з одного боку 

детоксикуючі властивості, а з іншого - ліпотропну і антиоксидантну активності, 

а, отже, сприятливо діють на організм в цілому, з більш ефективними 

функціонально-фізіологічними властивостями. 

 З метою одержання соусів функціонального призначення розроблена 

технологія цього виробу з повною заміною борошна на полісахарид-

структуроутворювач і частковою заміною жиру на фосфоліпіди рослинного 

походження. Встановлено, що при температурі 50 ˚С оптимальною в'язкістю 

характеризується соус з повною заміною борошна на структуроутворювач 

полісахаридної природи. Визначальний внесок у ефективну в'язкість 

досліджуваних соусів вносить кількість полісахариду-структуроутворювача. 

Функціонально-технологічні властивості харчових продуктів в значній мірі 

залежать від їх здатності утворювати емульсії і піни. Функціональні властивості 

розробленого соусу значно перевищують такі соусу червоного основного, що 

свідчить про більшу технологічність розробленого продукту в порівнянні з 

контрольним. Здатність функціонального соусу зв'язувати воду і жир зумовлює 

використання його у складі продуктів харчування м'ясопереробної 

промисловості, борошняних, кондитерських, макаронних та інших виробів.  
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Non-dairy probiotic products are of great importance due to the current trend of 

vegetarianism and the high prevalence of lactose intolerance in many populations around 

the world. There is no doubt that the dairy sector, which is closely associated with 

probiotics, is the largest functional food, accounting for almost 33 % of the market, 

while cereals have just over 22 %. Currently, 78 % of the current worldwide sales of 

probiotics are through yogurt. Fruit juices, desserts, and cereal-based foods may be other 

suitable delivery vehicles for probiotics. 

Technological progress has made it possible to change some of the structural 

characteristics of fruit and vegetable matrices by modifying food components in a 

controlled manner, such as changing pH, enriching nutrient media, etc. This may make 

them ideal substrates for probiotic crops, as they already contain beneficial nutrients 

such as minerals, vitamins, dietary fibres and antioxidants, while free of dairy allergens 

that may inhibit consumption by some populations. Allergy to dairy products negatively 

affects many people around the world, whose number is steadily increasing. Traditions 

and economic reasons limiting the use of dairy products in developing countries such as 

Japan, China and some African favour the idea of reducing milk constituents as a means, 

for probiotic agents, or even replacing other media such as cereals, fruits and vegetables. 

Lactose intolerance, cholesterol content and allergenic milk proteins are the main 

disadvantages associated with dairy consumption, necessitating the development of new 

non-dairy probiotic products. 

The consumption of beverages and foods containing probiotic microorganisms is 

a growing global trend. Although fermented dairy products are generally good matrices 

for delivering probiotics to consumers, other products have been investigated for their 

potential as carriers of probiotics. Mayonnaise, soy milk, meat, baby food, ice cream, 

fruit drinks, vegetable drinks and more have already been offered. 

There is a wide variety of traditional non-dairy foods developedaround the world. 

Many of them are non-alcoholic beveragesmanufactured with cereals as main raw 

materials. For example, Boza (madefrom fermented cereals) is a cold beverage 

consumed in Bulgaria,Albania, Turkey, and Romania. Bushera is the most 

commontraditional cereal-based beverage prepared in the Westernhighlands of Uganda. 

Mahewu (amahewu) is a sour beveragemade from corn meal, found in Africa and some 

Persian Gulfcountries. Pozol is a refreshing beverage, widely produced in theSouth-

eastern Mexico,made with cocoa and cornmeal. Togwa is astarch-saccharified traditional 

beverage consumed in Africa thathas been used as a probiotic medium. 

Other non-dairy products available in the marketplace are effervescenttablets, 

chewable tablets, and drinking straws. Some researches pointed out the potential of root 

crops, legumes, shrimp,cassava, different types of vegetable flours, fish, fruit seeds, 
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meats,fungi-based substrates, as well as milk from a variety of animalsfor the 

development of new probiotic foods. These foods can beused as templates for 

innovation,where traditional starter culturescan be replaced by probiotic ones. 

Bifidobacterium and lactic acid bacteria are widely used in food, and not only in 

the fermentation of vegetables, sausages and milk, but also fruits and plant-based 

products (carrots, beets, celery, garlic, green olives, green cucumber juice, onions, peas, 

alphafa, clover, galega and cereals). 

Fruit juices have been suggested as an ideal growth medium for probiotics 

because they naturally contain essential nutrientsand taste good. Fruits and vegetables 

are rich in minerals, vitamins, dietary fibres, antioxidants and do not contain any dairy 

allergens that may discourage consumption by certain segments of the population. The 

use of probiotic cultures in non-dairy products is a serious problem. The viability of a 

probiotic in a food matrix depends on factors such as pH, storage temperature, oxygen 

levels, and the presence of competing microorganisms and inhibitors. It is important that 

the formulation maintains the potency and potency of the probiotic over long periods of 

time. Factors such as water activity, oxygen tension and temperature are becoming more 

and more important when working with these types of products. Storage at room 

temperature, which is common in many types of non-dairy products such as cereals, 

beverages, confectionery, etc., can pose a serious problem to the stability of probiotics. 

Scientific research has shown that yogurts and water-solublesoy-containing-

fermented beverages present a good sensory acceptanceby potential consumers: soy 

fermented yogurts garneredhigh scores of appearance, texture, and flavor, with sensory 

acceptanceof 82.5%; water-soluble soy extract fermentedbeverages with bifidobacteria 

showed superior acceptabilitycompared to that fermented with Lactobacillus casei. 

Adding probiotics to cereal and cereal-based fruit matrices is more difficult than 

formulating dairy products because bacteria need protection from acidic conditions in 

these environments. 

Microencapsulation technologies have been developed and successfully applied 

using various matrices to protect bacterial cells from environmental damage.Thus, 

encapsulationpreserved probiotic bacterial viability and activity; theaddition of prebiotic 

components could enhance the functionalproperties of food products containing this 

formulation. Indeed,data by some world-known researches showed that 

lactobacillibacterial cells survive much better an acid environment if theyhave a 

carbohydrate such as fructans that can be assimilated andmetabolized. 

Thus, non-dairy functional foods enriched with appropriate probiotic 

microorganisms can complement, and in some cases even completely replace, traditional 

functional milk-based foods. Given the growing number of consumers with complete or 

partial lactase deficiency, such functional food products can become an alternative for 

the prevention and treatment of various pathological conditions of the host organism 

associated with violations of the qualitative or quantitative composition of the 

microbiota. 

  



49 

НЕОБХІДНІСТЬ НАТУРНОЇ АПРОБАЦІЇ ДІЄТИЧНИХ ДОМІШОК 

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ,  

ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ 

 

Подрігало Л.В., докт. мед. наук., професор,  

Подаваленко О.В., канд. мед. наук, доцент,  

Подрігало О.О., канд. біол. наук, доцент 

ХДАФК, м. Харків 

 

Результати сучасних наукових досліджень свідчать про наявність 

диспропорцій раціону населення за рахунок як дефіциту, так і збільшеного 

споживання харчових речовин. Така диспропорція харчування, у свою чергу, 

сприяє зростанню розповсюдженості дефіцитів есенціальних нутрієнтів і, 

насамперед, вітамінів і мінеральних речовин. 

Ситуація, що склалася, підвищує необхідність надання харчуванню 

превентивної спрямованості, яка дозволяє лімітувати наявні чинники ризику. 

До найбільш розповсюджених чинників відносяться зростання інтенсивності 

вільнорадикального окислення та формування дезадаптації організму.  

Розглядаючи спортсменів, як окрему професійну групу, необхідно 

враховувати, що для них правильно побудоване харчування має ще більше 

значення. Тренувальні та змагальні фізичні навантаження призводять до 

зростання інтенсивності вільнорадикального окислення, напруження 

адаптаційних можливостей. У даному контексті підвищення адаптогенної і 

антиоксидантної спрямованості раціону є чинником оптимізації 

функціонального стану та зростання успішності спортсменів. 

Ситуація, що склалася, дозволяє виділити декілька актуальних напрямків 

наукових досліджень у цій галузі. По-перше, це розробка методик, які 

дозволяють кількісно оцінити спрямованість харчування. Прикладом такої 

методики є розроблений за участю авторів та захищений патентом України № 

2003031958 «Спосіб діагностики лікувально-профілактичної спрямованості 

харчування...», що містить спеціальну шкалу оцінки раціону. 

Але використання тільки харчових продуктів с цією метою у сучасних 

умовах приводить до зростання енергетичної цінності і порушення принципу 

балансу енергії. Тому на тлі оптимізації раціону необхідно додатково 

використовувати дієтичні домішки або продукти спеціального призначення. 

Саме оцінка їх ефективності і складає другий напрямок наукових досліджень. 

На жаль, на сьогодні правові засади контролю якості та безпеки дієтичних 

домішок та продуктів спеціального призначення в Україні розроблені 

недосконало. Споживач найчастіше не має змоги отримати вірогідну 

інформацію, яка доводить наявність необхідного ефекту. Тобто, виробник (або 

продавець) може надати лише результати, які стверджують безпечність виробу 

за рахунок відсутності ксенобіотиків. Інформація щодо якості найчастіше 

відсутня. У наявному контексті, під якістю розуміється здатність виробу 

виконувати своє призначення. Стосовно спортивного харчування, якістю стає 
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здатність покращувати результативність і сприяти зростанню спортивної 

майстерності, не погіршуючи стан здоров’я спортсменів. 

Практично єдиним можливим шляхом підтвердження належної якості є 

натурна апробація продукту за участю добровольців. Іноземні наукові 

дослідження демонструють наявність чітко прописаної процедури проведення 

досліджень такого плану, яка може бути впроваджена в Україні. Обов’язковими 

вимогами є попередній медичний контроль стану здоров’я учасників, 

дотримання міжнародних біоетичних вимог при проведенні дослідження та 

отримання інформованих згод учасників. 

Побудова натурного експерименту передбачає чітко прописану 

організацію тренувань з фіксацією обсягу навантажень відповідно плану 

підготовки. Ефективність використаних дієтичних домішок або продуктів 

спеціального призначення може бути доведена за рахунок ствердження 

позитивної динаміки функціонального стану спортсменів. Вона, у свою чергу, 

доводиться змінами фізіологічних, біохімічних показників та функціональних 

критеріїв, які ілюструють покращання якостей і здатностей, спеціалізованих 

для конкретного виду спорту.  

У контексті, що розглядається, найбільш інформативними повинні бути 

визнані саме біохімічні параметри. Виходячи із положень концепції 

превентивного харчування, необхідно дослідження концентрації показників 

стану перекисного окислення ліпідів (малонового діальдегіду, дієнових 

кон’югатів), показників стану антиоксидантної системи (активності каталази і 

пероксидази, відновленого глутатіону, концентрації SH-груп тощо). 

Адекватність тренувальних навантажень може бути оцінена за допомогою 

визначення концентрації молочної та піровіноградної кислот і їх 

співвідношення. Виходячи із біоетичних вимог, найбільш придатний об’єкт 

дослідження – слина, отримання якої найбільш просто та безпечно.  

Основними фізіологічними параметрами повинні бути визнані показники 

серцевосудинної та дихальної системи. Вони дозволяють оцінити адаптаційний 

потенціал організму спортсменів. Головний критерій підбору таких показників 

– відповідність специфіці впливу виду спорту на організм. 

Показники спеціальної працездатності у даному контексті мають менше 

значення, оскільки вплив аліментарних чинників на них довести досить 

складно. Але за їх допомогою доводиться зростання рівню підготованості 

атлетів, що може бути витлумачено як результат загальної оптимізації 

харчування. 

Таким чином, впровадження пропонованої процедури натурної апробації 

дієтичних домішок, призначених для спортсменів, буде сприяти покращанню їх 

результативності та зростанню спортивної майстерності і дозволить певною 

мірою об’єктизувати та оптимізувати ринок зазначених продуктів в Україні. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТНИХ СТРАВ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 

 

Ботштейн Б.Б., доцент,  

Зінченко І.М., магістр 

ХДУХТ, м. Харків 

 

 В умовах жорсткої конкуренції ї стрімкого розвитку ресторанної 

індустрії заклади повинні орієнтуватися на рішення питань зв'язаних з 

розробкою і впровадженням конкурентно-здатних технологій харчових 

продуктів, що були б економічно вигідними.  

 Асортимент продукції сучасних закладів досить різноманітний, серед 

них особливе місце займає десертна продукція яка має дуже високі споживчі 

властивості що відповідають потребам різних сегментів населення. 

 В ході дослідження сучасного стану ринка десертної продукції була 

відзначена тенденція на ріст споживання десертних паст, асортимент яких 

постійно розширюється. Основні показники якості паст, які в першу чергу 

привертають увагу покупця, це: зовнішній вигляд, відмінні органолептичні 

властивості, пластична консистенція, здатність добре намазуватися при 

температурі повітря 5…30 
0
С, однорідна консистенція, відсутність виділення 

рідкого масла при 28±20 
0
С; стабільність якості при зберіганні. 

 З умов особливого попиту даної групи продукції для дитячого 

харчування, розробка десертної продукції функціонально-профілактичного 

призначення – важлива і актуальна задача для технологів ресторанної 

індустрії.  

 Одним з сучасних напрямів профілактичного здорового харчування є 

використання біологічно активних добавок (БАД). Одним із перспективних 

БАД у плані посилення захисного потенціалу організму можуть бути 

фосфоліпіди і їх похідні, зокрема лецитин, які містяться у фосфатидному 

концентраті – вторинному продукті переробки насіння олійних культур. До 

групи таких добавок належать природні фосфоліпіди, препарати яких 

об’єднали загальною назвою – лецитин (Е 322). 

 У результаті різних негативних впливів на людину, запас організму 

знижується й клітки не можуть синтезувати фосфоліпіди в необхідній 

організму кількості. Як наслідок, страждання від самих різних недуг – 

підвищеної стомлюваності, дратівливості, ослаблення пам'яті і ін. Перший і 

основний крок до рішення проблеми – задовольнити потребу організму у 

фосфоліпідах шляхом їхнього вживання в їжу. Одна з основних функцій 

фосфоліпідів – доставка необхідних речовин у клітку й виведення з неї 

шлаків, тобто забезпечення й підтримка нормального обміну речовин.  
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 Поряд із високою біологічною цінністю фосфоліпідів вони мають 

важливі технологічні функції в харчових продуктах, що пов'язані з 

емульгуванням, особливостями яких є спроможність утворювати і 

підтримувати в однорідному стані як прямі, так і зворотні емульсії, 

стабілізація різноманітних систем.  

 Перераховані властивості фосфоліпідів визначають їх як традиційні 

харчові добавки, які вводять в харчові продукти з метою надання їм заданих 

властивостей, а також їх зберігання, оскільки відома, наприклад, 

антиоксидантна дія деяких фосфоліпідів. До того ж, від більшості інших 

харчових добавок (наприклад, моногліцеридів, споживання яких складає біля 

60% загальної кількості харчових емульгаторів) препарати фосфоліпідів 

відрізняє висока фізіологічна активність, у зв'язку з чим їхнє використання 

виходить за рамки рішення тільки технологічних завдань і створює 

передумови для створення нових видів продуктів харчування, які позитивно 

впливають на здоров'я людини 

 Мета проекту полягає в розробці науково обґрунтованої технології 

десертної пасти профілактичного здорового харчування з використанням 

фосфоліпідів, а саме лецитину. 

 Для виконання поставленої мети було вирішено наступні задачі: 

- проведено аналіз існуючих технологій і рецептурного складу 

десертних паст; 

- здійснено технологічне обґрунтування використання лецитину 

при виробництві десертних паст; 

- визначено раціональні вагові концентрації компонентів 

сприяючих утворенню консистенції пасти; 

- визначено технологічні параметри пасто-утворення рецептурної 

суміші; 

- розроблено технологію і рецептури десертних паст на основі 

лецитину; 

- розроблено технологічну документацію на десертну продукцію 

(пасти) на основі лецитину. 

 Таким чином, на основі теоретичних і експериментальних досліджень 

розроблено технологія десертних паст на основі використання лецитину як 

джерела функціональних харчових речовин та технологічна документація 

для впровадження десертів в діяльність закладів ресторанної індустрії м. 

Харків. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ У ПРИГОТУВАННІ БОРОШНЯНИХ І КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ 

 

Богатирьова Ю.Л., викладач 

МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Маріуполь 

 

 Функціональне харчування – це рівномірне і правильне споживання 

продуктів природного походження, які надають регулюючу дію на організм або 

на його окремі системи та органи. Звичайні харчові продукти стають 

функціональними внаслідок часткової заміни інгредієнтів, залишок яких дає 

негативний фізіологічний ефект, компонентами, корисними для здоров’я 

людини. Функціональний харчовий продукт може бути вироблений шляхом: 

видалення компонента з негативним фізіологічним ефектом; збільшення вмісту 

компонента з позитивним фізіологічним ефектом; додавання нового 

компонента з позитивною фізіологічною дією; покращення доступності для 

організму людини компонентів їжі, які позитивно впливають на її здоров’я. 

 Пріоритетним напрямком підвищення біологічної цінності кондитерських 

виробів є введення до їхньої рецептури сировинних компонентів-носіїв 

незалежних амінокислот, вітамінів, мінеральних речовин. Рослинна сировина 

також може слугували джерелом біологічно активних сполук, які навіть у 

мінімальній кількості справляють стимулюючу дію на організм людини. Згідно 

з фармакологічними даними, багато рослин мають лікувально-профілактичне 

значення. Вивчено можливість використання фітодомішок із лікарських трав у 

виробництві желейних і збивних напівфабрикатах, а також печива, тортів і 

тістечок функціонального призначення. Розроблено технологічні інструкції з 

виготовлення желейних і зефірних мас на настоях вівса, вітамінних зборах, що 

включають шипшину, а також на декількох трав’яних зборах, що вміщують 

траву череди, листя меліси, м’яти, кропиви та інших лікарських рослин. У 

виробництві борошняних кондитерських виробів доцільно використовувати 

такий нетрадиційний вид сировини, як зародки пшениці. У них вміщується   

30–33 % білка, 10–13 % жиру, 10–12 % цукрів, 15–25 % крохмалю. Вони багаті 

на мікро- та макроелементи, вітаміни. 

 В Україні освоєна схема помелу зерна пшениці з відокремленням 

зародків у виді зародкових пластівців (ЗПП). Обсмажені за температурою 120–

130 °С упродовж 15–20 хвилин ЗПП набувають смак, що нагадує горіховий. З 

використанням ЗПП можна виготовляти печиво для діабетиків. Борошняні 

кондитерські вироби – продукти повсякденного попиту, але низької харчової 

цінності. Тому їх доцільно збагачувати продуктами переробки сої з метою 

створення продукції лікувально-профілактичного призначення для осіб з 

захворюваннями серцево-судинної системи. Практичний інтерес у виробництві 

борошняних кондитерських виробів лікувально-профілактичного призначення 

має соєвий білково-ліпідний комплекс (СБЛК). СБЛК становить мазеподібну 

масу світло-кремового кольору зі слабко вираженим присмаком і запахом сої, 

вміщує 36 % білка, 28 % жиру, рН 3,2. 
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 У виробництві печива, пряників, тортів, рулетів, кексів актуальним є 

створення рецептур і технологій з додаванням пектину, пектиновмісної 

сировини і beta-каротину. Особливий інтерес у виробництві лікувально-

профілактичних борошняних кондитерських виробів становить препарат 

«Маринід» – продукт перероблення бурих водоростей – ламінарій. Він може 

використовуватися як ентеросорбент, що виводить із організму токсичні 

речовини й домішки, та містить йод, дефіцит якого призводить до зниження 

функції щитовидної залози. Рекомендується його додавати в кількості 1–2 % до 

маси сировини у виробі. Використання поліфункціональних рослинних 

домішок, таких як мікрокристалічна целюлоза, морські водорості, пектини, дає 

змогу розширити асортимент профілактичних виробів, знизити калорійність і 

подовжити термін їхньої свіжості. 

Інсулін і олігофруктани – вуглеводні складові топінамбура. Вони 

придатні для отримання функціональних продуктів харчування, оскільки мають 

властивості харчових волокон, є високоефективними антиоксидантами. Щоб 

придати зефірний масі й виробу дієтичні властивості, можна цукор замінити 

фруктозою та сорбітом. Маса у цьому разі отримується рівномірно пориста, 

пишна, володіє доброю формоутримувальною здатністю, а вироби з 

продуктами переробки топінамбура можна віднести до функціональної групи, 

оскільки що фруктоолігосахариди не тільки сприяють покращенню смакових і 

технологічних властивостей, але і позитивно впливають на здоров’я людини.  

 Наведемо приклад асортименту борошняних і кондитерських виробів із 

використанням дієтичних домішок: пельмені «Біостар»;  вареники з екстрактом 

стевії;  млинці з пшеничними висівками;  булочні вироби з кріопорошком 

календули; булочні вироби з зародками пшениці;  пиріжки печені з соєвою 

пастою; батон висівковий;  печиво «Південний Буг» з чорним харчовим 

альбуміном;  пісочно-макове печиво з зостерою;  пряники «Славутич» з чорним 

харчовим альбуміном; тістечко заварне «Стевіясан» з кремом «Шарлотта»; 

пряник «Яблучний» з екстрактом «Стевіясан»; чай із лимоном і екстрактом 

стевії,  кава «Сюрприз» з екстрактом стевії,  напій із сиропу шипшини,  напій 

буряковий з екстрактом стевії,  напій «Бджілка» з екстрактом стевії,  напій з 

сухофруктів із пектином,  напій із відваром льону та чорноплідної горобини, 

коктейль соковий з пробудженого насіння (зерна) пшениці (вівсу, пшеничних 

зародків висівок). 

 Функціональні харчові продукти можуть бути використані в харчовій 

промисловості тільки після усестороннього вивчення їх властивостей і 

встановлення  повної безпеки використання кожного  окремого продукту. 

 Необхідна активна державна, фінансова і законодавча підтримка в 

розробці, реалізації нових перспективних екологічних і науково обґрунтованих 

технологій та розробці функціональних борошняних і кондитерських виробів.  

Виробництво таких продуктів буде сприяти поліпшенню здоров'я, 

працездатності і активному довголіттю нації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБРОДЖУВАННЯ СУСЛА В ТЕХНОЛОГІЇ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО НАПОЮ НА ОСНОВІ СОКУ 

ЦУКРОВОГО СОРГО 

 

Карпутіна М.В., канд. техн. наук, доцент,  

Черкасенко Я.О., магістрант 

НУХТ, м. Київ 

 

 Напої визнані найперспективнішою харчовою системою для забезпечення 

організму людини такими нутрієнтами, як вітаміни, мінеральні речовини, 

антиоксиданти, органічні кислоти та інші біологічно активні речовини, 

недостатність яких призводить до порушення імунного статусу людини, а це, в 

свою чергу підвищує ризики виникнення захворювань у населення. 

 Важливою задачею бродильної галузі є підвищення якості напоїв та 

надання їм нових корисних властивостей. Сьогодні у світі сформувалась 

тенденція розроблення функціональних напоїв на основі інноваційних видів 

сировини, до якої можна віднести цукрове сорго. Сік цукрового сорго (СЦС), 

характеризується високим вмістом макро- і мікроелементів, вітамінів, що 

позитивно впливатиме на регулювання життєвих процесів в організмі людини. 

У складі соку цукрового сорго міститься 15,0…25 % сухих речовин, у тому 

числі: вуглеводів – 14…20 % (вміст сахарози – 55…75 %, глюкози і фруктози – 

25…45 % від загальної кількості цукрів); крохмалю – 0,2…3 %; пектинових 

речовин – 0,08…0,2 %; геміцелюлоз і целюлози – 0,5…2 % . 

 Наявність у соку сорго широкого спектру амінокислот, сім з яких є 

незамінними для людини, та їх збереження в процесі підготовки сусла в 

технології функціонального напою, дає можливість отримати біологічно цінний 

харчовий продукт, який буде корисний в оздоровчому харчуванні. 

 Аналіз існуючих технологій ферментованих безалкогольних напоїв на 

основі рослинної сировини з високим вмістом вуглеводів показав, що 

найбільшого поширення набули напої, технологія яких передбачає 

використання пивоварних або хлібопекарських дріжджів та молочнокислих 

бактерій.  

 Отже, метою наукової роботи було удосконалення технології 

ферментованого безалкогольного напою на основі СЦС з використанням 

комплексу мікроорганізмів-пробіотиків. 

 Так, у проведених нами дослідженнях вивчалась можливість 

зброджування сусла з СЦС комбінованою закваскою ТМ «Віво», яка містить 

пивоварні дріжджі Saccharomyces cerevisiae раси 11 і молочнокислі бактерії 

Streptococcus thermophiles, Lactobacillus delbrueckiissp. Bulgaricus, Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium lactis. 

 СЦС з вмістом 17,0±0,2 % сухих речовин (СР) отримували пресовим 

методом з цукрового сорго сорту Зубр. Для приготування сусла спочатку у соку 

здійснювали ферментативний гідроліз високомолекулярних сполук 

(геміцелюлоз, целюлози та крохмалю), після чого сік нагрівали до температури  

пастеризації 80-85 
0
С, витримували за цієї температури 15 хв., фільтрували, 
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охолоджували, підкислювали лимонною кислотою до показника загальної 

кислотності у межах від 1,6 до 1,7 см
3
 розчину NaOH концентрацією 1моль/дм3  

на 100 см3. Слід зазначити, що вміст сухих речовин і, відповідно, загальних та  

редукуючих цукрів у суслі був достатньо високий. Тож, для подальшого 

зброджування мікроорганізмами сусло розводили підготовленою водою до 

вмісту СР 10 % .  

Фізико-хімічні показники сусла наведено у таблиці. 

 

Таблиця – Фізико-хімічні показники сусла з цукрового сорго 

 

Показник Значення 

Вміст СР, % 10,0±0,2 

Вміст загальних цукрів, г/100 см
3
, у т. ч. 8,30±0,22 

Вміст редукуючих цукрів, г/100 см
3
 2,60±0,07 

Вміст загального азоту, мг/100 см
3
 54,2±2,5 

Вміст амінного азоту, мг/100 см
3
 25,4±1,2 

Загальна кислотність, см
3
  розчину NaOH 

концентрацією 1моль/дм
3
 на 100 см

3
 

1,60±0,05 

 

 Отримане сусло характеризувалось повноцінним складом, що 

забезпечило ефективний процес його зброджування комбінованою закваскою 

ТМ «Віво» за обраними  нами технологічними параметрами даного процесу. 

 Для проведення бродіння у зразки сусла вносили комбіновану закваску 

ТМ «Віво» у кількості 0,15 % до об’єму сусла. 

 Визначальними критеріями закінчення процесу бродіння було обрано 

показник кислотності при контрольованому зниженні вмісту сухих речовин, а 

також вмісту спирту у зразках. 

 Отже, бродіння проводили за температури 28±1 °С до підвищення 

значень  кислотності у зразках у межах 2,20…2,70 см
3
  розчину NaOH 

концентрацією 1 моль/дм
3
 на 100 см

3
 та вмісту спирту не більше ніж 1,2 % об. 

При цьому найважливішою та вирішальною ознакою при виборі оптимального 

режиму зброджування була органолептична оцінка отриманих функціональних 

ферментованих напоїв. За результатами дегустаційної оцінки усі виготовлені 

напої отримали найвищі бали від 23 до 25. Функціональність та оздоровчі 

властивості отриманих напоїв підтверджується розрахунком забезпеченості 

організму людини конкретними корисними компонентами.  

 Так, при споживанні ферментованого напою, отриманого за 

запропонованою технологією, у кількості 250 см
3
 (одна склянка) забезпечується 

добова потреба людини у вітаміні B1 на 24,5 % , B2 – 53,1 %,  B6 – 52,2 %, B3 – 

31,0 %, B9  – 32,4 %,у вітаміні С на 32,5 % . 
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ТЕХНОЛОГІЯ СУФЛЕ «КОКЕТКА»  

ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 

 

Антонюк І.Ю., канд. техн. наук, доцент 

Медведєва А.О., канд. техн. наук, доцент  

КНТЕУ, м. Київ 

 

 Повноцінне харчування передбачає використання компонентів, 

раціональне поєднання яких здатне максимально задовольнити потребу 

організму в поживних і біологічно активних речовинах, а одна з 

найважливіших проблем сьогодення – поліпшення структури харчування з 

метою посилення його профілактичних властивостей, підвищення харчової 

та біологічної цінності традиційних продуктів.  

 Перспективним об’єктом збагачення раціону населення можуть стати 

десертні страви, споживчий попит на які постійно зростає. 

 Об’єкт дослідження – технологія суфле «Кокетка» підвищеної 

біологічної цінності. 

 Предмет дослідження – суфле «Вершково-медове», пюре гарбуза 

(ДСТУ 3190-95), зародки пшениці (КП «Білоцерківхлібпродукт»), порошок 

цистозіри (ТУ У 23193636. 001 – 97), суфле «Кокетка» із пюре гарбуза, 

зародками пшениці та цистозірою. 

 Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні, методи 

планування експерименту та математичної обробки експериментальних 

даних із використанням інформаційних комп'ютерних технологій.  

 Із метою підвищення біологічної цінності суфле вирішено додати пюре 

гарбуза, зародки пшениці та порошок цистозіри. 

 У гарбузі дуже багато β-каротину, вітамінів С, В1 В2, Е, К, РР. Крім 

цього, до хімічного складу продукту входять кальцій, магній, залізо, мідь, 

калій, цинк. Значні корисні властивості цього овочу проявляються завдяки 

його насиченості клітковиною. Цей продукт допомагає запобігти 

передчасному старінню, корисність гарбуза доведена і при залізодефіцитній 

анемії, а також він сприяє позбавленню від набряків. 

 Зародки пшениці дуже багаті на корисні речовини. У них виявлені 

майже всі амінокислоти (18 з 20), причому маса білкових компонентів 

становить до 50 % від маси самого зародка, понад 25 % поживних речовин 

представлено цукрами (переважно сахарозою). Крім того, в зародках 

пшениці міститься до 15 % жирів, представлених в основному 

поліненасиченими жирними кислотами, клітковина, вітаміни і мінерали.  

 У морях України є великі запаси бурої водорості – цистозіри. Аналіз 

хімічного складу свідчить, що 1 г (на суху речовину) її забезпечує добову 

потребу в йоді, марганці, селені, кобальті. Вміст йоду (75-175 мг/100г), 

селену (65-95 мг/100г), заліза (15-30 мг/100г), кобальту (3,3-3,5 мг/100г) та 

інших мікроелементів ставить цистозіру за цими показниками на перше 
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місце серед харчових продуктів України. Крім того, у її складі багато 

полісахаридів – альгінової кислоти, фукоїдину, йодовмісних амінокислот і 

вітамінів. 

 У технології суфле «Кокетка» підвищеної біологічної цінності, яке 

готується на основі суфле «Вершково-медове», замінюємо частково вершки – 

на зародки пшениці та частково цукор на пюре гарбуза і порошок цистозіри. 

При додаванні зародків пшениці, пюре гарбуза та порошку цистозіри 

покращується нутрієнтний склад десертної страви, що дає можливість 

збільшити вміст харчових волокон, мінеральних речовин і вітамінів.  

 Розроблено модельні харчові композиції суфле «Кокетка» із 

додаванням різної кількості пюре гарбуза, зародків пшениці та порошку 

цистозіри. Із метою визначення раціональної кількості харчових добавок у 

дослідних зразках було досліджено органолептичні показники якості суфле.  

 Відповідно до результатів дегустаційної оцінки встановлено, що 

найкращими характеристиками володіє зразок, при приготуванні якого  було 

додано 10% зародків пшениці від маси вершків та 30 % гарбузового пюре від 

маси цукру і 0,7% цистозіри від маси суфле. 

 Додавання пюре гарбуза, зародків пшениці та порошку цистозіри 

значною мірою покращує хімічний склад суфле «Кокетка» (на 100 г), а саме: 

збільшується вміст білків – на 46,5 %; харчових волокон – у 2,5 рази, 

мінеральних речовин: залізо – на 130,7 %; кальцій – на 22,8 %; калій – на 85,9 

%; магній – на 171,9 %; фосфор – на 36,7 %; вітамінів: В1 – у 7 разів; В2 – на 

85,7 %; В5 – на 93,3 %; В6 – на 150 %; В9 – у 20 разів; РР – у 3,2 рази. А 

також значно покращується вуглеводний та ліпідний склад розробленої 

страви, підвищується вміст харчових волокон і поліненасичених жирних 

кислот. 

 Особливо слід відмітити суттєве зростання вмісту органічного йоду та 

селену. Так вміст йоду у 100 г суфле становить 92 мкг, а селену – 34 мкг, що 

задовольняє добову потребу в йоді на 61,3 %, а у селені – на 45,7 %. 

 Завдяки додаванню зародків пшениці, отримане суфле збагачується 

харчовими волокнами та білками. Гарбуз відіграє велику роль в збільшені 

вітамінів і мінеральних речовин у страві. Цистозіра сприяє профілактиці 

дефіциту йоду в раціонах харчування. Такі страви можуть застосовуватись в 

харчуванні людини при різноманітних захворюваннях, для профілактики 

серцево-судинних, йоддефіцитних захворювань, атеросклерозу, з метою 

покращення травлення, поліпшення моторної функції шлунково-кишкового 

тракту, а також нормалізації обмінних процесів в організмі людини.  

 Запровадження розробленого суфле в меню закладів ресторанного 

господарства сприяло б покращенню здоров’я населення та захисту 

організму від несприятливих факторів навколишнього середовища. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БОРОШНЯНОЇ 

КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

 

Стукальська Н.М., канд. техн. наук., доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

 Їжа є одним з найважливіших факторів навколишнього середовища, що 

впливає на стан здоров'я, працездатність, розумовий і фізичний розвиток, а 

також на тривалість життя людини. Фізіолог Павлов І.П. говорив, що їжа має 

пріоритет над усіма іншими факторами, що визначають повноцінність 

здоров'я і життя людини. 

 Теоретичні та практичні дослідження провідних світових і вітчизняних 

вчених довели ефективність підходу до прискореного оздоровлення населення 

через аліментарну корекцію. Таким чином, організація повноцінного 

збалансованого харчування стало найважливішим соціальним завданням і 

пріоритетним напрямком сучасної харчової індустрії. 

 Саме тому актуальності набирає необхідність розроблення і 

налагодження виробництва різноманітних спеціальних харчових продуктів, 

додатково збагачених дефіцитними нутрієнтами, а саме йодом та харчовими 

волокнами.  

 Борошняні кулінарні вироби характеризуються невисоким вмістом 

білків, достатньо високою калорійністю та незбалансованим хімічним складом 

(низьким вмістом харчових волокон, вітамінів, поліненасичених жирних 

кислот, мінеральних речовин). Тому цілеспрямована оптимізація хімічного 

складу борошняних кулінарних виробів є дієвим засобом корекції харчового 

статусу населення. 

 Однією з розповсюджених українських національних страв є вареники – 

борошняні кулінарні вироби, які готуються у вигляді відвареного прісного 

тіста з різними начинками: з картоплі, м’яса, грибів та ін. 

 Традиційно тісто для вареників готують з пшеничного борошна, яке 

багате на крохмаль, але чим вищий його ґатунок, тим менше в ньому 

міститься харчових волокон, моносахаридів, полісахаридів та вітамінів. У 

зв’язку із цим було досліджено можливі варіанти борошняних композиційних 

сумішей (БКС) з різними видами борошна у виробництві прісного тіста. Для 

порівняльної характеристики борошняних композиційних сумішей 

використовували пшеничне, гречане, рисове борошно та шрот з зародків 

пшениці. 

 Отримані результати свідчать, що найвищі показники поживної цінності 

має борошняна композиційна суміш, в якій пшеничне борошно повністю 

замінено на гречане та додано шрот з зародків пшениці, у співвідношенні 66:4.  

 Доведено, що білки, крохмаль, клітковина та інші складові різних видів 

борошна суттєво впливають на якість клейковини тіста, що визначається 

кількістю внесеної сировини. З метою розроблення технології прісного тіста 

для вареників проведемо дослідження особливостей впливу борошняних 
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композиційних сумішей на технологічні властивості модельних систем тіста 

при різних концентраціях інгредієнтів. 

 За результатами даних можна зробити висновок, що внесення 

борошняних композиційних сумішей призводить до зниження кількості та 

якості сирої та сухої клейковини у порівнянні із контрольним зразком. Однак, 

зменшення кількості клейковини в тісті і погіршення її якості суттєво впливає 

на пружньо-еластичні і в’язко-пластичні властивості прісного тіста з 

досліджуваної суміші. Необхідно зауважити, що за рахунок введення 

гречаного борошна, яке володіє високою водопоглинальною та 

водоутримувальною здатністю, у борошняних кулінарних виробах 

покращилась формостійкість. 

 Отже, з результатів досліджень якості прісного тіста та його поживної 

цінності можна зробити висновок, що під час створення борошняної 

композиційної суміші встановлено, що раціональним є повна заміна 

пшеничного борошна на гречане борошно та шрот зародків пшениці. 

 З метою збагачення технології вареників з борошняною композиційною 

сумішшю йодом вирішено додати цистозіру, вживання якої позитивно впливає 

на обмін речовин в організмі, зменшує накопичення радіонуклідів, нормалізує 

стан травної, кровотворної та імунної систем, забезпечує нормальний перебіг 

обміну йоду, селену та інших мікроелементів. Цистозіру додавали в кількості 

3,5 % від загальної кількості м’ясної начинки. 

 Для оцінки якості готових борошняних кулінарних виробів з 

борошняною композиційною сумішшю та цистозірою проведемо 

органолептичну оцінку отриманої страви у порівнянні з контролем. Для 

кожного органолептичного показника якості було визначено коефіцієнт 

вагомості: зовнішній вигляд – 0,2, колір – 0,15, запах – 0,15, смак – 0,25, 

консистенція – 0,15. 

 Аналізуючи органолептичну оцінку якості встановлено, що дослідні 

показники наближаються до контролю. Проте варто замітити, що колір 

розроблених виробів змінився і набув сіруватого кольору, за рахунок 

гречаного борошна. 

 Отже, споживання 100 г розроблених вареників з м’ясом з додаванням 

борошняної композиційної суміші та цистозіри забезпечує задоволення 

добової потреби у: білку - на 18,57 %, харчових волокнах - на 42,5 %, магнії – 

на 31,43 %, фосфорі – 30,75 %, залізі – 24,79 %, йоді – 50,51 %, цинку – 

27,04 %, тіаміні – 27,36 %, піридоксині – 24,95 %, фолієвій кислоті – 23,27 % 

та ніацині – 27,25 %. 

 Розроблені вареники з м’ясом з додаванням борошняної композиційної 

суміші та цистозіри, є корисними та смачними, адже збагачують раціон 

харчування людини дефіцитними нутрієнтами. Розроблені вироби можна 

пропонувати дітям і дорослим з метою профілактики йододефіциту, для 

покращення травлення (за рахунок підвищеного вмісту харчових волокон) та 

зміцнення імунітету (за рахунок комплексу вітамінів групи В). 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ЯК ОСНОВНИЙ ОБ'ЄКТ 

ІННОВАЦІЙ У РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ 
 

Жук Ю. І., канд. геогр. наук, асистент 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 
 

 Характерною рисою сучасного етапу економічно розвинених передових 

країн є інноваційний шлях розвитку, в основі якого лежить цілеспрямований 

процес пошуку, підготовки і реалізації інновацій, які дозволяють підвищити 

ефективність суспільного виробництва, в нашому випадку – виробництва нових 

харчових продуктів з поліпшеними характеристиками. Створення індустрії 

здорового харчування, основою якої стануть нові технології та нові харчові 

продукти, визначається необхідністю забезпечити населення країни здоровим, 

функціональним харчуванням як основним елементом підвищення якості життя 

людини, поліпшення стану її здоров'я та забезпечення майбутнього нації. 

 Для реалізації поставлених завдань оптимальним шляхом розвитку 

технологій та економіки є інноваційний шлях, який супроводжується постійним 

оновленням технологій, товарів і послуг різноманітного призначення, ростом їх 

конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, 

стабілізацією і розширенням ринків збуту, а отже, зростанням зайнятості 

населення, ефективним використанням науково-технічного потенціалу і 

стимулюванням його росту. 

 Інновації в харчових виробництвах – це новостворені або вдосконалені 

конкурентоздатні технології та отримані на їхній основі нові харчові продукти, 

що істотно поліпшують структуру та якість харчової продукції, позитивно 

впливаючи на стан здоров'я споживачів і забезпечуючи їм активне довголіття. 

 Інноваційне харчове підприємство можна розглядати як сучасне 

виробництво традиційних і нових харчових продуктів, що базується на 

досягненнях науково-технічного прогресу, передбачає активне використання 

нових технологічних і технічних рішень з метою постійного зростання 

соціальної та економічної ефективності господарювання. 

 Нові харчові продукти, отримані з використанням інновацій, є інноваційною 

продукцією. Це конкурентоздатні продукти, які відповідають вимогам Закону 

України «Про інноваційну діяльність», ухваленому 4 липня 2002 р. 

 Аналіз структури харчових продуктів, що випускаються на сучасних 

харчових підприємствах, свідчить про те, що на сьогодні до інноваційної 

продукції належать в першу чергу харчові продукти оздоровчого та 

профілактичного призначення, тобто функціональні харчові продукти. 

 Ця продукція представлена в основному традиційними харчовими 

продуктами, збагаченими есенціальними макро- або мікронутрієнтами, які 

надають готовим продуктам оздоровчих властивостей. 

 При розробленні функціональних харчових продуктів як об'єкту 

інноваційної діяльності необхідно використовувати інтегральний підхід, котрий 

включає ряд взаємопов'язаних елементів для створення і впровадження нового 

харчового продукту. 
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 В результаті такого інтегрального підходу можливо створити широкий 

спектр інноваційної продукції, а саме: 

 1. Функціональні харчові продукти на основі сировини, що містить 

високу концентрацію функціональних інгредієнтів (овес, ячмінь, соя, висівки, 

насіння льону, спіруліна, натуральні соки тощо); 

 2. Функціональні харчові продукти зі зниженим вмістом солі, цукру, 

тваринних жирів; 

 3. Функціональні харчові продукти на основі зернових (хлібобулочні, 

кондитерські, макаронні); молочні, м'ясні, консервовані; продукти, збагачені 

вітамінами, харчовими волокнами, мінеральними сполуками, 

поліненасиченими жирними кислотами, пробіотиками і пребіотиками, 

фосфоліпідами, амінокислотами тощо. 

 Оскільки жирів і вуглеводів людина споживає достатньо, то основною 

проблемою інноваційної харчової технології сьогодні є виробництво продукції 

з підвищеним вмістом білків та мікронутрієнтів, які мають найбільший попит 

на світовому ринку. 

 Необхідними завданнями при створенні інноваційних харчових продуктів є: 

- обґрунтування, розроблення та промислова апробація технологій нових видів 

харчових продуктів (функціональних інгредієнтів, біологічно активних добавок 

до їжі тощо); 

- вдосконалення наявних видів харчових технологій на підставі використання 

нових фізико-хімічних процесів; 

- створення нових харчових композицій з використанням методів харчової 

комбінаторики, 

- реалізація та гармонізація вимог до якості та безпеки (відповідно до 

міжнародних стандартів) розроблених харчових продуктів і їхніх компонентів з 

урахуванням національних особливостей українського харчування; 

- розвиток наукових досліджень зі створення новітніх технологій харчових 

продуктів та поліпшення системи стандартизації та сертифікації; 

- аналіз харчової сировини, отриманих із неї продуктів та використовуваних 

харчових добавок (ароматизатори, барвники, антиоксиданти тощо) з точки зору 

виявлення потенційних ризиків, що з ними пов'язані; 

 - пропагування сучасних уявлень основних положень культури харчування 

серед різних верств населення, особливо молоді, а також екологічної 

грамотності та активності громадян в реалізації споживчих та екологічних прав; 

- розроблення рекомендацій з раціонального харчування, що ґрунтуються на 

наукових досягненнях та сучасних соціальних тенденціях. 

 Тобто вирішення поставлених завдань повною мірою відповідає вимогам 

до інноваційних продуктів. 

 Таким чином, сучасна стратегія харчової промисловості полягає в тому, 

щоб на основі орієнтованих фундаментальних, прикладних, пошукових 

досліджень та розробок, нових наукових ідей забезпечити форсований перехід 

на якісно нові технологічні процеси і створення на їхній основі нового 

покоління харчових продуктів масового, оздоровчого, профілактичного 

призначення, адаптованих як до потреб споживача, так і до сучасних ринкових умов.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННИХ РЕЧОВИН РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ, 

З ПЕРСПЕКТИВОЮ ВИКОРИСТАННЯ В  

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 

 

Романов О.С., аспірант 

НУХТ, м. Київ 

 

 Харчування, пов'язане з ним травлення і засвоєння їжі – одні з 

найважливіших функцій організму. Значення його – у поповненні енергетичних 

потенціалів організму й забезпеченні пластичними матеріалами для постійного 

відновлення його клітинних структур і побудови регуляторів обміну речовин: 

коферментів, гормонів, нейромедіаторів тощо.  

 Першочергову роль відіграють білки, вітаміни, вуглеводи, жири. Не менш 

потрібні організму і мінеральні речовини (Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, S, Р тощо), 

що беруть участь в осмотичному регулюванні складу крові та тканинних рідин, 

а також виступають активаторами ферментів, компонентами білків і інших 

біологічно важливих сполук. 

 До дикорослих плодів і ягід відносять плоди зерняткових, що ростуть в 

лісах – яблуні, груші, горобина; кісточкових — абрикоса, аличі, вишні, кизилу 

(дерену); горіхоплідних - волоського горіха, ліщини, а також ягідних рослин - 

малини, ожини, суниць, брусниці, журавлини, буяхів (лохини), обліпихи. 

Дикорослі плоди та ягоди мають властивості регулювати обмін речовин, 

зв'язувати та знешкоджувати солі важких металів, токсичні речовини, їм 

властивий сечогінний, потогінний ефект тощо. До того ж лісові плоди і ягоди 

мають чудові смакові якості.  

 Серед поживних речовин, що знаходяться в дикорослих плодах та ягодах, 

першорядне значення для організму людини мають цукри, вміст яких доходить 

до кількох відсотків.  Проте, не слід нехтувати вітамінами, фенольними 

речовинами, тощо. 

 Так, наприклад, до складу ягід чорниці входять цукри (до 6%), лимонна, 

яблучна, молочна, бурштинова, щавелева, хінна кислоти (1-1,2 %), глюкозид 

гліконін, барвник міртилін, дубильні й пектинові речовини, мінеральні солі, 

вітаміни А, С, В1, В2, РР.  

Пектини надають кондитерським виробам з чорниці високої якості, а в 

свіжому вигляді сприяють виведенню з організму людини шкідливих 

радіоактивних сполук. 

 Чорниця позитивно впливає на зір, підвищуючи його гостроту та 

поліпшуючи роботу очного м'яза. Сік чорниці використовують для 

підфарбовування плодових вин і в якості харчового барвнику. 

 Плоди містять фенольні речовини як низькомолекулярні (антоціани, 

катехіни, флавоноли, флавони, флавонолові глікозиди тощо) так і 

високомолекулярні (поліфеноли).  
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Клас фенольних сполук різноманітний, це речовини, в молекулі яких є 

одне або два ароматичних кільця з однією, двома або трьома гідроксильними 

групами. Більшість фенольних сполук безбарвні кристалічні сполуки. Але в 

горобині чорноплідній, бузині чорній і калині переважають флавоноїди, які 

належать до самої вагомої групи фенольних речовин, що мають забарвлення 

(рис.). 

 
 

Рис. – Основні групи флавоноїдів (R у різних позиціях і сполученнях – Н, 

ОН, ОСН3; * позначені типові позиції, за якими утворюються складні 

ефіри з моно- та дисахаридами) 

 

 Харчування, пов'язане з ним травлення і засвоєння їжі – одні з 

найважливіших функцій організму. Значення його – у поповненні енергетичних 

потенціалів організму й забезпеченні пластичними матеріалами для постійного 

відновлення його клітинних структур і побудови регуляторів обміну речовин: 

коферментів, гормонів, нейромедіаторів тощо. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ЕКСТРАГУВАННЯ РІДКИХ 

ПЕКТИНОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

Литвиненко О.А., докт. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 
 

 Пектиномісткі продукти широко застосовуються в харчовій, 
кондитерській промисловості, а також для виробництва біологічно-активних 
добавок лікувально-профілактичного призначення для здорових та хворих 
людей. Серед овочів найбільше пектину (6,0… 30,0 % на суху масу) в буряках, 
моркві, 1,7… 23,6 % в гарбузових, а також в сім’ячкових плодах, тропічних та 
субтропічних продуктах. Пектин, отриманий з яблучних вичавок, складає 
майже 30 % світового об’єму його виробництва. 

 Типовий спосіб вилучення пектиномістких продуктів передбачає 

кислотно-термічний гідроліз сировини, який включає підготовку сировини, 

гідроліз з додаванням мінеральної кислоти, або її суміші зі спиртами. 

Використання попередньо підготовленої пом’якшеної питної води у складі 

гідролізату дозволяє зменшити концентрацію мінеральних кислот. Їх 

використання вимагає подальшого очищення одержаних продуктів від залишків 

кислот, що ускладнює технологічний процес та погіршує споживну якість 

кінцевого продукту. Цих недоліків можна уникнути, якщо замість кислоти 

використовувати сирну сироватку, яка містить до 2 % молочної кислоти та інші 

аналогічні сполуки, що забезпечує необхідний для гідролізу пектиномістких 

сполук водневий показник pH до 3,5. Вона не змінює органолептичних 

властивостей сировини, позитивно впливає на споживні властивості кінцевого 

продукту. Для інтенсифікації технологічних процесів, зокрема, екстрагування, 

запропоновано різноманітні фізико-механічні методи дії на сировину, які 

дозволяють спростити технологічний процес та підвищити якість кінцевого 

продукту. Нами запропоновано проводити гідроліз з використанням 

гідродинамічної кавітації, а сироватку підводити безпосередньо в зону 

кавітаційної дії та забезпечувати принаймі потрійну кратність оброблення. 

Ефективність цього способу очевидна при порівнянні з іншими (табл.).  
 

Таблиця – Порівняльні показники різних способів вилучення пектину 

Спосіб виробництва 
Температура 

гідролізу,  
°С 

Тривалість 
гідролізу, 

хв. 

Ступінь 
вилучення 

пектину, мас.% 

Традиційний 80 120 

85 З використанням ультразвуку 85 45 

Запропонований 60 35 
 

Аналіз показників свідчить, що запропонований спосіб відрізняється від 

відомих зниженою тривалістю процесу гідролізу та меншою температурою 

його проведення. Сироватка є недефіцитним і доступним продуктом, який 

можна використовувати для оброблення широкого спектру сировини. 
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ЗБАГАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО СОУСУ РОСЛИННИМИ 

МІКРОНУТРІЄНТАМИ 

 

Куць А.В., магістрант, 

Ряполова І.О.,  канд. с.-г. наук, доцент 

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон 

 

Основні принципи концепції здорового харчування вимагають сучасного 

підходу до створення нових та удосконалення існуючих технологій харчових 

продуктів, які повинні задовольняти потреби організму людини в основних 

харчових речовинах і енергії, а також сприяти профілактиці захворювань, 

збереженню здоров’я і подовженню тривалості життя. Одночасно їжа повинна 

бути різноманітною, смачною, безпечною, відповідати національним традиціям 

і звичкам населення. 

Розширення асортименту здорових продуктів харчування, зокрема 

виробництво продуктів, збагачених харчовими та біологічно активними 

інгредієнтами, а також спеціалізованих продуктів функціонального 

призначення, до складу яких відносять дієтичні, лікувальні і лікувально-

профілактичні харчові продукти є необхідним для харчової промисловості.  

Зважаючи на значні напрацювання з цього напрямку можемо 

підтвердити, що соусна продукція досить популярна як серед споживачів так і 

для технологів харчової галузі. 

Перспективним  напрямом  поліпшення якості продуктів харчування та 

розширення асортименту овочевих соусів можна вважати використання місцевої 

сировини, доступної взимку та навесні, наприклад, гарбузу та кореню селери.  

Метою нашого дослідження є удосконалення рецептури традиційного 

соусу «Краснодарського» збагаченого мікронутрієнтами рослинної сировини та 

вивчення основних органолептичних властивостей розробленого соусу. 

З урахуванням корисних властивостей гарбуза та селери які містять в 

достатній кількості цукрів, пектинових речовин та інших речовин нами в 

умовах плодоовочевого комбінату «Херсон» було обрано варіанти додавання 

гарбуза та селери у різних комбінаціях (табл.1). 
 

Таблиця 1 - Комбінації рецептурного складу соусів з додаванням 

рослинної сировини 

Компоненти соусу, % 
Соус 

Краснодарський 
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Томатне пюре 45 45 43 40 

Яблучне пюре 40 20 35 30 

Гарбузове пюре - 15 5 10 

Пюре з коріння селери - 5 2 5 
 

Аналіз органолептичної оцінки отриманих комбінацій свідчить про 

досить гармонійні смакові властивості розробленої рецептури соусу варіанту № 

1. За рахунок додавання гарбузового пюре у кількості 15 % та 5 % пюре з 
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коріння селери соус набуває ярко вираженого лагідного смаку томатів, 

прянощів та присмаку селери, колір має приємний помаранчевий відтінок 

червоного.  

За отриманими одиничними показниками побудовано профілі 

органолептики соусу (варіант №1 ), порівняно з контролем (соус 

Краснодарський) та еталоном  за 5-ти бальною системою.  

 

Рис. – Профілограма органолептичних показників 

 

Профілі ознак органолептики розробленого соусу вказують на достатньо 

високі смакові і корисні властивості за рахунок додавання рослинної сировини 

збагаченої вітамінами та мінералами. 

Визначення деяких фізико-хімічних показників у розробленій  рецептурі 

соусу «Вітамінний» свідчать про відповідність нормативним вимогам (табл. 2).  

 

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники якості дослідженої продукції 

Показники якості 

Нормативні показники 

ДСТУ 2118-93 

«Консерви. Соуси 

томатні. Загальні 

технічні умови» 

Соус 

Краснодар

ський 

Соус 

Вітамін

ний 

Масова частка сухих речовин 

за рефрактометром,  

% не менше 

28 27 28,5 

Масова частка титрованих 

кислот з перерахунку на 

яблучну, % 

1,0-1,5 1,1 1,05 

 

Як свідчать органолептичні і розглянуті фізико-хімічні показники, соус 

збагачений гарбузовим пюре та пюре з кореня селери має добрі показники і 

високі смакові властивості.  

Перспективою подальших досліджень є визначення, структурно-

механічних і мікробіологічних показників. 
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5

Зовнішній
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КолірЗапах
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Еталон Варіант 1 Контрольний зразок
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ  

В’ЯЛЕНИХ ТОМАТІВ 

 

Жогло Є.Г., магістрант, 

Ряполова І.О., канд. с.-г. наук, доцент 

Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон 

 

Підтримання попиту шляхом розширення асортименту і зниження 

собівартості консервованих продуктів є в даний час найважливішим напрямком 

розвитку підприємств галузі. Конкурентоспроможність підприємства 

консервної промисловості обумовлена обсягами виробництва, вартістю та 

якістю сировини агропромислового комплексу.  

Посиленим попитом користується новий вид продукції – томат в’ялений, 

який готують як в домашніх умовах, так і купують в магазинах.  

Метою наших досліджень є визначення оптимальних технологічних 

режимів сушіння томатів в умовах консервного комбінату, розробка рецептури 

заливки яку можна використати для подовження терміну зберігання в’ялених 

помідорів, визначення органолептичних та мікробіологічних показників. 

В Україні не існує ДСТУ на в’ялені помідори чи подібну продукцію. 

Тому, різні виробники розробляють власні ТУ на продукцію враховуючи 

рецептуру та всі необхідні стандарти і норми. 

Для виготовлення в'ялених томатів в умовах експериментальної 

лабораторії ТОВ Плодоовочевий комбінат «Херсон» ми розробили 

технологічну схему яка включає: приймання сировини, інспекцію сировини, 

підготовку томатів до сушіння, в’ялення томатів, приготування заливки, 

підготовка тари і закладання томатів і заливка. 

Після інспекції сировини, нарізані помідори ретельно просушували з усіх 

сторін. На деко устеленим пергаментом щільно розкладали шматочки 

помідорів. Томати посолили, присипали тімьяном та змастили олією. 

Експериментально визначили, що процес в’ялення томатів триває близько 7 

годин при температурі 70о С. Готові помідори мають бути трохи вологими, а не 

пересушеними (гнутися, але не ламатися). Для забезпечення параметрів сушіння 

використовували сушильну шафу конвективного принципу дії.  

Заливку готували з рафінованої олії, солі, цукру, сушеного часнику та 

тім’яну. Для забезпечення стерильності олію кип’ятили, охолоджували та 

заливали шари помідорів які розкладали у стерильні банки ємністю 300 мл. 

Банки закривали щільними кришками і відправляли у темне прохолодне місце 

не менше як на тиждень. Помідори мають настоятися, просочитися олією та 

ароматом спецій.  

Після витримки продукцію досліджували за органолептичними та 

мікробіологічними показниками (табл. 1, 2).  

Отримані результати свідчать про достатньо високі смакові властивості 

нашого продукту. 
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Таблиця 1 - Органолептичні показники готової продукції 
 

Назва показника Характеристика 

Зовнішній вигляд 
Шматочки томатів, однорідні за розміром, характерні для 

в’яленої продукції 

Запах і смак 

Приємний кисло-солодкий або слабокислий, помірно 

солоний, з ароматом прянощів. Не допускаються сторонні 

присмаки та запахи, не властиві використаній сировині 

Колір Однорідний, близький до натурального, без плям, та опіків 

Консистенція Однорідна, характерна для в’яленої продукції 

Якість заливи 
Прозора, з незначним жовтувато-червоним відтінком,  з 

частинками прянощів (тімьян, часник) 
 

Мікрoбіoлoгічні показники готового продукту визначали відразу після 

пригoтyвання, та після витримки протягом тижня (табл. 2). 
 

Таблиця 2 - Мікробіологічні показники томатів в’ялених 
 

Показник 
Значення за 

нормативом 

Дослідні зразки 

Свіжоприго- 

товлені 

Після зберігання 

7 днів 

КМАФАнМ, КУО/г, 

не більше 
5,0х10

4 
2,7х10

4
 2,8х10

4
 

БГКП (коліформи), в 

0,1 г продукту  
Не допускаються Не виявлено Не виявлено 

Сульфітредукуючі 

клостридії в 0,1 г 

продукту 

Не дозволено Не виявлено Не виявлено 

Stf. аureus в 0,1 г 

продукту 
Не дозволено Не виявлено Не виявлено 

 

Дослідженнями встановлено, що обрані режими в’ялення томатів, їх 

подальша заливка та вистоювання протягом тижня дають добрі органолептичні 

та мікробіологічні показники.  

Результати дослідження безпечності готових в’ялених томатів свідчить 

про стабільність мікробіологічних показників після зберігання продукції.  

Як видно з таблиці, зменшення вологи у томатах під час висушування 

сприяє затримці росту мікроорганізмів, а використання висушених прянощів та 

стерильної олії, сприяють підтриманню мікробіологічних показників на тому ж 

рівні. 

Перспективою подальших досліджень є визначення хімічного і 

амінокислотного складу консервованих в’ялених томатів, встановлення 

оптимальних термінів зберігання продукції та можливість серійного 

виробництва в умовах консервного комбінату. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ МОРКВИ 

ДЛЯ НАДАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ДІАБЕТИЧНИМ БІСКВІТАМ І КЕКСАМ 

 

Дорохович В.В., докт. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

 Необхідною умовою нормальної життєдіяльності людини, хворої на 

цукровий діабет, є відповідна фізіологічній нормі кількість вітамінів та 

мінеральних речовин. При захворюванні на цукровий діабет дуже часто 

спостерігається погіршення зору. В наслідок цього до рецептурного складу 

харчових продуктів, у т.ч. борошняних кондитерських виробів, для хворих на 

цукровий діабет доцільно водити сировину, компоненти (речовини) якої 

сприяють підтримці зорового апарату.  До таких речовин відноситься -

каротин.  Морква та продукти її переробки є потужним джерелом -каротину. 

 В якості солодкої речовини застосовано цукрозамінники лактитол та 

ізомальтитол. Ці цукрозамінники мають низький глікемічний індекс і відносно 

низьку калорійність. Вони не спричиняють різкого підвищення глюкози в крові 

і можуть бути застосовані у кондитерських виробах для хворих на цукровий 

діабет. 

 Для збагачення -каротином бісквітів було застосовано морквяний сік. 

Бісквіти виготовляли не з застосуванням меланжу, а з яєчним жовтком. Під час 

проведення досліджень щодо впливу морквяного соку на структурні 

характеристики бісквітів встановлено, що бісквіти виготовлені на яєчному 

жовтку та морквяному соку мають питомий об’єм на 5...6 % більше, ніж 

бісквіти на меланжі, що є позитивним. Для збагачення -каротином кексів було 

застосовано морквяне пюре. Встановлено, що застосування морквяного пюре 

спричиняє ущільнення структури тіста на 5 %. Це можна пояснити наявністю в 

морквяному пюре харчових волокон. 

Для позиціонування харчових продуктів як оздоровчих, функціональних 

до їх складу повинно входити від 10 до 50 % добової потреби у фізіологічно-

функціональних інгредієнтах. До рецептурного складу розроблених бісквітів та 

кексів входить яєчний жовток, який містить вітамін А. З врахуванням -

каротину морквяного пюре і морквяного соку, вітаміну А яєчного жовтку було 

проведено розрахунок задоволення добової потреби у вітаміні А (- каротин 

перераховано на вітамін А). В розрахунку було враховано, що під час 

термооброблення втрачається до 50 % вітамінної активності -каротину. 

У разі споживання 100 г бісквіту забезпечення добової потреби у вітаміні 

А буде на рівні 23,5 %, кексу – 17,5 %. Враховуючи вимоги до кількості  

фізіологічно-функціональних інгредієнтів у виробах функціонального 

призначення, запропоновані бісквіти та кекси можна позиціонувати – вироби 

функціонального призначення. 
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ТЕХНОЛОГІЯ КЕКСУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ  

 

Дзюндзя О.В., канд. техн. наук, 

Маринець М.В., магістрант 

ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон 

 

Борошняні кондитерські вироби (печиво, кекси, тістечка, пряники, тощо) 

користуються значним попитом. Однак, важливим недоліком цієї групи виробів 

є невисока біологічна цінність, що характеризуються високим вмістом 

легкозасвоюваних вуглеводів і жирів, що негативно впливає на функціонування 

важливих органів організму. 

Метою роботи є коригування хімічного складу рецептури кексів. 

Перспективними інгредієнтами, які містять необхідні для нормального 

функціонування організму есенційні речовини, є рослинні культури такі як 

хурма і ірга. Це місцева сировина яка вже тривалий час культивуються на 

півдні України, переважно в приватному секторі, але є досить перспективною 

для сільського господарства. 

Проаналізувавши властивості плодів встановлено, що: 

- порошки з хурми містять (мг/100г): пектинових речовин –5,0; 

органічно зв’язаного йоду – 0,54; заліза 6,70; магнію – 132,00; кальцію – 156,00; 

β- каротину – 1,9. Для виробництва кулінарної та кондитерської продукції 

рекомендовано використовувати порошки дисперсністю 0,25 мм; 

- плоди ірги містять (мг/100г): харчових волокон – 1,3; пектинів – 

3,7; провітаміну А – 8; вітамін В2 - 12,5; фосфору -115; заліза - 3,2; йоду – 0,1.  

Тому використання їх як функціональних інгредієнтів є доцільним для 

корегування рецептурного складу відповідно до вимог раціонального 

харчування. Аналізуючи вплив нутрієнтів на організм вважаємо, що поєднання 

біологічно-активних речовин матиме антиоксидантні властивості, 

попереджатиме розвиток раку та впливатиме на підвищення резистентності 

імунної системи. 

Об’єктом дослідження було обрано рецептуру кексу «Столичного». В 

дослідних зразках пшеничне борошно замінювали на порошок з хурми, а 

родзинки на плоди ірги. Для зменшення кількості легкозасвоюваних вуглеводів 

в готових виробах цукор замінили на фруктозу, враховуючи, що вона солодша в 

1,5 рази. Обґрунтовано це тим, що в плодах домінує фруктоза. Тому даний вид 

кексів можна споживати хворим на цукровий діабет.  

Враховуючі технологічні особливості сировини розроблено технологію 

кексу "Південний". Оптимальним є внесення 8% порошку з хурми та 100% 

замінна іргою родзинок.  

Розроблений кекс не поступаються за органолептичними і 

технологічними показниками контрольному зразку та має нижчу вартість і 

підвищену біологічну цінність.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ПОРОШКОПОДІБНОЇ МІСЦЕВОЇ СИРОВИНИ  

В РЕЦЕПТУРНОМУ СКЛАДІ МЛИНЦІВ  

З М’ЯСНИМ ФАРШЕМ 

 

Дзюндзя О.В., канд. техн. наук, 

Трибух Ю.В., магістрант 

ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет,  

м. Херсон 

 

Головною запорукою здоров’я людини є дотримання вимог здорового 

способу життя та правильне і збалансоване харчування. Аналізуючи попит на 

продукцію харчових підприємств, встановлено, що великої популярності 

набувають напівфабрикати різного ступеню готовності, серед яких значну 

частку займають заморожені борошняні кулінарні вироби (пельмені, 

вареники, млинці, бендерики тощо). 

Тому, зважаючи на зріст попиту, підприємства харчової галузі повинні 

надати пропозицію, яка повинна не лише урізноманітнити асортимент, а й 

забезпечити повноцінне харчування.  

Перспективним вважаємо розширення асортименту заморожених 

виробів за рахунок  удосконалення рецептури млинцевих напівфабрикатів з 

м’ясним фаршем.  

Мета роботи удосконалення технології приготування заморожених 

млинців з м’ясним фаршем функціонального призначення з використанням 

місцевої сировини, а саме порошків з баклажанів та топінамбуру.  

Відомо, що в якості фаршів для млинців використовують різноманітну 

сировину як рослинного так і тваринного походження. Однак відсоток 

споживання з м’ясними є найбільшим.  

Недоліком млинцевих напівфабрикатів з м’ясними фаршами є 

незбалансований за біологічною цінністю склад продукту та значні 

фальсифікації викликані використанням неякісної м’ясовмістної сировини 

для зменшення собівартості продукту, або, в кращому випадку, додаються 

соєві компоненти.  

Як наслідок, кількість м’яса становить менше 30 %. Недоліком даних 

рецептур є незбалансованість і невідповідність вимогам раціонального 

харчування. 

З метою здешевлення і підвищення біологічної цінності пропонується 

використання порошкоподібної рослинної сировини. 

Порошки з баклажанів – перспективна сировина, яка містить білки, 

вуглеводи, незначну кількість жирів, мінеральні речовини (Р, Са, К, Мg, Fe, 

Al), вітаміни групи В, дубильні речовини.  
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На сході баклажан входить до основних продуктів для щоденного 

раціону харчування.  

Численними дослідженнями  науковців всього світу підтверджено 

позитивний вплив біологічно-активних компонентів на обмінні процеси в 

організмі. 

Ще однією перспективною сировиною є порошок з коренеплодів 

топінамбура, який характеризується багатим на біологічно активні речовини 

хімічним складом. Топінамбур рекомендовано вживати при цукровому 

діабеті, він має імуномоделюючі і підтвердженні радіопротекторні 

властивості. 

Зважаючи на позитивний вплив на організм і дешевизну сировини, 

розроблено рецептуру млинців з м’ясним фаршем з додаванням до її складу 

порошків з баклажанів та топінамбуру. 

Враховуючи специфічний присмак порошок топінамбуру додавали до 

тіста на стадії замісу.  

Встановлено, що оптимальною є кількість 2 %. 

Порошок з баклажану має характерний, виражений колір та присмак. 

Тому додавати до складу оболонки немає сенсу, виріб має непривабливий 

колір.  

При додаванні до фаршу в кількості 10 % вироби мали гарний, 

пікантний смак. 

Встановлено, що вміст білків у розроблених виробах зменшився на 30 

%, жирів – на 48,6 %, а вміст вуглеводів збільшився на 8,12 %, за рахунок 

цього енергетична цінність знизилась на 32 % порівняно з контролем. 

Позитивним є збільшення вмісту натрію – на 134 %, кальцію – на 72 %, заліза 

– на 16,68 % , кобальту –16,22 % порівняно з контролем. Співвідношення у 

контролі становить Б:Ж:В = 1:1,3:1,2, а у досліді 1:1:1,8 , що відповідає 

вимогам збалансованого харчування. 

Проведенні дослідження структурно-механічних властивостей 

підтвердили доцільність внесення даної кількості порошків, що забезпечує не 

лише гарний зовнішній вигляд і консистенцію, а й покращену біологічну 

цінність. 
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ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУПИ КРОВІ 

 

Коробка Ю.В., магістрант, 

Долиніна М.М., ст. викладач 

НУХТ, м. Київ 

 

Тип харчування в залежності від групи крові  визначають лактини – 

антитіла «фітогемаглютини», що знаходять та аглютинують чужорідні білки 

для конкретної групи крові, утворюючи тромби і викликаючи патологічну 

реакцію з випадінням в осад і руйнуванням червоних та білих кров’яних тіл. 

Окрім цього вони аглютинують збудників інфекції в жовчних протоках і на 

поверхні печінки. Небезпечними стають при вживанні їжі, що несумісна з 

групою крові.  

Вибрати правильний режим харчувань – означає вибрати харчові 

продукти, що підходять для вашої групи крові. Коли ви харчуєтесь 

продуктами для вашої групи крові, то насамперед позбавляєтесь від шлаків, а 

потім наступає регуляція маси тіла. Для цього не потрібно суворих дієт – з 

часом організм сам перелаштується на властиву йому генетичну дієту. 

Наприклад, наведемо рекомендовані продукти для усіх груп крові:  

І група: серце, печінка, баранина, телятина, тріска, лосось, палтус, 

скумбрія, осетер, топінамбур, цибуля, часник, хрін, петрушка, слива, інжир, 

олія оливкова, квасоля. 

ІІ група: окунь, тріска, устриці, форель, сардини, морква, часник, хрін, 

петрушка, ананас, цибуля, слива, грейпфрут, соєвий сир, олія оливкова, 

гречка, рис, квасоля. 

ІІІ група: м’ясо ягняти, скумбрія, баранина, сардини, капуста, морква, 

петрушка, буряк, ананас, виноград, кефір, йогурт, сметана, олія оливкова, 

вівсяні пластівці, рис, пшоно. 

IV група: м’ясо ягняти, баранина, окунь, форель, скумбрія, сардини, 

огірки, часник, петрушка, буряк, ананас, грейпфрут, виноград, кефір, йогурт, 

сметана, олія оливкова, вівсяні пластівці, рис, хліб житній, пшоно. 

Для харчування за групою крові необхідно притримуватися 

рекомендацій:  

1) Точно знати свою групу крові;  

2) Бути обережним при виборі продуктів;  

3) Пам’ятати, що продукти можна заміняти їх аналогами;  

4) Спробувати відмовитися від протипоказаних продуктів;  

5) Вживати екологічно чисті продукти. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖИРІВ 

У ХЛІБОПЕКАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Гирка О. І., канд. техн. наук, доцент, 

Бодак М. П., канд. техн. наук, доцент, 

Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів 

 

Хліб, борошно, макаронні і борошняні кондитерські вироби, різні крупи, 

інші продукти переробки зернових культур є найбільш поширеними харчовими 

продуктами, які споживаються щоденно і повсюдно всіма групами дорослого і 

дитячого населення. Хлібопродукти – найбільш дешева і доступна харчова 

продукція, яка є одним із основних джерел необхідних організму енергії і 

харчових речовин: рослинних білків, вуглеводів, вітамінів, макро- і 

мікроелементів, харчових волокон. Багатолітні дослідження вітчизняного і 

зарубіжного наукового співтовариства дозволили створити широкий спектр 

інгредієнтів, до складу яких входять різні біологічно активні харчові речовини, 

ефективність яких в поліпшенні здоров’я дитячого та дорослого населення 

переконливо доведена з медичної точки зору. 

Інтенсивний розвиток галузей харчової промисловості потребував зміни 

асортименту оліє-жирової продукції. Одним із перспективних напрямків став 

випуск функціональних, а також лікувально-профілактичних оліє-жирових 

продуктів. Вони відрізняються поліпшеним або збалансованим 

жирнокислотним складом, підвищеним вмістом жиророзчинних вітамінів, 

антиоксидантів направленої дії. Розроблені олії доцільно використовувати і в 

складі жирових продуктів (маргаринах, середах, майонезі, соусах), 

спеціалізованих фритюрних жирах й інших продуктах, і це повинно носити 

масовий характер. Така продукція необхідна для різних галузей промисловості, 

наприклад хлібопекарної. По-перше, хліб – продукт масового споживання, по-

друге, хліб – складна система, відповідно й вимоги до жирових продуктів, які 

входять до його складу, повинні бути певними. 

Як відомо, в хлібопеченні використовують тваринні жири та рослинні 

олії, шортенінги, компаунди, пекарські жири, маргарини та інші жири – 

різноманітні за складом і властивостями. В залежності від призначення, жири 

мають рідку, напіврідку, пластичну консистенцію. У використанні різних 

жирових продуктів керуються, передусім, їх харчовою цінністю і здатністю в 

найбільшій мірі поліпшувати якість хліба. 

Велике значення має використання жирових продуктів (сумішей) 

заданого жирнокислотного і тригліцеридного складу, які володіють 

необхідними реологічними властивостями, що дозволяють регулювати 

структурно-механічні властивості тіста і якість хліба в заданому напрямку та 

без трасізомерів. Ліпіди, що вносяться з жировими продуктами разом із 

ліпідами борошна активно взаємодіють із білками і вуглеводами, беручи участь 

у складних процесах, які проходять у тісті / хлібі. Склад ліпідів і їх властивості 

суттєво впливають на ефективність цих процесів та на якість хліба. З метою 
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корегування процесів використовують різні види жирових комплексів, що 

включають харчові добавки, зокрема харчові емульгатори. 

Розробка жиру (суміші) для хлібопечення є перспективною і дозволить 

уникнути багатьох недоліків використовуваних у виробничій практиці жирів. 

На властивість тіста та його компонентів впливає співвідношення 

насичених і ненасичених тригліцеридів, які входять до складу жирових 

продуктів, внесених у нього. Рідка фаза жирового продукту, яка складається із 

ненасичених тригліцеридів, сприяє газоутриманню в процесі приготування 

хліба, діючи як “змазка”. Вона також надає м’якість і еластичність м’якушці 

хліба. Кристалічна або тверда фаза, що містить, в основному, насичені, 

високоплавкі тригліцериди, надає виробу світлий відтінок і поліпшує 

внутрішню структуру його м’якушки. 

Створення спеціальних рідких жирових сумішей для виробництва 

продуктів харчування зі збалансованим жирнокислотним складом, що містить 

тверді триацілгліцериди, дозволяє отримати продукти високої якості за низьких 

затрат. 

Кількість твердих жирів у складі спеціалізованого жирового продукту для 

хлібопечення повинна варіювати від 5 до 15 % відповідно. Різне 

співвідношення комбінації твердих жирів у порівнянні з їх окремим внесенням, 

значно полегшує обробку тіста і сприяє кращому формуванню заготовки, а 

також отримати вироби зі збільшеним об’ємом, більшої маси, рівномірно 

розвинутою тонкостінною пористістю, та відповідними органолептичними 

показниками. 

Для підвищення ефективності спеціалізованого жирового продукту 

доцільним є поєднання різних твердих жирів у складі купажованої олії готових 

хлібобулочних виробів, зокрема: використання пальмової олії і пальмового 

олеїну у співвідношенні 60 : 40 до маси купажованої олії збільшення питомого 

об’єму склало до 20 %; суттєво знижувалася крихкість хлібної м’якушки під час 

розрізання готового виробу; органолептичні показники якості значно 

змінювалися; колір кірки виробів рівномірний – від золотистого до світло-

коричневого; форма правильна, без підривів, тонкостінна, розвинута пористість 

м’якушки, добре відновлювана форма при натисканні. 

Позитивний ефект від дії харчових емульгаторів у тісті / хлібі пов’язаний 

із їх взаємодією з основними структурними компонентами тіста – білками 

(передусім клейковини) та крохмалем. При цьому змінюються їх властивості, 

що, в свою чергу, впливає на властивості тіста і якість хліба. Ефект залежить 

від складу жирового продукту і внесених харчових добавок. 

Отож, спеціалізовані жирові продукти можуть бути використані 

спеціалістами харчової промисловості, бізнес-співтовариством у розробці 

продуктів здорового харчування для різних груп населення, включення яких у 

щоденний раціон дозволить знизити ризик неінфекційних захворювань, 

поліпшити стан здоров’я і підвищити інтелектуальний потенціал дорослого та 

дитячого населення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНА 

РИСОВОГО В РЕЦЕПТУРАХ СОЛОНИХ НАЧИНОК  

ДЛЯ ПРОДУКТІВ КОЕКСТРУЗІЇ 

 

Махинько Л.В., канд. техн. наук, доцент, 

Тилик О.В., магістрант 

НУХТ, м. Київ 

 

Продукти екструзійної технології, на даний час, випускають здебільшого 

солодкими, які за своїм смаком  більше нагадують кондитерські вироби. 

Розширення асортименту сухих сніданків солоного смаку є актуальним 

завданням. Перспективним у цьому напрямку є розроблення продуктів 

високотемпературної коекструзії з солоними начинками. При цьому ще 

недостатньо вивчено вплив різних природних добавок на формування харчової, 

біологічної цінності та збереженість продуктів коекструзії. 

Метою нашої роботи було розроблення рецептурних композицій солоних 

начинок для виробу зернові подушечки з начинкою. В дослідженнях за 

контроль було обрано начинку «Молочна», що традиційно використовується у 

рецептурах коекструдатів. З метою заміни  цукрової пудри (40 %) 

використовували борошно рисове. Воно характеризується гарними 

структуроутворюючими властивостями,  багате на хімічний склад і тому його 

доцільно використовувати при розробленні солоних начинок. Встановлюючи 

дозування рисового борошна враховували ряд факторів: досягнення високих 

органолептичних характеристик нового продукту, збереження необхідних 

структурно-механічних властивостей начинок (консистенція).  

Крім того, в рецептурі було замінено сухе молоко, що традиційно 

використовують в солодких начинках, на суху молочну сироватку, так як сухе 

молоко має яскраво виражений молочний смак, а такий фактор є небажаним 

для солоного продукту. 

В результаті отримали рецептурні композиції солоних начинок з різною 

кількістю компонентів, що мали високі органолептичні характеристики.  

Також було досліджено структурно-механічні властивості начинок. Їх 

основні реологічні параметри досліджували на ротаційному віскозиметрі 

«Реотест-2». За результатами проведених випробувань обрано зразок, який 

характеризувався найкращими реологічним властивостями, подібними до 

контрольного зразка (начинка «Молочна»). 

Таким чином, в ході проведеної роботи розроблено рецептурні композиції 

солоних начинок для продуктів високотемпературної коекструзії, з 

використанням борошна рисового. Вивчено вплив запропонованої сировини на 

органолептичні, структурно-механічні властивості запропонованих 

рецептурних композицій та обрано зразки начинок з високими показниками їх 

якості. 
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РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ВІТМІНІЗОВАНИХ КОМПОТІВ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Зубкова К.В., канд. техн. наук, доцент, 

Стоянова О.В., канд. техн. наук, доцент, 

Зубкова В.О., здобувач вищої освіти 

ХНТУ, м. Херсон 

 

Одним із шляхів забезпечення населення високоякісним та 

збалансованим харчуванням протягом всього року є виробництво компотів з 

підвищеним вмістом біологічно активних речовин.  Авторами розроблено 

новий вид фруктових компотів, що містить яблука, груші, апельсини і лимони.  

Харчова цінність компоту за розробленою рецептурою є значно вищою, ніж у 

аналогів. При створенні нової рецептури компоту застосовували метод 

комп'ютерного проектування рецептурних композицій, в основу якого 

покладено математичне моделювання рецептурної суміші шляхом варіювання 

вхідних інгредієнтів (мас.%): яблука – 25 %; груші – 20 %;  апельсини – 15 %;  

лимони – 5%;  цукровий сироп (40%-вий) -35%. Яблука, груші, апельсини і 

лимони, що входять у рецептуру представленого компоту є джерелом багатьох 

вітамінів. Високий вміст вітаміну С у лимонах та апельсинах сприяє зміцненню 

імунної системи, тобто є хорошим протизапальним, жарознижувальним і 

тонізуючим засобом. Окрім вітамінів, фрукти містять збалансоване 

співвідношення клітковини і органічних кислот, що обумовлює їх цінні 

живильні властивості.  

На основі проведеної дегустації побудована діаграма органолептичної 

оцінки якості компотів за розробленою рецептурою (рис.). 

 

 
Рис. – Діаграма органолептичної оцінки компоту  

за розробленою рецептурою 

 

Досліджено органолептичні і фізико-хімічні показники, вміст 

пектинових речовин та L–аскорбінової кислоти. Проведена робота свідчить 

про доцільність виготовлення нових видів  консервів, в яких за рахунок 

інгредієнтів збільшена харчова цінність та поліпшені органолептичні 

показники. Проведений комплекс досліджень було покладено в основу 

розробки проекту нормативно–технологічної документації. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРИГОТУВАННІ НАПОЇВ 

В ДІЄТИЧНОМУ ХАРЧУВАННІ 

 

Костенко Н.Є., майстер виробничого навчання 

МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Маріуполь 

 

В сучасній українській кухні неможливо обійтися без інноваційних 

технологій в приготуванні напоїв. Які є джерелом енергії для людини. 

Енергетична цінність напоїв є однією із основних властивостей в харчуванні.  

Компоти: 

1) Компот з яблук (дієти № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15) 

Свіжі яблука миють, звільняють від шкірки і серцевини, нарізають 

шматочками і заливають невеликою кількістю води, підкисленою лимонною 

кислотою. Шкірку і серцевину заливають гарячою водою, додають корицю і 

кип'ятять 10-12 хв. Отриманий відвар проціджують через сито, вводять цукор, 

яблука і варять 6-8 хв. при слабкому кипінні. Для ароматизації можна 

покласти цедру лимона або апельсина. Відпускають компот охолодженим. На 

дієту №9 цукор замінюють ксилітом. 

2) Компот з вишні (на дієту №1, 2, 5, 7, 9, 10, 5) 

Черешню і вишню промивають, попередньо видаливши плодоніжки. 

Цукор розчиняють в гарячій воді, кип'ятять і знімають піну. 

У сироп кладуть підготовлені ягоди, доводять до кипіння і 

охолоджують. На дієту №  готують без цукру. 

3) Компот з швидкозаморожених фруктів (дієти № 5, 7, 9, 10, 15) 

Фрукти промивають теплою водою (40 °С) і розморожують при 

кімнатній температурі. Великі плоди нарізають часточками, ягоди залишають 

цілими. 

Фрукти розкладають в стакани або вази. У сік, що виділився при 

відтаванні фруктів, додають цукор, воду, доводять до кипіння і охолоджують 

до 70 °С. 

Отриманий сироп ароматизують цедрою лимона або апельсина, 

доводять до смаку лимонної кислоти, заливають їм фрукти і наполягають їх до 

повного охолодження сиропу. 

2. Напої. 

У дієтичному харчуванні широко використовуються фруктові та овочеві 

соки, а також відвари і настої різних свіжих і сушених плодів. Ці напої є 

найціннішим джерелом мінеральних солей, вітамінів, дубильних речовин. 

Крім того, маючи яскраво виражені смакові особливості, напої дозволяють 

урізноманітнити раціон. Багато фруктові та овочеві напої мають лікувальні 

властивості. 

1) Вітамінний напій (дієти № 1, 2,4, 5, 7, 9, 10, 15) 
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Промиті сушені плоди шипшини заливають окропом і кип'ятять 10 хв., 

потім залишають в холодному місці на добу для настоювання, після чого 

проціджують і додають цукор (на дієту №9 - ксиліт або сорбіт). 

2) Напої з сушеної чорниці (дієта № 2) 

Чорницю промивають, заливають окропом і кип'ятять 10 хв., потім 

настоюють 4ч, проціджують і додають цукор. 

3) Рисовий відвар з чорницею (дієти № 2, 4) 

Суху чорницю кип'ятять 20 хв., настоюють, проціджують, додають сік 

лимона, рисовий відвар і цукор. 

4) Настій з чорносливу (дієти № 1, 5, 7, 9, 10) 

Чорнослив промивають і, видаливши кісточки, дрібно шаткують. Потім 

заливають окропом, додають цукор і настоюють 2-3 год. На дієту №9 готують 

без цукру. 

На дієту №1 настій проціджують. 

5) Настій з висівок з лимонним соком (дієти № 2, 5, 7, 10) 

Висівки заливають водою, додають лимонну цедру, доводять до кипіння, 

настоюють протягом 1 год. і проціджують. Додають цукор і сік лимона. 

6) Дріжджовий напій (дієта № 11) 

Дріжджі заливають окропом, розмішують до зникнення грудочок, потім 

охолоджують і додають хлібний квас. 

7) Капустяний сік (дієта №2 ) 

Капусту подрібнюють, товчуть в посуді, що не окислюється, і 

віджимають сік. Призначається при гастритах зі зниженою кислотністю.  

8) Лимонно-яблучний напій (дієти № 2, 4, 7, 9, 10) 

Яблука очищають, натирають, віджимають сік т ставлять на холод. 

Яблучну шкірку і вичавки заливають водою, додають лимонну цедру, цукор, 

кип'ятять 5-7 хв., проціджують і охолоджують. З лимона віджимають сік і 

з'єднують його з яблучним соком і відваром. 

Основні принципи інноваційних технологій при приготуванні напоїв для 

дієтичного харчування: 

 Баланс енергії, що поступає з напоями і енергії, що витрачається в 

процесах життєдіяльності людини.  

 Забезпечення потреб організму в оптимальних кількостях і 

співвідношеннях напоїв. 

 Режим прийняття напоїв припускає дотримання певного часу і числа 

прийомів, а також раціонального розподілу напоїв при кожному 

прийому. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРИГОТУВАННІ СТРАВ З СИРУ 

 

Кононенко С. О., майстер виробничого навчання 

МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Маріуполь 

 

Сучасна українська кухня неможлива без введення інноваційних 

технологій в рецептурі страв. Вони сприяють кращому засвоюванню їжі, 

покращують смакові показники, прискорюють процеси травлення.  

Сир – харчовий продукт, що виготовляється з молока домашньої 

худоби: корів, кіз, вівців, буйволів. Зазвичай має світло-жовтий або білий 

колір. 

Сир – один з найкалорійніших продуктів харчування. Поживна цінність 

зумовлена високою концентрацією білків та жирів. Залежно від сорту, в 100 г 

міститься 15-27 % білків, 20-32 % жирів. Енергетична цінність 100 г сиру 

становить до 450 ккал. 

Страви з сиру — це джерело кальцію, фосфору, вітамінів А, В2, В12, 

амінокислот і білку. Цей продукт засвоюється організмом майже на 100 %. 

Цей продукт обов'язковий у раціоні дітей, підлітків, вагітних жінок, а також 

людей, які витрачають упродовж дня багато енергії.  

Страви з сиру: 

1) Сир прісний (дієти №1, 4, 5) 

Молоко підігрівають до 25-30 ° С, вводять в нього 40% -ний розчин 

молочнокислого кальцію (з розрахунку 5 г кристалічного препарату на 1 л 

молока) або хлористого кальцію (2 г на 1 л молока), при постійному 

помішуванні нагрівають до 80 °С, потім нагрівання припиняють і залишають 

суміш на 10-15 хв., для кращого відділення сироватки від згустку. Суміш 

охолоджують за допомогою холодної води, проціджують через бавовняні 

мішки і пресують до вмісту в сирі 65-70 % вологи. 

2) Сир з молоком (дієти № 1, 5, 7, 9,10, 15) 

Некислий сир кладуть в глибоку тарілку і заливають холодним 

молоком. На дієту № 1 сир протирають. 

3) Сир зі сметаною (дієти № 2, 5,7, 9, 10, 15) 

Сир протирають, поміщають на закусочну тарілку у вигляді гірки, 

роблять поглиблення і кладуть в нього сметану. Посипають цукром. На дієту 

№ 9 готують без цукру або з ксилітом. Для ароматизації можна 

використовувати корицю. 

4) Сир з зеленню і сметаною (дієти № 2, 5, 7, 9, 10, 15) 

Сир протирають через сито і змішують з дрібно нашаткованої зеленню 

салату, петрушки, кропу. Отриману масу укладають на тарілку гіркою і 

поливають сметаною. 

5) Сирна маса з родзинками (дієти 5, 7, 10, 15) 

Сир протирають, додають цукор, промиті в теплій воді родзинки і 

ретельно перемішують. 
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6) Сирний крем з ваніллю (дієти № 2, 7, 10,1 5) 

Яйця розтирають з цукром і прогрівають на водяній бані до загустіння.  

У гарячу яєчну масу додають масло, добре розмішують, охолоджують, 

з'єднують з протертим сиром, сметаною, ваніліном і за допомогою конверта 

викладають на закусочну тарілку або в креманку. 

7) Сирний пудинг паровий (дієти № 1, 4, 5) 

Добре віджатий сир протирають. Молоко доводять до кипіння, 

всипають манну крупу і варять 4-5 хв. В охолоджену до 70 ° кашу при 

безперервному помішуванні вводять сир, жовтки, цукор, розчинений у 

гарячій воді ванілін, потім вводять збиті білки і знову обережно 

перемішують. Масу викладають у форму і варять на пару 20-25 хв. 

Відпускають пудинг зі сметаною. 

8) Сирне суфле (дієти № 1, 4, 5) 

Сир протирають і додають до нього сметану. Молоко, манну крупу і 

жовтки з'єднують з сиром, розмішують і вводять збиті білки. Розкладають у 

змащені маслом форми і варять на пару. 

9) Оладки сирні без цукру (дієти № 2, 7, 9, 10, 15) 

Сир протирають і з'єднують з молоком, борошном, і яйцями. Отриману 

масу викладають столовою ложкою на гарячу чавунну сковороду з маслом і 

обсмажують з обох боків до золотистого кольору. Подають зі сметаною. 

10) Сирники з картоплею (дієти № 2, 5, 7, 10, 15) 

Зварену картоплю протирають в гарячому вигляді, охолоджують і 

з'єднують з протертим сиром, потім додають борошно, яйця і добре 

перемішують. Отриману масу обробляють на круглі коржі, обвалюють у 

борошні , обсмажують з обох сторін і доводять до готовності в духовці або 

запікають. Відпускають по 2-3 шт. на порцію, зі сметаною. 

11) Яблука, фаршировані сиром (дієти № 5, 7, 9, 10, 15) 

Для запікання вибирають однакові за величиною яблука, промивають їх 

і видаляють серцевину. Отвір заповнюють сиром, заправленим яйцем і 

цукром. Підготовлені яблука укладають на деко, підливають трохи води і 

запікають у духовці протягом 15-20 хв. При відпуску посипають цукровою 

пудрою. На дієту № 9 готують без цукру. 

Застосування в кулінарії креативних правил при приготуванні страв з 

сиру дозволяє знизити втрати маси при тепловій обробці та при зберіганні, 

максимальне розкриття справжніх смаків, збереження корисних речовин, 

однорідності та консистенції. Страви з сиру готують без консервантів, 

стабілізаторів; для поліпшення аромату додають терту цедру, ванілін, 

вершкове масло, а також страви з сиру використовують в дієтичному 

харчуванні. При використанні інноваційних технологій при приготуванні 

страв з сиру зберігаються мікроелементи(вітаміни, білки, вуглеводи), а також 

одержати страви високої харчової цінності. 

  



83 

THE OPTIMAL REGIMES OF DRYING OF FUNCTIONAL RAW MATERIAL 
 

Petrova Zh.O, chief researcher, doctor of engineering,  
Slobodianiuk K.S, researcher., Ph.D., 

Samoilenko K.M., senior researcher, Ph.D. 
Institute of Engineering Thermophysics NAS of Ukraine, Kyiv 

 

Modern science of nutrition considers vegetables and fruits as vital products 
because they are the main source of many biologically active substances. In Ukraine, 
vegetables and fruits are seasonal and therefore subject to processing. In addition to 
dry matter, vegetables and fruits contain from 25% to 97% water. During storage, 
they partially lose water and vitamins, which adversely affects their metabolism and 
leads to spoilage. Therefore, seasonal processing of fruits and vegetables is 
important, in which biologically active substances will be preserved as much as 
possible with minimal energy costs for processing. 

Processing of agricultural raw materials for the production of functional foods 
belongs to the complex energy-intensive technological processes with high 
requirements for the final product. That is, in each case it is necessary to solve the 
problem of preserving the nativeness of raw materials and at the same time to achieve 
a reduction in energy consumption. In this regard, it is advisable to develop energy-
efficient heat technologies for functional food products in Ukraine.  

Functional products include antioxidant and phytoestrogenic powders. 
An important way in the processing of antioxidant raw materials based on table 

beets and phytoestrogenic raw materials based on soybeans is drying. In red beetroot, 
a very valuable biologically active substance is betanine, which gives it antioxidant 
properties. It is known, that the preservation of betanine depends on the pH of the 
medium, the temperature of the coolant. 

Therefore, when developing heat technology for the production of antioxidant 
powder based on red beetroot, these factors were taken into account. In order to 
obtain the optimal pH of the medium, the preliminary preparation of raw materials 
for drying was improved, namely the method of blending was used (combination of 
red beetroot and vegetable raw materials with high acid content (in this case, tomato) 
in different ratios. The best ratio is beet-tomato composition 3:1 with a pH value of 3.9. 

The kinetics of drying of red beetroot-tomato composition depending on the 

temperature of the coolant was studied in order to reduce energy consumption and 

preserve betanine. As the coolant temperature increases, the intensity of the drying 

process of the composition increases. However, optimal preservation of betanine 

corresponds to low dehydration regimes (60 ºС). 

Therefore, a stepwise drying regime of 100/60 ºC was developed, which 

shows, that the drying process is intensified almost 2 times compared to the drying 

regime of 60 ºC, and betanine preservations at the level of 95-97 %. 

Soy (phytoestrogenic raw material) is a valuable source of protein, which is 

absorbed by the human body by almost 100 % and contains a high amount of fat. 

Today, Ukraine is among the 10 leading countries in soybean cultivation. Soy is 

widespread in the diet of Asians (India, China, etc.), and with the development of the 

food industry and health food, the popularity of soy products and beans in the 

Western diet is growing. 
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A very important step before drying is the preparation of raw materials for 
drying, which includes pre-hydrothermal treatment of phytoestrogenic raw materials, 
during which inactivated anti-food components. This is followed by blending with 
carotene-containing vegetables and beets to prevent oxidation of soybean fat. The 
long drying time of pre-hydrothermally treated ground soybeans determines the 
relevance of the process intensification and the development of energy-efficient 
drying regimes with maximum preservation of biologically active substances of raw 
materials and high final quality of the obtained dried material. 

When studying the effect of the gradual change in coolant temperature on the 
drying process of the soybean-beet mixture (ratio of components 1: 1, Wair = 75 %), 
the coolant temperature was reduced from the initial 100 to 60 ºC, when the 
temperature in the material layer approached the allowable (60 ºC). From the 
comparative analysis of temperature modes, it is established: step (100/60 ºC) change 
of temperature of the heat carrier at drying of soybean-beet mix allows to reduce 
drying time in comparison with the mono temperature regime, there is an 
intensification of process by 21 %. 

The use of a step change in temperature (100/60 ºC) allowed to increase the 
average process speed, the maximum drying speed Nmax = 2.8%/min, which is 1.75 
times higher than the mono regime 60 ºC. 

For additional control over the quality characteristics of the soybean-beet 
mixture, we performed research to determine the effect of coolant temperature during 
drying and storage on the acid number of the soybean-beet mixture. By creating a 
composition, pre-hydrothermally treated and crushed soybeans, acid number is a 
stabilization during drying. When soybean mono powder is stored after three months, 
the acid number approaches the critical value (4 %), while the combined soybean 
powder is stored for 9-10 months. 

The obtained data confirm, that the use of stepwise drying mode 100/60 ºC is 
effective and safe for biologically active substances contained in antioxidant and 
phytoestrogenic mixtures. 
 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАВ ІЗ КРУП 
ЗА РАХУНОК ВВЕДЕННЯ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК 

 

Петришин Н. З., канд. техн. наук,  доцент, Жук Н. В., студент 
ЛТЕУ, м. Львів 

 

На підставі аналізу сучасних проблем харчування доведено доцільність 
виробництв страв підвищеної харчової цінності, використовуючи природні 
біологічно активні добавки. 

Крупи є широковживаними та популярними серед населення України, 
проте в них знижений вміст білків, мінеральних речовин, харчових волокон і 
підвищений вміст крохмалю. Збагачення саме страв із круп біологічно 
активними добавками рослинного походження є актуальним. Одними з 
ефективних комплексних збагачувачів слугують насіння та олія кунжуту. 

Останніми роками насіння кунжуту активно використовують для 
профілактики остеопорозу, завдяки наявності в ньому кальцію, фосфору та 
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фітоестрогенів, що контролюють процеси резорбції кісток. Також цінною є 
кунжутна олія, яка сприяє нормалізації обміну речовин в організмі і може 
служити своєрідним регулятором маси тіла, а фітостерини, які знаходяться в 
ній, знижують рівень холестерину. Кунжутна олія відноситься до природних 
інгібіторів окислення завдяки наявності в ній антиоксидантів, переважно 
сезамолу (метиловий ефір оксигідрохінону) і його похідного сезаміну, 
характеризується високою стійкістю до зберігання — близько 9 років. 

Кунжутна (сезамова) олія майже не має запаху, володіє приємним 
смаком. У складі кунжутної олії виявлено та ідентифіковано 8 жирних кислот. 
Основними є ненасичені – лінолева та олеїнова кислоти. Сумарний вміст 
ненасичених жирних кислот становить 85,742 %. Сумарна кількість насичених 
жирних кислот – 14,265 %. Одна чайна ложка кунжутної олії містить добову 
норму для дорослої людини фосфору, магнію, заліза, цинку. 

Отже, для підвищення харчової цінності страв із круп доцільно 
використовувати насіння та олію кунжутну в комплексі. В результаті 
експериментальних досліджень, було вирішено у страві різотто з традиційною 
рецептурою замінити рослинну олію на кунжутну з додаванням насіння 
кунжуту.  

Відповідно до мети досліджень поставлено завдання визначити раціональні 
режими та методи теплової обробки, що сприятиме скороченню тривалості 
процесу, зниженню питомих витрат електроенергії та збереженню високих 
споживчих властивостей страв із круп, що містять біологічно активні добавки.  

Вивчено доцільність попереднього замочування круп, для приготування 
круп’яної основи, що дало змогу обґрунтувати температуру та тривалість 
процесу гідротермічної обробки.  

Дослідженнями доведено, що водопоглинальна здатність рисової крупи 
підвищується зі зростанням температури води (характер залежності – 
експоненціальний). Поглинальна здатність рисової крупи сягає 40 % (до 
початкової ваги). Вивчення функціональних властивостей круп дає змогу 
прогнозувати структурно-механічні властивості напівфабрикатів та готових 

виробів. Найвище значення ефективної в’язкості () для рисової крупи 

відмічено при температурі 65…70 С. 
На основі експериментальних даних методами математичного аналізу 

встановлено зміни комплексного показника якості (КПЯ) в залежності від 
вмісту добавки (х, %) та визначено раціональну кількість у страві різотто (1 
порція), яка складає 10 г насіння та 15 г олії кунжутної. Комплексну оцінку 
визначали за показниками: органолептичними (зовнішній вигляд, колір, смак, 
запах, консистенція) та хімічним складом зразків. 

Проаналізувавши одержані результати, можна зробити висновок, що за 
зовнішнім виглядом дослід переважає над контролем, оскільки страва з 
додаванням кунжута виглядає оригінальніше. Запах страви – специфічний, 
приємний, смак – насичений та багатий. Порівняно з контролем, дослідна 
страва перевищує показники вмісту білків, вуглеводів, жирів, а також 
мінеральних речовин, вітамінів групи В і РР. 

На основі аналізу теоретичних та експериментальних досліджень 
розроблено науково обґрунтовану технологію використання дієтичних добавок, 
а саме насіння та олія кунжуту при приготуванні страв із круп.  
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ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІІ ВИКОРИСТАННЯ  

ХАРЧОВИХ ДОБАВОК У СОУСАХ 

 

Козіна І.М., викладач  

МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Маріуполь 

 

Харчова добавка – це природна чи синтетична речовина, яка спеціально 

вводиться у харчовий продукт для надання йому бажаних властивостей. До 

харчових добавок відносяться речовини, які самі по собі не споживаються як 

харчові продукти, а направлено вносяться у харчовий продукт для виконання 

певних функцій покращання структури, аромату, подовження тривалості 

зберігання тощо. При використанні харчових добавок повинна бути 

забезпечена відсутність токсичної, канцерогенної, алергенної чи іншої 

несприятливої дії на організм людини. 

Цукор (цукроза) – це продукт харчування з солодким смаком, який 

відноситися до категорії дисахаридів і складається з глюкози і фруктози. Під 

час виробництва соусної продукції він виконує роль не тільки носія 

солодкого смаку, а й структуроутворювача – сприяє утворення аморфної 

структури. 

Цукор має як позитивні, так і негативні властивості. При достатній 

кількості цукрози та інших вуглеводів амінокислоти практично не 

використовуються на енергетичні витрати людини, а утилізуються переважно 

для різних пластичних потреб. Однак надлишкове споживання цукру сприяє 

розвитку гіперглікемії, посиленому викиду інсуліну в кров, виснаження 

інсулярного апарату, що може призвести до розвитку цукрового діабету. 

Відома висока карієсогенність цукровмісних продуктів, при цьому цукроза 

займає перше місце за ступенем такої дії. 

У харчовій промисловості для приготування соусів та підлив 

використовують наступні харчові добавки: 

- антиспінювачі унеможливлюють або знижують утворення піни на 

певних виробничих етапах; 

- піногасники прибирають непотрібну піну, яка встигла сформуватися;  

- інгібітори окислення гальмують окисні процеси, завдяки чому 

захищають підливу від появи гіркоти та потемніння; 

- антизлежувачі перешкоджають злежуванню, злипанню й формуванню 

грудок (використовуються для сухих соусів); 

- желюючі компоненти формують гелеподібну консистенцію;  

- загусники підвищують в’язкість; 

- підсолоджувачі – це нецукрові добавки, зокрема сахарин, що надають 

солодкого смаку; 

- каталізатори гідролізу та інверсії прискорюють розщеплення білків, 

крохмалю і сахарози (важливі для соусів швидкого приготування); 

  

https://www.systopt.com.ua/saharyn/
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- барвники відновлюють натуральний колір, який зник при зберіганні 

й переробці сировини, підсилюють його, а також фарбують 

продукти, які власним забарвленням не наділені;  

- наповнювачі – добавки інертної природи, що вводяться в підливи з 

метою надання їм низької калорійності; 

- носії спрощують, роблять більш безпечним і ефективним додавання 

інгредієнтів до маси, відповідно до рецептури. Крім того, ці 

компоненти захищають і стабілізують; 

- осушувачі прибирають вологу зі сухих соусів; 

- регулятори кислотного рівня, серед яких лимонна кислота та цитрат 

натрію, встановлюють і підтримують потрібне значення рН; 

- смакоароматичні модифікатори, такі як глутамат натрію, 

інтенсифікують сприйняття смаку і запаху продукту людиною;  

- емульгатори дозволяють отримувати емульсії, полегшують цей 

процес і стабілізують. 

Консерванти для соусів, як і інші харчові добавки, мають велике 

значення в харчпромі. Відмовлятися від них немає сенсу. Потрібно просто 

дотримуватися пропорцій і вказувати їх входження до складу продукту на 

упаковці. Тоді соуси будуть зберігатися стільки, скільки належить, з боку 

відповідних органів не буде претензій, а споживач зможе без остраху за своє 

здоров’я надавати перевагу саме вашій продукції! 

Соус додатково додають до страви, він має напіврідку консистенцію та 

покращує страву на смак і аромат. 

Білки, жири і вуглеводи, які містяться в соусах легко засвоюються 

організмом людини. 

У виробництві харчових продуктів використовуються замінники та 

підсолоджувачі. До синтетичних підсолоджувачів належать аспартам, 

сахарин, ацесульфам К, цикламан. Для організму ці речовини абсолютно 

чужі і ніякої харчової цінності не несуть. Враховуючі недоліки синтетичних 

замінників цукру, як компонент який замінить цукор було обрано натуральні 

цукрозамінники . 

Соус додатково додають до страви, він має напіврідку консистенцію та 

покращує страву на смак і аромат. 

Білки, жири і вуглеводи, які містяться в соусах легко засвоюються 

організмом людини. 

Можна зробити висновок, що в Україні розробка нових рецептур соусів 

з харчовими добавками має великі перспективи. Адже функціональне 

харчування забезпечує створення їжі із заданими хімічним складом та 

заданими властивостями, які в майбутньому мають забезпечувати 

профілактичну та лікувальну дію на організм людини. 
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ІННОВАЦІЙНІ РОСЛИННІ ДОБАВКИ ДЛЯ КАВИ 

 

Давидович О.Я., канд. техн. наук, доцент, Балог М.М., магістрантка 

Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів 

 

В умовах постійного зростання обсягів виробництва кави натуральної в 

Україні та загостренні конкурентної боротьби між виробниками зростає 

необхідність в удосконаленні технології та розширенні асортименту кави. 

Питанням розробки нових рецептур кави натуральної присвячено багато 

наукових праць. Так, зустрічаються дані про можливість та перспективність 

додавання до кави натуральної молотої, таких рослинних добавок у 

порошкоподібному стані, як продуктів переробки цитрусових плодів Aurantium 

Amara, шкірки плодів Citrus Sinensis Dulcis, листя м’яти (Mentha Piperita), 

зеленого очищеного насіння кардамону, листя Yerba Mate, квітів гвоздики, 

неферментованого китайського зеленого чаю, насіння кмину, листя і квітів 

вербени лимонної тощо. 

З метою підвищення харчової і біологічної цінності та розширення 

асортименту кави нами було розроблено рецептури кави натуральної молотої з 

включенням порошку імбиру та кориці. Було також розроблено план 

проведення досліджень показників якості нових найменувань кави натуральної 

молотої. Імбир являє собою висушені очищені кореневища багаторічної 

тропічної рослини імбирних. Кореневища імбиру різної форми, сіро-білого 

кольору з жовтуватим відтінком, а в розмолотому стані – борошнистий 

порошок сірувато-жовтуватого кольору. Має солодкуватий, лимонно-деревний 

запах і пекучий смак. Приємний сильний, пряний, терпкий аромат імбиру 

залежить від вмісту ефірних олій (1-3 %) і спирту цингібeролу. Імбир багатий 

на вітаміни С, В1, В2 і А та мінеральні елементи, такі як магній, фосфор, 

кальцій, залізо, натрій, калій і цинк. Крім того, імбир містить всі незамінні 

амінокислоти, які включають триптофан, треонін, лейцин, метіонін, 

фенілаланін, валін та ін. Використовують імбир для ароматизації булочних, 

кондитерських виробів, солодких страв, лікеро-горілчаних виробів (для 

виробництва гірких лікерів, таких як Бенедиктин, фруктових соків і пуншів), у 

Великобританії – для імбирного пива. Молота кориця – дрібнозернистий 

порошок приємного коричнювато-шоколадного кольору. Аромат кориці 

екзотичний, солодкий, смак солодкувато-пряний, злегка в’яжучий і 

зігріваючий. Найбільш цінною складовою частиною кориці є ефірна олія 

(близько 1,5 %), яка на 65-75 % складається з коричного альдегіду і евгенолу – 

4-8 %, таніну і катехіну. Кориця містить дубильні речовини, мінеральні 

речовини, калій, залізо, фосфор, магній, кальцій, цинк, вітаміни С, В1, В2, РР, 

А. Використовують корицю в кондитерському виробництві та для 

приготування солодких страв і соусів. 

Таким чином, використання порошку імбиру та кориці у рецептурах 

нових найменувань кави натуральної молотої забезпечить підвищення їх 

біологічної і харчової цінність та дозволить розширити асортимент кави. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАПСУЛЬОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Вовк В.С., аспірант 

Нагорний О.Ю., канд. техн. наук, доцент 

ХДУХТ, м. Харків 

 

На сьогоднішній день актуальним завданням є покращення харчування за 

рахунок збільшення вживання населенням продуктів з високою біологічною та 

харчовою цінністю.  

Капсулювання – напрямок хімічної технології, який являє собою процес 

заключення гомогенних технологічних систем в тонку оболонку 

плівкоутворювача з одержанням сферичної (кулеподібної) форми та новими 

функціонально-технологічними властивостями.  

Капсули - дозована лікарська форма, що представляє собою лікарський 

препарат, укладений в оболонку, основним компонентом якої є, як правило на 

даний момент є желатин. На даний час м’які капсули залишаються єдиною 

лікарською формою, здатну зберігати та доставляти ліпофільні або гідрофобні 

біологічні біологічно активні речовини в легкодоступній для організму формі – 

розчині. Капсули на основі желатину без додаткової обробки не придатні для 

субстанцій, які руйнуються у шлунку під дією кислоти. Недолік м’яких капсул 

на основі желатину заключається в тому, що вони не придатні для 

капсулювання гідроскопічних субстанцій через високий вміст вологи в 

оболонці капсули. 

Плюси використання капсульованих речовин: 

- висока точність дозування речовин 

- можливість подачі речовини в різному агрегатному стані 

- висока стабільність. Внутрішня речовина захищена від зовнішніх 

факторів 

- можливість коригування органолептичних властивостей 

- гарний зовнішній вигляд, зручність проковтування. 

Види капсул за складом оболонки: 

- альгинатні; 

- желатинові; 

- геланові; 

Капсулоутворення за своєю суттю є переходом гомогенних та/або 

мікрогетерогенних полімерних систем із вільнодисперсного у 

зв’язанодисперсний стан гелю – нетекучої двокомпонентної системи, яка 

утворюється під час молекулярного диспергування низькомолекулярної рідини 

у полімері, між ланцюгами якого існують поперечні зв’язки. Рушійними силами 

таких процесів є наявність фізичного, хімічного або одночасно присутніх 

фізико-хімічних потенціалів та енергетичних взаємодій. Капсули, як кінцева 

товарна форма капсулювання, в останні роки стали дуже популярними в різних 

сферах діяльності. Є декілька видів капсул вони наведенні у таблиці. 
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Таблиця – Види капсул за технологією отримання 

Вид капсули Зовнішній вид 

М’які 

Безшовні капсули – строго сферичної форми 

Шовні капсули: 

- сферичні (round); 

- довгасті (oblong); 

- овальними (oval); 

- у вигляді ректальних супозиторіїв (suppositories); 

- у вигляді тубатін (tubes). 

Тверді 

Coni-Snap з «ямочками» 

Coni-Snap SUPRO 

Snap-Fit 

 

Перспективи використання капсульованих жирів пов'язані перш за все з 

їх товарознавчо-технологічними характеристиками на які в свою чергу 

впливають на властивості оболонки і жирової складової. Під властивостями 

оболонки слід розуміти комплекс структуро-механічних і текстурних 

характеристик, а також їх здатність реагувати або стримувати зовнішньо 

технологічні або керовані впливи. При цьому очевидно, що переваги 

іонотропного гелеутворювання, які були використані в процесі формування 

структури капсульованих жирових ліпідів і були реалізовані за принципом 

компенсації хімічних потенціалів рецептурних складових технологічної 

системи, можуть стати вираженим недоліком при введенні капсул в 

технологічне середовище, яке має виражений вплив на стійкість кооперативних 

зв'язків оболонкоутворювача. 

Основними факторами, які обмежують застосування желатинових капсул, 

є: схильність желатину до мікробної контамінації, капсули можуть руйнуватися 

або змінювати свою форму під дією прямих сонячних променів, при 

температурі вище 40°С або при вологості більше 75%, а також обмеження щодо 

застосування желатину в зв'язку із захворюванням губчастої енцефалопатії 

великої рогатої худоби і обмеженнями щодо застосування вегетаріанцями, і 

людьми, які вживають халяльну і кошерну їжу. 

Крім того, капсули на основі желатину без додаткової обробки не 

придатні для субстанцій, які руйнуються в шлунку під дією кислоти. 

Нами пропонується використання капсульованих функціональних масел з 

твердою полісахаридною оболонкою. Що забезпечує транспортування 

внутрішнього середовища капсули із заданою частини шлунково-кишкового 

тракту, підвищує засвоєння поживних речовин організмом. 

Також даний вид оболонки дозволяє розширити сферу використання 

даних капсул, тобто це може бути харчова, фармацевтична та косметологічна 

промисловості.  



91 

АСПЕКТИ БІОМОДИФІКАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛОДІВ 

ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ 

 

Боднарук О.А., Семенова Ю.С. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Згідно із сучасними тенденціями науки про харчування асортимент 

хлібопекарської продукції повинен бути розширений випуском виробів 

підвищеної якості і харчової цінності, профілактичного і лікувального 

призначення. Одним з основних рецептурних компонентів є порошок з 

висушених плодів глоду.  

Глід (лат. Crataégus) – рід листопадних, рідко на пів зелених високих 

чагарників або невеликих дерев. Плоди глоду бувають кулястими, 

грушоподібними, витягнутими, з однією або декількома великими, дуже 

міцними трьохграними кісточками. Зрілі плоди в свіжому вигляді м'які, 

борошнисті і смачні, за лікувальною цінністю мало поступаються шипшині. 

Вміст цукру у ньому 11 %. Комплекс біологічно активних речовин 

представлений тритерпенових кислотами ( олеанолової , урсоловой і 

кратегусовой ), холіну і ацетилхоліну, кверцетину , дубильних речовин, 

ситостерин, винної та лимонної кислоти, вітамінів А, С, Р. Вміст кислот 

невеликий і складає 0,93 %. Вміст вітамінів досягає: вітаміну С – 108 %, 

вітаміну Р – 580 мг %, каротину – 4 мг %. Елементи, що входять до складу 

глоду, мають унікальні властивості флавоноїди. Досить багато пектину, який 

виводить з організму солі важких металів та інші шкідливі речовини. 

Метою дослідження є створення хлібобулочного виробу «Вітамінний» 

підвищеної харчової цінності та функціонального призначення. Порошок, що 

отримується з висушених плодів, не поступається за своїм хімічним складом 

цільним плодам глоду. Також використовували кістковий жир, з кісточок глоду, 

який надає позитивний вплив на якість готових виробів. У його склад входить 

лецитин, необхідний для організму людини. Він є основним харчуванням для 

всієї нервової системи, забезпечує нормальний обмін фосфоліпідів. 

Відмінною особливістю технології здобного хлібобулочного виробу 

«Вітамінний» є активація дріжджів хлібопекарських пресованих з одночасним 

набуханням порошку з висушених плодів глоду і додаванням ферменту 

Брюзайм BGX. Фермент Брюзайм BGX- новий високоефективний препарат 

грибний гемицеллюлази , що має високий рівень ксиланазной активності - 3700 

од/см3, високу активність β-глюканаза - 180 од/см3, а також целюлази для 

гідролізу целюлози. Фермент BGX здатний комплексно або частково руйнувати 

розчинні і нерозчинні целюлози і геміцелюлози клітинних стінок рослин, 

сприяючи підвищенню виходу з неї біологічно активних речовин. 

Тісто замішується з попередньо набряклі суміші порошку з висушених 

плодів глоду і залишилися рецептурних компонентів: таких як пшеничного 

борошна вищого сорту, солі харчової кухонної, цукру-піску і містять жири - 

кісткового жиру. Всі рецептурні компоненти ретельно змішуються до 
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отримання маси однорідної консистенції. Тісто відправляється на бродіння 

протягом 90 хвилин. В процесі бродіння бродильна активність значно 

поліпшується, тісто має поліпшені біотехнологічними характеристиками. По 

закінченню бродіння тісто піддається обробленню і формуванню. Розстойка і 

випічка проводяться за традиційною технологією. Після випікання проведено 

органолептичний аналіз ми маємо в  готовому виробі м'якуш отриманого 

хлібобулочного виробу володіє жовтим з коричневим відтінком кольором, 

яскраво вираженим ароматом глоду і солодким фруктовим смаком. М'якуш 

пропечений, що не вологий на дотик, пористість рівномірна. За фізико-

хімічними показниками - пористості, питомій обсягом виробів - перевершує 

контрольні проби. 

Отже виходячи з даного досліду, виготовлений виріб має кардіотонічну 

спрямованістю, сприяє нормалізації артеріального тиску, зняття втоми, за 

рахунок вмісту в виробі порошку з висушених плодів глоду , такий хліб має 

більш дієтичне та профілактичне значення. 

 

 

ВПЛИВ БОРОШНА З НАСІННЯ ЛЮЦЕРНИ НА ЯКІСТЬ ХЛІБА ІЗ 

ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Боднарук О.А., Філіппова О.Ю. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Одним з напрямків хлібопекарської галузі є розширення асортименту 

шляхом внесення мікроінгредієнтів - харчових добавок, хлібопекарських 

покращувачів, різних видів нетрадиційної сировини. Відомим напрямком в 

хлібопеченні є застосування борошна зернових культур (вівса, ячменю, 

кукурудзи, гречки та ін.) Для збагачення хліба незамінними амінокислотами, 

макро- і мікроелементами. Важливе місце в підвищенні харчової цінності 

хлібобулочних виробів займають продукти переробки бобових культур, 

необхідні для заповнення білкової недостатності, підвищення в них незамінних 

амінокислот, мінеральних речовин і вітамінів.  

Більшість з речовин, що володіють функціональними властивостями, 

можна заповнити за рахунок продуктів переробки люцерни і її насіння, які 

відносяться до сімейства бобових. Вони містять більше 20 % білків, повноцінні 

й набір незамінних амінокислот, до 5 % ліпідів, крохмаль, пектинові речовини, 

моно- і олігосахариди, каротиноїди, карбонові кислоти, вітаміни групи B, C, D, 

E і K, токофероли і біотин. До складу люцерни входять алкалоїди, сапоніни, 

численні органічні і жирні 85 кислоти. Продукти переробки люцерни мають 

широкий спектр дії, лікувальні властивості та застосовуються в харчовій 

промисловості у вигляді різних біологічно активних добавок.  

Ціль даної роботи вивчити вплив борошна з насіння люцерни на якість 

хліба з борошна загального призначення. При виконанні досліджень 

використовували борошно загального призначення з вмістом 30 % клейковини, 

першої групи якості - хороша, із середньою газоутворюючою здатністю і 
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оптимальною автолітичною  активністю. Перед використанням насіння з 

люцерни розмелювали і вносили у вигляді борошна в кількості 0,5 - 2,0 % до 

маси борошна. Тісто для хліба готували в лабораторних умовах безопарним 

способом за загальноприйнятою методикою. Через 16-18 годин після випічки 

оцінювали якість хліба за показниками, наведеними в таблиці.  
 

Таблиця – Вплив внесення борошна з насіння люцерни на якість хліба 

Показники 
Дозування до маси борошна, % 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Питомий обсяг см3/100г 356 353 353 365 359 

Формостійкість  0,64 0,58 0, 60 0,64 0,68 

Пористість, % 78 78 78 78 77 

Вологість, % 42,0 42,3 41,8 43,0 42,5 

Кислотність град.  1, 7 1,7 1,9 1,8 1,8 

Відносна пластичність, % 70,2 71,9 70,5 71,0 71,7 

Відносна пружність, % 29,7 28,1 29,5 28,9 28,3 
 

Таким чином внесення борошна з насіння люцерни від 0,5 до 2 % не 

позначається негативно на основних показниках якості хліба, відхилення яких 

знаходяться в межах помилки дослідів. З метою отримання продукції з 

функціональними властивостями воно може бути в кількості 2,0 % до маси 

борошна або вище і тоді такі вироби можна відносити до продукції з 

лікувально-профілактичними властивостями. 

 

 

ГОТОВІ ЗАКВАСКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ЖИТНЬОГО ХЛІБА 

ДИСКРЕТНИМ СПОСОБОМ 
 

Боднарук О.А., Маляренко М.С. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 
 

Хліб з житнього борошна вважається більш кориснішим, ніж пшеничний, 

особливо з борошна вищого і першого сортів. Цінність такого хліба обумовлена 

великим вмістом незамінних (зокрема лізину і аргініну), а також життєво 

важливих вітамінів групи В і РР. У житньому борошні та хлібі з нього, в 

порівнянні з пшеничним на 30 % більше заліза, в 2 рази - магнію і калію. У той 

же час хліб з житнього борошна менш калорійний, оскільки містить менше 

крохмалю і більше харчових волокон, його споживання позитивно діє на обмін 

речовин в організмі людини.  

Існуюча технологія приготування житніх сортів хліба з використанням 

густих і рідких житніх заквасок занадто тривала і трудомістка. Однофазні 

технології приготування хліба з житнього борошна використовуються в умовах 

малих виробництв на основі функціональних добавок-підкислювачів 

органічного походження, як правило, не містять мікрофлори. Застосування 

таких добавок забезпечує підкислення тіста до необхідної кислотності. До 

складу добавок-підкислювачів можуть входити такі компоненти: лимонна і 

бурштинова кислоти, суха молочно - сирна сироватка, ферментований солод, 
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лимонна кислота, обсмажене солодове борошно, ацетат кальцію, цукровий 

колер. Однак хліб, випечений на таких добавках, поступає за якістю 

традиційному. В даний час на ринку сучасних харчових інгредієнтів з'явилося 

нове покоління готових заквасок, виготовлених з біологічно натуральних 

житніх заквасок. Вони надають виробам більш багатий і насичений смак і 

розраховані на застосування при виробництві як пшеничних, так і житніх 

виробів. 

Метою даної роботи було вивчення впливу готових заквасок Фіделіо 

(фірма «Пуратос», Бельгія) - це готові закваски, приготовані з біологічних 

заквасок для поліпшеного хліба з борошна житнього обдирного. Виходячи з 

раніш проведених досліджень за такими напрямами: визначення оптимального 

дозування заквасок; дослідження впливу готових заквасок на якість хліба; 

розробка рецептури поліпшеного сорту житнього хліба. При виконанні 

досліджень використовували наступну сировину: борошно житнє 

хлібопекарське обдирне, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, вода, 

маргарин столовий з вмістом жиру 82%, цукровий пісок, солод житній 

ферментований. Для досліджень була обрана готова закваска Фіделіо (фірма 

«Пуратос», Бельгія). Одним з найважливіших технологічних факторів, що 

впливають на якість житнього хліба, є кислотність тіста. Оптимальна 

кислотність тіста становить 9-14 градусів. Тому на першому етапі досліджень 

визначили оптимальне дозування заквасок. Для цього змішували тісто з 

борошна, води, закваски і відразу після замісу визначали кислотність тіста. 

Дозування заквасок підбирали таким чином, щоб кислотність тіста становила 

від 6 до 12 градусів. На другому етапі досліджували вплив готових заквасок на 

якість хліба. Для цього проводили пробні лабораторні випічки. Було 

встановлено, що на якість хліба впливає як дозування закваски, так і її склад. 

На наступному етапі розробили рецептуру поліпшеного сорту житнього 

хліба. Провели ряд дослідів, за результатами яких було встановлено наступне. 

Внесення маргарину в тісто призвело до підвищення якості житнього хліба. 

Збільшився питомий обсяг і пористість виробів, м'якуш став більш м'яким і 

ніжним, смак і аромат - приємним і вираженим. Найбільше поліпшення якості 

хліба було при дозуванні закваски 3% до маси борошна. Внесення цукру-піску 

призвело до появи приємного солодкуватого смаку. Оптимальне дозування 

цукру-піску склала 4% до маси борошна. Внесення солоду житнього 

ферментованого викликало потемніння м'якушки і поява солодового аромату, 

характерного для заварних сортів житнього хліба. За органолептичними 

показниками найкращій результат був отриманий при дозуванні закваски 5% до 

вмісту борошна. На підставі проведених досліджень розроблена рецептура на 

хліб литовський.  

Отже готові закваски є надійним економічним ресурсом, що дозволяє 

отримувати хліб високої якості. До того ж, вони дають пекарям можливість 

швидко реагувати на зміну ринкового попиту на продукцію, безболісно 

збільшуючи або зменшуючи обсяги виробництва і змінюючи асортимент 

виробів, що випускаються. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГАРБУЗОВОГО БОРОШНА  

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПІСОЧНОГО ПЕЧИВА  
 

Калина В.С., канд. техн. наук, доцент 

Варнавська І.А., магістрант 

ДДАЕУ, м. Дніпро 
 

Борошняні кондитерські вироби становлять значну питому вагу в 

загальному обсязі продукції. Суттєвим недоліком є висока калорійність та 

обмежений вміст багатьох фізіологічно необхідних нутрієнітів. Зазвичай 

сировиною для виготовлення борошняних кондитерських виробів є пшеничне 

борошно. Заміна його на інші види борошна призводить до значних змін 

показників якості продукції. Тому створення нових технологій із 

використанням нетрадиційних видів борошна є актуальною задачею харчових 

технологів.  

Метою роботи є одержання нового харчового продукту з використанням 

безглютенового гарбузового борошна. Нами в Дніпровському державному 

аграрно-економічному університеті досліджено технологію виробництва 

пісочного печива на основі гарбузового борошна. Процес складався у 

змішуванні вершкового масла, яйця, цукру, солі, розпушувача, борошна 

пшеничного (50 %) та гарбузового (50 %); експозиції 30 хвилин за температури 

5 °С; випіканні тривалістю 15 хвилин за температури 200 °С. Дослідний зразок 

випеченого виробу представлено на рисунку. 

 
Рис. – Пісочне печиво з гарбузового борошна 

 

Гарбузове борошно у порівнянні з пшеничним є менш калорійним, дані 

яких представлено в таблиці. 

 

Таблиця – Харчова цінність борошна пшеничного та гарбузового 

 

Комплексна оцінка показала, що розроблені вироби не поступаються 

традиційним виробам за органолептичними властивостями та 

мікробіологічними показниками, мають вищу харчову цінність. 

  

Борошно Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність, ккал 

Пшеничне  10 0,9 74 327 

Гарбузове 40 10 23 286 
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ПОВІТРЯНЕ СОРГО  

ЯК ОСНОВА БЕЗГЛЮТЕНОВИХ БАТОНЧИКІВ 

 

Тимчак Д.О., викладач, 

Чорней К.А., асистент, 

Миколенко С.Ю., канд. техн. наук,  доцент 

ДДАЕУ, м. Дніпро 

 

Пришвидшення темпу життя диктує зміни в традиціях харчування, що 

склалися історично, тому сучасна людина часто нехтує користю продуктів, 

що споживає, обираючи швидкість та зручність харчування. В результаті 

чого з’являється недолік або надлишок поживних речовин в раціоні, що 

може призводити до проявів захворювань шлунково-кишкового тракту, 

наприклад целіакції. 

Целіакія (глютенова ентеропатія) визначається, як хронічне, довічне 

імунозапальне захворювання, яке виникає у генетично схильних осіб у 

відповідь на контакт із основним білком злакових – глютеном, уражує 

слизову оболонку тонкої кишки. Станом на 2019 рік середня поширеність 

целіакії за даними рекомендацій Всесвітньої гастроентерологічної 

організації (WGO) складає 1% популяції планети. Рідше ця хвороба 

зустрічається в тих країнах, де споживання пшениці в раціоні відсутнє або 

складає невелику частку. Офіційна статистика поширеності целіакії в 

Україні відсутня, проте – за результатами досліджень Українського 

товариства целіакії – у нашій країні вже нараховується приблизно 1600 

хворих із доведеним діагнозом глютенової ентеропатії.  

Для України целіакія є «новою» хворобою, особливо серед дорослого 

населення. Однак, з огляду на історичне значення хліба, можна припустити 

досить високе її поширення. Саме тому останнє десятиліття розвитку та 

великої популярності набувають безглютенові дієти. Даний факт пов'язують 

з вдосконаленням методів діагностики захворювань, обумовлених 

непереносимістю глютену та маркетинговими прийомами виробників 

продукції. В результаті цього на полицях магазинів, в меню кафе і 

ресторанів з'являється все більше безглютенових продуктів харчування. 

Однак, для багатьох людей безглютенові дієти – це не частина тренду, а 

життєва необхідність. Дана проблема активно досліджується медиками з 

1950 року, так як саме в цей час було встановлено зв'язок між целіакію 

(крайньою формою непереносимості глютену) і вживанням глютеновмісних 

продуктів. 

Заміна продуктів, що містять глютен, на безглютенову альтернативу, 

безсумнівно, допоможе у вирішенні проблеми поліпшення здоров'я 

населення. При переході на безглютенове харчування потрібно забезпечити 
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наявність в раціоні всіх необхідних нутрієнтів в достатніх кількостях. 

Особливо це відноситься до есенціальних нутрієнтів, які надходять в 

організм людини тільки з продуктами харчування і не можуть синтезувати в 

самому організмі. 

Для виробництва безглютенових виробів зазвичай використовують 

продукти переробки зерна рису, кукурудзи, льону, нуту, кунжуту, 

набувають поширення розробки по використанню амаранту, сорго та ін. 

культур. 

Сорго (Sorghum bicolor L.) є п'ятим за поширенням злаком в світі і 

широко культивується в Африці, Південній Азії та Центральній Америці. В 

Україні сорго вирощується в основному в південних регіонах, в тому числі і 

в Дніпропетровській області. Зерно сорго вважають основним продуктом 

харчування близько 500 мільйонів людей з 30 країн світу.  

Хімічний склад зерна сорго містить вуглеводи (54,6–77,2 %), білки 

(4,7–19,0 %), харчові волокна (4,5–26,3 %) та ліпіди (1,6–5,0 %). Крім того, 

сорго є багатим джерелом антиоксидантів і фенольних сполук в порівнянні 

з іншими злаками, такими як рис.  

Найголовніше, що зерно сорго не містить глютену, що робить 

можливим застосування його як харчового інгредієнта при виробництві 

багатьох безглютенових харчових продуктів, включаючи пластівці для 

сніданку, снеки, хліб, макаронні і кондитерські вироби.  

Прикладом розширення асортименту безглютенової продукції можуть 

стати зернові батончики на основі повітряного сорго з додаванням плодово -

ягідної сировини, горіхів та зв’язуючого компоненту.  

В ході дослідження було проведено органолептичну оцінку зернових 

батончиків 10 рецептур з різним вмістом компонентів та визначено їх 

оптимальне співвідношення, г/100 г: мед – 40; поп-сорго – 18; амарантові 

пластівці – 12; шрот льняний – 10; курага – 5; чорнослив – 5; родзинки – 5; 

мигдаль – 5. 

Зерновий батончик, виготовлений за оптимальною рецептурою добре 

тримає форму, має приємний зовнішній вигляд та темно-коричневий колір; 

запах та смак характерний зерновий, злегка солодкий; консистенція 

хрустка.   

Отже, результати дослідження свідчать про потенційну можливість 

використання повітряного сорго як основи для виробництва безглютенових 

батончиків. Зі збільшенням діагностики целіакії вітчизняними медиками 

можна заявити, що ринкові перспективи інноваційних безглютенових 

продуктів на основі сорго дуже великі. Крім того, можливе залучення нових 

покупців, які не страждають целіакією, але цікавляться новими смаками та 

продуктами. 
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ТЕХНОЛОГІЯ МАРМЕЛАДУ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 

 

Боднарук О.А., Маляренко М.С. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

 Кондитерські вироби - це висококалорійні харчові продукти, що 

відрізняються високим вмістом сухих речовин, Які володіють солодким 

смаком, складним ароматом і привабливим зовнішнім виглядом. Кондитерські 

вироби є улюбленим продуктом людей різних вікових груп. 

 У рецептуру кондитерських виробів найчастіше включаються рослинні 

компоненти, такі, як фруктові, ягідні, овочеві пюре і соки, екстракти і настої 

трав. Тому в них містяться вуглеводи, жири, білки, кондитерські вироби 

можуть бути джерелами вітамінів, баластних речовин. 

 Останнім часом заміною натуральному рослинній сировині в складі 

кондитерських виробів є харчові добавки: ароматизатори, барвники, 

стабілізатори консистенції. наприклад, до мармеладний виробам, які все 

частіше виготовляються на основі загусників, цукрового піску і харчових 

добавок, зрідка з додаванням виноградного соку і часто зовсім не містять 

фруктів, ягід або овочів. 

Створення нових видів кондитерських виробів, що містять натуральне 

рослинна сировина - джерело вітамінів і харчових волокон, є актуальним 

завданням.  

Метою дослідження є розробка технології фруктово-желейного 

мармеладу на основі овочевого і ягідної сировини. Як рослинної сировини для 

введення в рецептуру були обрані буряк столовий (Beta vulgaris), журавлина 

звичайна (Vaccinium oxycoccos L.) і обліпиха крушиновидная (Hippophae 

rhamnoides). 

 Буряк є багатим джерелом вітаміноподібні речовини бетаина. Бетаїн 

надає благотворний вплив на серцево-судинну систему людини, він підвищує 

еластичність капілярів, має спазмолітичну і гіпотензивну дію. Зміст бетаина, а 

також калію, магнію, заліза, аскорбінової і фолієвої кислоти, рутина роблю 

буряк важливим компонентом раціону, спрямованого на профілактику і 

лікування серцево-судинних захворювань 

 Зниженню ризику хвороб кровообігу може сприяти і регулярне 

споживання ягід журавлини і обліпихи. Ягоди багаті аскорбіновою кислотою, 

біофлавоноідами, вітамінами групи В, вітаміном А, РР. Споживання їх сприяє 

зниженню рівня цукру в крові, надає ангіопротекторну дію. Важливою є 

хороша желююча здатність журавлинного пюре завдяки високому вмісту в 

ньому пектинових речовин. 

 Для отримання стабільної при зберіганні консистенції мармеладу 

використовують різні загусники. Найбільш часто застосовуються сухий пектин, 

агар, агароїд, холодці на основі яких мають високі температури плавлення і 

дозволяють отримати продукцію зі стабільною при кімнатній температурі 

консистенцією. 
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 Для створення продукту, який благотворно впливає на організму, як 

загусник використовували желатин. Таким чином, в рецептуру фруктово-

желейного мармеладу увійшли буряковий сік, пюре обліпихи і журавлини, 

цукор-пісок, патока і лимонна кислота  

 Ягоди миють, після чого готують ягідне пюре на ягодопротирочній 

машині. Пюре уварюють під вакуумом з цукром до змісту сухих речовин 58%. 

Буряк миють, чистять, подрібнюють за допомогою дробарки і пресують для 

отримання соку. Буряковий сік використовують для набухання желатину. Після 

набухання желатину змішують з ягідним пюре, вносять лимонну кислоту і 

уварюють до змісту сухих речовин 76 %. Формування мармеладу здійснюється 

на мармеладовідливній машині. Після цього пневматичним виштовхуванням 

відбувається вибірка з форм на решета. Готові мармеладні вироби посипають 

цукром-піском. Готовий продукт має смак і запах, характерні для вихідної 

сировини, без стороннього присмаку і запаху, темно-червоного кольору. 

 У готовому продукті також було досліджено зміст біологічно активних 

речовин - вітаміну С і біофлавоноїдів. Експериментальні дані представлені в 

таблиці. Зразкове утримання бетаїну і пектинових речовин в 100 г продукту 

було розраховано, виходячи з літературних даних. 

 

Таблиця – Вміст біологічно активних речовин в готовому желейно-

фруктовому мармеладі 
 

Вміст, мг 

в 100 г 

продукту 

Біологічно 

активні 

речовини 

Добова потреба 

дорослої 

людини, мг. 

% задоволення добової 

потреби при споживанні 

100 г продукту 

21,5 Вітамін С 70,0 30,7 

8,3 Біофлавоноіди 35,0 23,7 

50,7 

Бетаін 

(розрахунковим 

методом) 

500,0 10,1 

1427,5 

Пектинових 

речовини 

(розрахунковим 

методом) 

15000,0 9,5 

 

 Досліджено вміст сухих речовин і біологічно активних компонентів в 

буряці, обліписі і журавлині, обгрунтовані дозування ягідних пюре в мармеладі. 

 В результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що 

желейно-фруктовий мармелад, виготовлений з додаванням бурякового соку, 

обліпихи і журавлини, є функціональним продуктом за змістом біологічно 

активних речовин - Вітаміну С і біофлавоноїдів, а також дозволяє збагатити 

раціон бетаїном та пектиновими речовинами. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЙОГУРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

БДЖОЛИНОГО МЕДУ 

 

Афукова Н.О., канд. техн. наук, доцент, 

Могутова В.Ф., канд. с.-г. наук, доцент, 

Сільченко К.П. 

Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ 

 

Велику роль в раціональному харчуванні людини грають кисломолочні 

продукти, які слугують важливим чинником профілактики і лікування різних 

шлунково-кишкових й інших захворювань. 

Хімічний склад кисломолочних напоїв визначає їх харчову і дієтичну 

цінність. Біологічна активність кисломолочних напоїв може варіювати в певних 

межах залежно від початкової сировини і технології їх виробництва. 

Кисломолочні напої володіють рядом корисних властивостей, які обумовлені 

життєдіяльністю молочнокислих бактерій і їх антибіотичною активністю. Разом 

з антибіотичними властивостями повноцінність амінокислотного складу білків 

кисломолочних продуктів, їх легка перетравлюваність внаслідок кислотної 

коагуляції і ферментного протеолізу білків молока, гарна засвоюваність 

мінеральних речовин роблять ці продукти незамінними в харчуванні дітей і 

дорослих. Згідно існуючим уявленням, ці продукти володіють пробіотичними 

властивостями – тобто здатністю стимулювати зростання корисних 

мікроорганізмів в кишечнику і пригнічувати зростання патогенної мікрофлори, 

а також стимулювати імунну відповідь організму. На сучасному етапі перед 

молочною промисловістю стоїть завдання створення кисломолочних напоїв, 

збагачених натуральними природними компонентами. Використання 

природних компонентів носить багатофункціональний характер. При введенні в 

рецептуру природних компонентів відбувається збагачення продукту 

вітамінами, мінеральними речовинами, органічними кислотами, харчовими 

волокнами та іншими біологічно активними речовинами. Перспективною 

сировиною, виключно корисною за вмістом живильних речовин, що володіє 

широким спектром лікувально-профілактичних властивостей, унікальним 

біохімічним складом і набором біологічно активних речовин, є мед.  Крім того, 

мед має бактерицидні властивості, які можна використовувати для збільшення 

термінів зберігання кисломолочних напоїв.  

Як відомо, для кожного виду кисломолочних продуктів використовується 

певна закваска, яка забезпечує специфічні для даного продукту органолептичні, 

реологічні і біологічні властивості. При підборі молочнокислих заквасок для 

нового продукту  проводили в їх присутності сквашування нормалізованого 

молока з додаванням меду. Доза заквасок (Lac. lactis, Lac. lactis + B. bifidum , 

Str. thermophilus, Str. thermophilus + B. bifidum, Lbm. bulgaricum, Lbm. 

bulgaricum + B. bifidum, B. bifidum, кефірна закваска) склала 3 % від маси 

нормалізованого молока, оскільки у виробництві традиційних кисломолочних 

напоїв використовують закваску залежно від її активності в кількості від 3 до 5 
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%. Масова частка меду складала 5…11 %. Температура сквашування – 

оптимальна для кожного виду закваски. За органолептичними показниками 

готового кисломолочного напою встановлювали тривалість сквашування. 

Результати досліджень показали, що кисломолочні напої з додаванням 

меду за органолептичними показниками виявилися кращими при титрувальній 

кислотності в межах від 90 до 110 °Т. 

Доведена доцільність використання комбінованої закваски Lbm. 

bulgaricum + B. bifidum (1:1) для отримання йогурту з бджолиним медом. 

Визначені параметри сквашування йогурту, що рекомендуються: доза закваски 

3 %, температура 38…42 °С і тривалість сквашування 6 годин. 

Завданням другого етапу експерименту було вивчення впливу масової 

частки меду на органолептичні показники йогурту. Порівняльний аналіз 

органолептичних властивостей готових напоїв показав, що прийнятна масова 

частка меду для йогурту складає 10% від маси нормалізованого молока. 

Збільшення концентрації бджолиного меду вище 11% не активізує 

молочнокислий процес. 

При додаванні меду в кисломолочні продукти велике значення має вибір 

стадії внесення меду в нормалізоване молоко. Розглянуто декілька варіантів: 

–  внесення меду до нормалізованого молока до пастеризації; 

–  внесення меду до нормалізованого молока перед сквашуванням; 

–  внесення меду до молока через 2 години від початку сквашування; 

–  внесення меду після сквашування. 

Порівняльний аналіз даних, отриманих в ході експерименту, свідчить про 

те, що кисломолочні напої з внесенням меду перед сквашуванням і через 2 

години від початку сквашування мають дуже схожі органолептичні показники, 

але наростання титрованої кислотності відбувалося активніше у разі внесення 

меду через 2 години від початку сквашування. Внесення меду після 

сквашування, тобто в сквашене молоко, призводить до утворення пороку – 

відстій сироватки. 

Таким чином, для виробництва кисломолочних продуктів з медом можна 

пропонувати два варіанти стадії внесення натурального бджолиного меду – 

внесення меду до пастеризації і внесення меду через 2 години від початку 

сквашування. 

У результаті експериментальних досліджень був встановлений 

технологічний регламент виробництва йогурту з натуральним бджолиним 

медом. Режими, що рекомендуються для теплової обробки молочно-медової 

суміші: 63±2 °С з витримкою 20 хвилин (внесення меду до пастеризації); 

85…87 °С з витримкою 5…10 хвилин або 90…92 °С з витримкою 2…3 хвилини 

(внесення меду через 2 години від початку сквашування.  

Визначені фізико-хімічні і органолептичні показники нового 

кисломолочного напою. 

Встановлені гарантовані терміни зберігання розробленого продукту – не 

більше 5 діб за температури 4 ± 2 °С.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ 

КАБАЧКІВ У ТЕХНОЛОГІЇ СТРАВ 

 

Чоні І.В., канд. техн. наук., доцент,  

Рогова А.Л., канд. екон. наук, доцент 

ПУЕТ, м. Полтава 

 

Останніми роками інтенсивно розвивається новий напрям – розроблення 

технологій виробництва і застосування функціональних інгредієнтів, біологічно 

активних добавок із рослинної сировини та виділених із них речовин. 

Натуральні добавки з рослинної сировини, завдяки вмісту великої кількості 

біологічно активних сполук, підвищують біологічну цінність й профілактичні 

властивості готової продукції. Оптимізація структури харчування за рахунок 

уведення у раціон функціональних харчових продуктів є одним із дієвих 

способів вирішення проблеми оздоровлення населення.  

Розглянута можливість використання кабачка в якості рослинної 

сировини, що має високу поживну цінність та вміст пектинових речовин. 

Кабачок багатий на вітаміни В1, В2, РР, С, містить фолієву, пантотенову 

кислоти. З мінеральних солей за своєю відносно високою концентрацією 

виділяється калій. Харчова цінність цього продукту також пов'язана з 

присутністю в складі недозрілих плодів легкозасвоюваних вуглеводів. 

Нейтральний смак кабачка та наявність в ньому пектинових речовин дає 

підставу використовувати його в якості драглеутворюючої сировини у складі 

мусів, самбуків та інших желеподібних страв із частковою заміною желатину, 

що входить до їх складу. В основу технології переробки кабачка на порошок 

покладено процес зневоднення сировини, за рахунок чого утворюється продукт 

високої якості при незначних втратах есенційних речовин. Напівфабрикат 

«порошок із кабачків» отримували шляхом двофазного висушування свіжих 

кабачків. Спочатку нарізаний кабачок висушували до вологості 11,0±1,0, 

отриманий продукт подрібнювали і досушували до вологості 7,0±1,0 % при 

температурі 45...50 
0
С. Сушіння проводилось конвективним методом. Порошок 

з кабачка перед використанням відновлюють при гідромодулі 1 : 3. 

За результатами досліджень встановлено, що вміст пектину в пюре із 

кабачка складає 1,86 ± 0,3 %,  у порошку - 1,72±0,3 %. Кабачок містить в собі 

два види пектинових речовин – пектини і протопектини. Під час сушіння 

кабачків при температурі, що не перевищує 80 ºС, відбувається часткове 

перетворення протопектину в пектин. За органолептичними показниками 

встановлено, що до самбуків порошок з кабачків може бути внесений лише у 

відновленому вигляді, оскільки сухий порошок негативно впливає на зовнішній 

вигляд і консистенцію кінцевого продукту. 

Таким чином, використання кабачка та продуктів його переробки може 

знайти поширення у технологіях виробництва солодких страв, соусів та інших 

продуктів харчування. 
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ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЯХ 

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ  

ДЛЯ ДІАБЕТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Рогова А.Л., канд. екон. наук, доцент,  

Андрущенко Я.С., студент 

ПУЕТ м. Полтава 

 

Одним з найпоширеніших неінфекційних захворювань є цукровий діабет. 

У структурі захворюваності діабетом цукровий діабет 2 типу (ЦД2) складає 

біля 90 %. Розповсюдження даного захворювання має комплекс причин, але 

значною мірою пояснюється збільшенням надлишкової маси тіла, низькою 

фізичною активністю населення. Серед широкого асортименту харчових 

продуктів борошняні кондитерські вироби (БКВ) користуються підвищеним 

попитом у населення, але відомо, що вони мають невисоку біологічну цінність 

та містять значну кількість сахарози, що виключає можливість споживання їх 

хворими на цукровий діабет. 

Таким чином, розроблення спеціалізованих кондитерських виробів для 

профілактики дієтотерапії ЦД2 є доцільним. Це дозволить підвищити якість 

життя, зменшити вартість лікування й імовірність ускладнень, забезпечить 

зниження вмісту цукрів, насичених жирів, трансізомерів, солі. Перспективним 

при виробництві борошняних кондитерських виробів для зазначеного 

контингенту споживачів є використання підсолоджувачів природного 

походження. Збагачення БКВ такими речовинами має перевагу перед 

препаратами, отриманими шляхом мікробіологічного або хімічного синтезу, всі 

поживні речовини, що містяться в них, перебувають у вигляді природних 

з'єднань і мають форму, що найкраще засвоюється організмом. До 

підсолоджувачів висувають наступні вимоги: чистий, приємний солодкий смак, 

аналогічний сахарозі, відсутність цвіту й запаху, неканцерогенність, 

нетоксичність, гарна розчинність у воді, хімічна й термічна стійкість. Також 

необхідно враховувати технологічні властивості (схильність до кристалізації, 

вологоутримуюча здатність) і фізіологічні ефекти (калорійність, глікемічне 

навантаження, пребіотичні властивості), органолептичні характеристики 

готової продукції. Позитивним моментом є можливість виготовлення продуктів 

зі зниженою калорійністю. Задачу зменшення кількості цукру в складі 

традиційних виробів вчені вирішують розробкою БКВ із застосуванням 

замінників цукру. Одним із шляхів розширення та покращення асортименту 

діабетичних кондитерських виробів може бути використання інуліномісткої 

сировини, яка має властивість знижувати рівень цукру в крові, це – топінамбур. 

Топінамбур містить велику кількість сухих речовин (до 20 %), серед яких до 80 

% складає інулін - полісахарид, гідроліз якого приводить до одержання 

нешкідливого для діабетиків цукру – фруктози. Розроблено рецептуру 

пісочного печива для діабетичного харчування з топінамбуром. Продукт 

містить підвищену кількість вітаміну С і компонентів з Р- вітамінною 

активністю. На сьогоднішній день серед рослин, що продукують солодкі 
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речовини, значний інтерес представляє – стевія або дволисник солодкий. 

Запропоновано рецептуру бісквіту круглого «Буше» із заміною цукру на 

стевіозид. якій має ступінь солодкості відповідно до цукру 1 : 350. Стевіозид 

має гіркуватий присмак, для покращення смакових властивостей бісквіту 

запропоновано додавання до тіста апельсинової цедри. Колір виробу не 

змінився, оскільки, стевіозид є глікозидом і  не піддається і 

меланоїдиноутворенню. Цей недолік можливо виправити за допомогою 

оздоблювальних напівфабрикатів. Пропонуємо в якості інуліномісткої добавки 

у борошняні кондитерські вироби використовувати борошно з кореню цикорію. 

Корінь цикорію має багатий хімічний склад і може мати лікувально-

профілактичну спрямованість. Вуглеводний склад цикорію, в основному, 

представлений інуліном, а також містить такі цукри, як левулоза (10...20 %) і 

фруктоза (4...10 %). Гіркий присмак надає глікозид інтибін, що міститься в його 

складі,  його кількість не перевищує 0,2 %. До складу цикорію входять 33 

мінеральних елемента, вітаміни А, Е, РР і групи В. Природна фруктоза, що 

входить до інуліну, є унікальним дієтичним цукром, якій здатний брати участь 

у тих же обмінних процесах, що й глюкоза. Порошок з кореня цикорію являє 

собою світло-коричневу масу з легким пряним ароматом. Порошок зберігає всі 

корисні властивості й особливо інулін, що надає даному продукту лікувально-

профілактичну спрямованість. Фруктоза, що міститься в цикорії, сприяє 

виведенню шкідливих речовин з організму. Цикорій допомагає при початкових 

стадіях захворювання цукровим діабетом. Він благотворно впливає на обмінні 

процеси й сприяє кращому засвоюванню вітамінів й мінеральних речовин. В 

організмі людини під дією соляної кислоти шлунка й ферментів кишечника 

інулін розщеплюється на фрагменти, які проникають у кров. Нерозщеплена 

частина виводиться з організму, сприяючи видаленню важких металів, 

холестерину, токсинів.  

Проведено дослідження органолептичних показників пісочних виробів із 

добавкою порошку з кореня цикорію в кількості 5 та 10 % від маси борошна з 

відповідним зменшенням кількості цукру в рецептурі. Визначено, що вироби 

відрізняються підвищеною розсипчастістю. При внесенні 10 % добавки 

з’являється характерний аромат цикорію. Також необхідно відзначити 

наявність тонкого, ледве помітного присмаку цикорію. Це пояснюється 

вираженими смаковими властивостями даної добавки, що не є недоліком, а 

лише надає особливість даному виду виробу. Поліпшення органолептичних 

показників борошняних кондитерських виробів пояснюється тим, що порошок з 

кореня цикорію є додатковим джерелом цукрів. При взаємодії амінокислот і 

цукрів утворюються темно забарвленні продукти (меланоїди), завдяки яким 

вироби одержують більше яскраве фарбування, а також більше яскраво-

виражені смак і аромат.  

Таким чином, використання порошку з кореня цикорію в технологіях 

борошняних кондитерських виробів дозволить розширити асортимент даної 

групи продукції для людей з цукровим діабетом другого типу, одержати вироби 

високої якості.  
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РОЗРОБКА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ІНГРІДІЄНТАМИ 

 

Терновська Г.Р., Пусікова О.А., асистент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Регулятори кислотності – речовини, що встановлюють і підтримують в 

харчовому продукті певне значення рН. 

У сучасному виробництві і переробці харчових продуктів встановлення і 

підтримання певного значення рН має велике значення. Низьке значення рН 

сприяє продовженню терміну придатності продуктів, так як створює 

несприятливі умови для розвитку мікроорганізмів і підсилює дію консервантів. 

Щодо області застосування, то це  виробництво напоїв, м'ясо- і 

рибопродуктів, мармеладу, желе, твердої і м'якої карамелі, кислих драже. 

Прикладом таких речовин є E-260 - Оцтова кислота льодяна (Acetic acid 

glacial) - корисна і практично безпечна для людини харчова добавка. 

У природі вона виділяється при життєдіяльності деяких бактерій, що 

зустрічаються у воді та їжі. Отримувати її можна різними методами: природним 

шляхом при бродінні соків, вин або етилового спирту, хімічним синтезом при 

взаємодії метанолу з окисом вуглецю та іншими. 

Оцтова кислота – це їдка рідина без кольору і з різким запахом. При 

температурі 16,75 градусів вона замерзає. 

У харчовій промисловості вона використовується як консервант (так як 

робить сильний антимікробну дію), регулятор кислотності і надає їжі приємний 

смак. Зазвичай водні розчини Е-260 (оцет - концентрація від 3 до 9 % і оцтова 

есенція - концентрація від 70 до 80 %) застосовують для консервування овочів 

та фруктів, приготування сирів і хлібобулочних виробів. 

Оцтова кислота корисна для людини - вона бере участь в обміні речовин, 

сприяючи розщепленню жирів і вуглеводів їжі. Тому вона дозволена в якості 

харчової добавки у всіх країнах світу в будь-якій кількості.  

Оцтова кислота широко використовується у кулінарії. Прикладом є 

технологія журавлинного соусу. 

Виходячи з даних акту відпрацювання оптимальний варіант нашої 

добавки-сукралози, становить 11 г на 1000 г виробів, затверджено це 

санітарними правилами по застосуванню харчових добавок, оскільки поклавши 

більше цієї добавки, відзначаємо зміна в якості готового виробу. Зменшення 

кількості E-260 - Оцтова кислота льодяна, призводить до того, що продукт буде 

мати недостатньо виражений смак. E-260 - Оцтова кислота льодяна є в системі 

регуляторів кислотності і надає страві більш виражений смако-ароматичний 

комплекс. 

Як висновок можу сказати, що оцтова льодяна кислота як представник 

речовини, що встановлює і підтримує в харчовому продукті певне значення рН, 

має істотне значення у технології виробництва страв та напівфабрикатів.   
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МАНГО – ПЕРСПЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ 

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 
 

Буряк Д.О., Польовик В.В., 

Дейниченко Л.Г., канд. техн. наук,   

Корецька І.Л. канд. техн. наук 

НУХТ, м. Київ 
 

Останнім часом відсоток захворюваності населення України невпинно 

збільшується. Однією з найголовніших причин цьому є дефіцит біологічно 

активних речовин у раціоні людини. Проблема їх нестачі стає підґрунтям для 

розвитку хвороб, погіршення самопочуття, зниження імунітету, ускладнення 

перебігу хронічних захворювань, тощо. Відповідно до цього постає питання, що 

стосується збагачення страв біологічно активними речовинами, зокрема 

солодких збивних страв (самбук).  

Використання натуральних рослинних наповнювачів у технології 

приготування є найбільш перспективним шляхом збагачення страв біологічно 

активними речовинами. З цією метою було прийнято рішення про 

використання мангового пюре у технології самбуку. 

Манго – надзвичайно поживний екзотичний фрукт, що характеризується 

вражаючим вітамінно-мінеральним складом. Плід містить вуглеводи (15,2 г), 

жири (0,27 г), білки (0,51 г), харчові волокна, цукри. Також манго знаменитий 

багатим складом рідкісних цукрів — крім фруктози і глюкози у ньому є 

ксилоза, мальтоза, манногептулоза. Крім того до складу м’якоті входить 12 

амінокислот, у тому числі незамінних.  

Особливо цей плід цінується за великий вміст вітамінів: β-каротин (0,44 мг), 

вітамін А (0,3 мг), вітамін В3 (0,7 мг), вітамін В5 (0,16 мг), вітамін В6 (0,13 мг), 

вітамін В9 (0,04 мг), вітамін Е (1,12 мг), вітамін РР (0,58 мг), холін (7,6 мг), а також 

досить високий вміст вітаміну С (36 мг), що у кілька разів більше ніж у лимонах. 

Крім цього, у плодах манго міститься досить багато макро- та 

мікроелементів:  кальцій (10мг), магній (9 мг), калій (156 мг), фосфор (11 мг), а 

також натрій, залізо, цинк, мідь, марганець та селен. Справляє позитивну дію на 

травлення, серцево-судинну та нервову системи, підвищує гемоглобін, тамує 

відчуття голоду та заряджає енергією. 

Нами вдосконалення технологію приготування вершкових кремів шляхом 

введення в рецептуру пюре з манго. Оцінювання модельних зразків 

оздоблювальних напівфабрикатів показало, що зразки вершкового крему з 

концентрацією мангового пюре 25 % мають найбільш високі органолептичні 

показники. Аналіз хімічного складу вершкового крему «Манго+» показав 

зниження калорійності десерту на 16 %. 

Манго є надзвичайно корисним продуктом харчування із збалансованим 

хімічним складом. Використання цих плодів у технології приготування 

солодких збивних страв дасть змогу розширити асортимент страв у даній групі 

десертів, а також отримати поживну та збагачену біологічно активними 

речовинами солодку страву.  
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IMPROVEMENT OF YOGURT PRODUCTION PROCESS  

BY ADDING BANANA POWDER 

 

Helikh A., Ph.D., Associate professor 

Yang Rui, master 

Sumy national agrarian university 

 

Yoghurt is a structured fermented milk drink, whose popularity among 

consumers is explained not only by its taste, but also by its functional properties. 

Cultures of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus salivarius 

subsp. Thermophilus. Useful properties are inherent only in natural yoghurts, for the 

production of which raw materials and ingredients (dyes, flavors, preservatives, 

stabilizers) of natural origin are used. The shelf life of yogurt is no more than 14 

days. For this reason, the urgent task of research on storage stability is to develop 

formulations of dairy products that would have no additives other than natural fillers 

with a balanced content of vital nutrients. Yogurt is a traditional food in China. 

Yogurt tastes sweet and sour, and rich in nutrition. At present on the market fruit 

yoghurt variety is much, taste disparate, for example: strawberry yoghurt, red date 

yoghurt, banana yoghurt and so on, be welcomed by consumer deeply. Nowadays, 

banana yogurt is mostly made by adding banana pulp to yogurt, but this experiment is 

adding banana powder to yogurt. The aim is to develop the technology of natural 

additives and fillers, and to explore the improvement of yogurt production process. In 

addition, this experiment will concentrate yogurt ingredients to increase the supply of 

vitamins and proteins to the body, and increase the product's rheological properties  

In the production of yogurt as a stabilization system, often used as a starch and 

modified starch, alginate, carrageenan, locust bean gum, pectin, 

carboxymethylcellulose, gelatin, which increases water holding capacity of the 

product and improve the rheological properties of this kind of product. In addition, 

the microorganisms contained in the stabilizers are able to break down pectin and 

starch, thereby reducing the stabilizing effect. Introduction to the formulation of 

yogurt fillers, as a rule, leads to a deterioration of their rheological parameters: a 

decrease in viscosity, separation of serum and deterioration of the taste properties of 

the product. This causes an increase in the number of flavors and stabilizers 

introduced into their composition, which negatively affects the decrease of the 

population of "living microflora", the deterioration of the biological value of the 

product. Banana powder was added to yogurt in this experiment because of its 

comprehensive nutrition and outstanding health function. The benefits of adding 

banana powder to yogurt were studied by calculating the effective viscosity, water 

holding capacity and active acidity. The yogurt required in the experiment will be 

made by ourselves, with pure milk as the raw material, heated to 45℃, separated by a 

separator for milk fat, and then pasteurized at 85-87℃ for 10-15 minutes. When it is 

cooled to room temperature (23-25℃), yeast will be added and fermented in a 

suitable environment for 8 hours. Finally, the banana powder and the obtained yogurt 

were tested according to the recipe. Banana powder in the polydisperse system of 
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yogurt will act as a stabilizer of the structure. It will help to improve the structure, 

rheological properties, increase the water-holding ability. 

The results of the calculation of moisture holding capacity (WHC) are 

presented in Fig. 1. 

The calculation of the university was performed on the 1s-t, 5-th, 10-th and 15-

th day of the experiment. 

Fig. 1 - The results of the calculation of moisture holding capacity (WHC) 

 

From the graphs in Fig. 1 shows that the indicators of WHC samples with 

stabilizer and samples with strawberry powder had almost the same values during 15 

days of storage. At the beginning of the study, the university for the sample was - 84, 

for the sample with strawberry powder - 85. After 15 days of storage, the university 

for the sample was - 67, for the sample with strawberry powder - 69. The best 

indicators of the university has a sample with strawberry powder. Strawberry powder 

increases the viscosity and the ability of test samples of yogurt. Studies of the ability 

of fermented milk clots to retain moisture showed that the highest WHC ability had 

samples of the product with strawberry powder, the WHC performance of which was 

2-3 % higher than in the control. 

Adding banana powder to yogurt has even color, unique and pure flavor, 

outstanding flavor of banana and fermented milk, delicate taste, sweet and sour taste, 

as well as fruit fragrance and milk fragrance perfect combination, and help to clear 

heat detoxification, diuretic laxative, at the same time rich in protein, vitamins, 

minerals and other functional components to maintain the balance of intestinal flora, 

no cholesterol, is a healthy fashion drink. Adding banana powder will help us 

increase the nutritional value of the product. Enrich yogurt with dietary fiber. Which 

in turn will act as stabilizers of the structure of yogurt. Adding bananaa powder will 

help us to obtain a useful food product with a number of new structural and 

mechanical properties, rich physical and chemical composition and organoleptic. 
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IMPROVEMENT OF YOGURT PRODUCTION PROCESS  

BY ADDING VEGETABLE POWDER 

 

Helikh A., Ph.D., Associate professor 

Li Qingshan, master 

Sumy national agrarian university, Sumy 

 

A promising direction in the creation of new food products is the combination 

of milk and vegetable raw materials, which can compensate for the shortage of 

necessary substances that are important for our body. Dairy products are always in 

demand. Recently, many studies have been devoted to the development of plant-

based foods. Plant foods are an important source of carbohydrates, proteins, fiber, 

vitamins, minerals, and other beneficial food elements. Thanks to these properties, 

pumpkin seed flour can be used in the production of dairy products, diversifying the 

range of dairy products and obtaining a product with the best nutritional and 

biological properties. An herbal supplement is not only a valuable biologically active 

food product, but also has a general strengthening and healing effect on the human 

body due to a complex of various therapeutic and prophylactic properties. Flour from 

pumpkin seeds is a source of complete, well-digestible protein, the content of which 

in the product is at least 40%. The product contains both interchangeable and 

irreplaceable vital amino acids, when deficient in food, the normal development and 

functioning of the body is disrupted, and its resistance to many diseases is reduced. 

So, the amino acid isoleucine, necessary for the formation of hemoglobin, regulates 

blood sugar levels. In addition, flour from pumpkin seeds contains a complex of B 

vitamins, vitamin C, carotenoids, macro- and microelements (potassium, calcium, 

phosphorus, iron, zinc), and essential dietary fiber. Flour from pumpkin seeds is a 

rich source of zinc, selenium, iron, vitamin E, essential amino acids, dietary fiber, 

essential fatty acids in a balanced natural form.In the pumpkin powder added to 

yogurt this experiment, we can understand the effect of adding pumpkin powder on 

the viscosity of yogurt in the yogurt through. Pumpkin is rich in sugar pumpkin 

yogurt will taste a difference.  

Pumpkin powder as organic, natural, green additives, added to yogurt, to 

enhance the nutritional value and taste of yogurt, with great production values 

research. Pumpkin, family Cucurbitaceae, is eaten widely in China and enjoys an 

important place in Traditional Chinese Medicine. Numerous bioactive metabolites, 

like polysaccharides, proteins, peptides, sterols, etc., have been reported in pumpkin. 

Pumpkin polysaccharide can improve the immune function, antioxidation and other 

biological activities of the body. Its antioxidant activity is reflected in its ability to 

scavenge many free radicals produced by living organisms in the process of 

metabolism, including superoxide anion radicals (O2), hydroxyl radicals (•OH) and 

their active derivatives (such as H2O2). 

Nowadays, it has been reported that fortification of food products using natural 

resources (fruits, vegetables, herbal extracts, cereals, nuts, seeds etc.) is necessary to 

improve nutrient intake with minimal side effects.Yogurts, like other fermented milk 
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drinks, are pseudoplastic liquids. Their viscosity depends not only on stress, but also 

on shear rate, temperature, mass fraction of fat and acidity. 

Indicators of effective viscosity of samples are presented in fig. 1. 

 
Fig. 1 – Rheogram of the studied samples 

 

From the rheogram in fig. 1 shows that the introduction of powdered fillers into 

the yogurt increases the viscosity and preserves the structure without the use of 

stabilization systems. From the graphs in Fig. 1 shows that the effective viscosity for 

the sample with pumpkin powder was found at the beginning of the study - 720 Pa⋅s, 

and slightly increased by the 4th day of storage and amounted to - 728 Pa⋅s, with 

subsequent storage, the effective viscosity decreased by The 15th day of storage was 

- 655 Pa⋅s. The effective viscosity of the sample with the stabilizer and the sample 

with pumpkin powder had similar values during 15 days of storage. At the beginning 

of the study, the effective viscosity for the control sample was 756 Pa⋅s, for the 

sample with pumpkin powder - 747 Pa⋅s. After 15 days of storage, the effective 

viscosity for the control sample was 682, for the sample with pumpkin powder - 678 

Pa⋅s. It is believed that the development of alternative dairy products by the addition 

of vegetable ingredients with high nutrient content and functional properties will lead 

to an innovative concept in the functional food market as the importance attached to 

health is gradually increasing. The development of basic vegetables yogurt yogurt 

will retain their nutritional value, based on the yogurt added to vegetables in 

vitamins, dietary fiber, and the taste is improved. Development of vegetable yogurt 

has huge market potential and the possibility of having people to change diet. Thus, 

yogurts with the addition of pumpkin powder were distinguished by good 

organoleptic, physico-chemical and microbiological indicators, had a uniform 

consistency, a pleasant and delicate taste with a slight aftertaste of added vegetables. 

By their properties, vegetable-filled yogurts can be used in the nutrition of both adults 

and children. 
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З ВИКОРИСТАННЯМ БАЛАСТНИХ РЕЧОВИН 

РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Геліх А.О., канд. техн. наук, доцент, 

Василенко О.О., канд. техн. наук, доцент, 

Коробцова А.С., магістрант 

Сумський національний аграрний університет 

Применко В.Г., канд. техн. наук 

Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури», м. Дніпро 

 

Плавлені сири займають гідне місце серед величезного асортименту 

продуктів, що виробляється молочною промисловістю. В Україні в останні 

роки зростають обсяги виробництва плавленого сиру, розширюється його 

асортимент, поліпшується якість продукції. Останнім часом починає 

розвиватися напрям, пов'язане з використанням у виробництві плавлених 

сирів і плавлених сирних продуктів сировини немолочного походження.  

Серйозні зміни в структурі харчування, пов'язані зі змінами в способі 

життя, зменшенням енерговитрат, призводять до того, що жодна з груп 

населення не отримує з споживаної їжею необхідної для здоров'я кількості 

вітамінів, мікро- і макроелементів. Для підтримки здоров'я людина повинна 

знаходити додаткові джерела необхідних його здоров'ю речовин. Вирішити 

проблему оптимізації харчування можуть збагачені, так звані функціональні 

продукти. Актуальним на сьогоднішній день є використання дієтичних 

харчових волокон в продуктах харчування, оскільки вони мають широкий 

спектр дії на організм людини. Жмих коноплі містить в своєму складі 

пектинових речовин – 3 %, інуліну – 5,6 %. На відміну від крохмалю і 

пектину, інулін селективно прискорює ріст і метаболізм біфідобактерій, є 

пребіотичним харчовим інгредієнтом. Дозволяє збільшувати кількість і 

метаболічну активність біфідобактерій і лактобактерій в кишечнику людини. 

Кількісний ріст популяції біфідобактерій пригнічує розвиток патогенних 

бактерій (патогенні клостридії, ентеробактерії, кишкові палички), вірусів  і 

грибів, що призводить до поліпшення складу кишкової флори і сприяє 

кращому виконанню цілого ряду біологічних функцій організмом людини. 

Біфідобактерії, сприяють зменшенню ризику виникнення злоякісних клітин і 

зменшенню рівня холестерину і амонію в крові, виробляють 

імуномодулятори, вітаміни групи В, фолієву кислоту і ін. Інулін має низьку 

калорійність – 1 ккал на г, що істотно нижче калорійності жиру і сахарози. 

має низький глікемічний індекс, цей факт має значення в харчуванні людей, 

які страждають на цукровий діабет і ожиріння. 

Хорошим резервом дієтичних харчових волокон для виробництва 

плавленого сиру є жмих коноплі, що служать джерелом вітамінів, органічних 
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кислот, моно- і дисахаридів, пектинових речовин, мінеральних та інших 

біологічно активних з’єднань. 

Метою цієї роботи було дослідження органолептичних та 

функціонально-технологічних показників плавлених сирів із використанням 

порошку жмиху коноплі. 

Проведено органолептичні дослідження розробленого сиру плавленого 

з додаванням порошку із жмиху коноплі і контрольного зразка сиру 

плавленого, що виготовлений по стандартній рецептурі ДСТУ 4635:2006, 

орієнтуючись на рецептури таких сирів як «Російський» і «Дружба». 

Досліджували смак, запах, колір, консистенцію.  

Результати дегустаційної оцінки показали, що додавання порошку із 

жмиху коноплі у кількості 10г на 100 г продукту (дослідний зразок) майже не 

справляє впливу на органолептичні показники сиру плавленого. Присутній в 

складі сиру плавленого конопляний жмих в поєднанні зі смаковими 

органічними речовинами інших компонентів обумовлює формування 

оригінальних смакових відчуттів. Узагальнюючи результати дегустаційних 

досліджень, можна констатувати, що дослідний зразок при кількості 

введення у рецептуру 10 г на 100 г не має характерного для рослинної 

сировини запаху. 

Основною вимогою технології виробництва полідисперсних молочно-

жирових виробів є дисперсний стан компонентів сиру плавленого і зв’язаний 

стан вологи та жиру. Тому вміст вологи, ВУЗ та ЖУЗ є одним з 

найважливіших показників у технології сиру плавленого. Перераховані 

функціонально-технологічні показники представлено у табл. 

 

Таблиця - Функціонально-технологічні властивості сиру плавленого 

із жмихом коноплі 

(n=5, Р≥0,95) 

Зразок ВУЗ, % ЖУЗ, % Волога, % 
Активна 

кислотність 

Контроль 70,6 72,0 70,9 6,2 

Сир плавлений із 

жмихом коноплі 
72,3 72,2 72,1 6,3 

 

Додавання порошку із жмиху коноплі сприяє стабілізації дисперсної 

системи сиру плавленого. Дослідження модельних зразків сиру плавленого з 

різними кількостями внесення порошку із жмиху коноплі показали, що 

додавання її у кількості 10 г на 100 г продукту сприятливо впливає на 

органолептичні і функціонально-технологічні властивості сиру плавленого. Про 

це свідчать високі показники ВУЗ та ЖУЗ дослідного зразка. 
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Серйозні зміни в структурі харчування, пов’язані зі змінами в способі 

життя, зменшенням енерговитрат, призводять до того, що жодна з груп 

населення не отримує з споживаної їжею необхідної для здоров’я кількості 

основних поживних речовин та мікро- і макроелементів. Вирішити проблему 

оптимізації харчування можуть збагачені, так звані полікомпонентні м’ясні 

продукти. Одним із перспективних напрямів виробництва полікомпонентних 

м’ясних продуктів є введення до складу стандартних рецептур додаткових 

якісних компонентів та харчових добавок з метою покращення харчової 

цінності, органолептичних, структурно-механічних властивостей та збагачення 

ессенціальними речовинами. Одними із найбільш дефіцитних є сполуки селену 

– потужні канцеропротектори, регулятори обміну речовин, складові частини 

більшості гормонів та ферментів. Одним із шляхів реалізації цього напрямку 

може бути збагачення фаршів варених ковбас стандартної рецептури м’яким 

тілом прісноводних двостулкових гідробіонтів та добавкою дієтичною селен-

білковою (ДДСБ) «Сивоселен плюс». Технологію ДДСБ «Сивоселен плюс» що 

містить у своєму складі органічний селен, який отримують у результаті 

взаємодії солей селену та глобулярних білків молочної сироватки, науково 

обґрунтовано. Встановлено, що ДДСБ «Сивоселен плюс», має лікувально-

профілактичну цінність і, крім того, є емульгатором дисперсних 

полікомпонентних систем. Її введення до рецептури харчових продуктів не 

впливає на органолептичні властивості, підвищує структурно-механічні 

властивості ковбасного фаршу та збагачує організм органічним селеном. 
В останні роки в технології виробництва ковбасних виробів 

простежується тенденція до збільшення використання сировини не м’ясного 
походження (соєвих білків), м’яса механічної обробки, а також блочного 
імпортного м’яса і м’яса з підвищеним вмістом жирової та сполучної тканин, 
що часто має органолептичні вади. Як результат дефіцит в раціоні незамінних 
амінокислот, цінних жирних кислот, мікро- та макроелементів. Все це сприяє 
розвитку серйозних проблеми в області харчування населення всього світу і, 
зокрема, України. Підвищення харчової та біологічної цінності м’ясних 
продуктів, а також створення інноваційних крафтових продуктів, які 
відповідають критеріям здорового харчування, є актуальними проблемами 
сучасного суспільства. Одним із можливих шляхів реалізації цих проблем 
вважається розробка технологій одержання м’ясних продуктів з 
полікомпонентним складом, що задовольнить потребу організму у 
повноцінному білку та органічному селені. 
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Створення нових полікомпонентних варених ковбас дозволяє раціонально 

використовувати сировину тваринного походження, зокрема м’ясо та 

прісноводні гідробіонти, забезпечуючи тим самим населення повноцінним 

білковим харчуванням. 

Тому наразі є актуальне питання розробки варених ковбасних виробів, 

збагачених фізіологічно корисними інгредієнтами, що матимуть значення для 

повноцінного харчування населення, так як дозволять забезпечити якісною 

продукцією населення країни без значних змін його харчових стереотипів. 

Проведено органолептичні дослідження розробленої ковбаси вареної 

«Фірмова-плюс» і контрольного зразка ковбаси виготовленій по стандартній 

рецептурі ДСТУ 4436:2005, орієнтуючись на рецептури таких ковбас, як 

«Лікарська» і «Дитяча вершкова». Досліджували смак, запах, колір, 

консистенцію. Результати дегустаційної оцінки показали, що додавання ДДСБ 

«Сивоселен плюс» у кількості 5,3 г на 100 г (дослідний зразок) майже не 

справляє впливу на органолептичні показники ковбаси. Присутній в складі 

ковбаси м’яке тіло молюска прісноводного в поєднанні зі смаковими 

органічними речовинами інших компонентів обумовлює формування 

оригінальних смакових відчуттів. Узагальнюючи результати дегустаційних 

досліджень, можна констатувати, що дослідний зразок при кількості введення у 

рецептуру 15,3 г на 100 г не має характерного для прісноводної риби запаху, 

смаку, кольору і зовнішнього вигляду.  

Основною вимогою технології виробництва фаршевих м’ясних виробів є 

дисперсний стан компонентів паст і зв’язаний стан вологи та жиру. Тому вміст 

вологи, ВУЗ та ЖУЗ є одним з найважливіших показників у технології варених 

ковбас. Перераховані функціонально-технологічні показники представлено у 

табл. 

 

Таблиця - Функціонально-технологічні властивості зразка вареної  

ковбаси «Фірмова-плюс» і контрольного зразка (n=5, Р≥0,95) 
 

Зразок ВУЗ, % ЖУЗ, % Волога, % 
Активна 

кислотність 

Контроль 70,6 72,0 70,9 6,2 

Ковбаса варена «Фірмова-плюс» 72,3 72,2 72,1 6,3 

 

Додавання ДДСБ «Сивоселен плюс» сприяє стабілізації фаршевих систем 

ковбаси вареної «Фірмова плюс». Дослідження модельних зразків паст з 

різними концентраціями ДДСБ «Сивоселен плюс» показали, що додавання її у 

кількості 5,3 г на 100 г продукту сприятливо впливає на органолептичні і 

функціонально-технологічні властивості фаршу. Про це свідчать високі 

показники ВУЗ та ЖУЗ дослідного зразка ковбаси вареної.  

Отримані дані дають можливість обґрунтувати крафтову технологію 

ковбаси вареної «Фірмова плюс» з додаванням м’якого тіла молюска 

прісноводного збагачених ДДСБ «Сивоселен плюс».  
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КРАФТОВА ТЕХНОЛОГІЯ СОУСУ «МАЙОНЕЗ»  

НА ОСНОВІ КОНОПЛЯНОЇ ОЛІЇ 

 

Геліх А.О., канд. техн. наук, доцент, 

Василенко О.О., канд. техн. наук, доцент, 

Приходько І. Ю., магістрант 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

Применко В.Г., канд. техн. наук 

Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури», м. Дніпро 

 

Сучасний ринок соусів дуже різноманітний і гнучкий. Найпоширенішими 

на ринку України є такі їх різновиди, як гірчиця або гірчичний соус, майонез та 

кетчуп або томатний соус. Вони характеризуються високими споживними 

властивостями, засвоюваністю, можливістю регулювання хімічного складу, 

харчової та біологічної цінності, калорійності, технологічних та 

функціональних властивостей.  

У процесі промислового виробництва соуси виготовляють величезними 

партіями, тому стає зрозумілим, що особливу увагу приділяти кожному 

продукту просто неможливо. Крафтове виробництво майонезу, в першу чергу, 

ставить акцент не на кількість, а на якість і регіональні потреби населення. 

Процес виготовлення відбувається з особливою увагою та турботою, 

дотримуючись усіх етапів технологічного процесу. Соуси промислового 

виробництва мають у своїй рецептурі багато хімічних сполук, які дозволяють 

продукту довгий час зберігатись на полицях магазинів. Однак, такі компоненти 

здійснюють не найкращий вплив на наше здоров'я. Крафтові інноваційні соуси 

виготовляють з органічної сировини, ставлячись до всіх технологічних 

процесів, а також до умов зберігання з особливою увагою. 

Серед найбільш розвинутих галузей харчових виробництв є галузь 

олійно-жирового виробництва, яке в свою чергу пов'язано з випуском 

майонезної продукції. Ринок майонезу є одним з найбільш стратегічно 

важливих, оскільки майонез представляє собою продукт повсякденного попиту. 

Його споживання на душу населення становить 2,6 кг на рік, що значно 

перевищує його споживання в європейських країнах. Слід також зазначити, що 

майонез не є сезонним продуктом і його продажу протягом всього року 

відносно стабільні. 

Збагачення харчової продукції олією коноплі, що включається до складу 

майонезу і складає основу його білково-жирової емульсії, сприяє нормалізації 

роботи шлунково-кишкового тракту, покращує обмінні процеси в організмі і 

знижує рівень цукру в крові. Однак основним критерієм вибору було вміст у 

ній поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) омега-3 і омега-6, що не 

синтезуються в організмі людини. Окрім того,вона містить вітаміни групи B і 

мікроелементи: калій, магній, цинк. Конопляна олія може бути використана не 

тільки у якості джерела вищезгаданого нутрієнта, а також як емульгатор 

дисперсних систем, таких як майонез. Її введення до рецептури соусів не 
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повинно негативно впливати на органолептичні показники їх якості, має 

підвищувати емульсійну стійкість, збільшувати вміст мінеральних речовин та 

ПНЖК, що і зумовлює актуальність означених досліджень. 

За показниками якості розроблений соус майонез повинен відповідати 

вимогам (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Органолептичні показники соусу майонез 

Назва показника 
Характеристика продукту 

Контроль Соус майонез 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна емульгована маса з суміші олії коноплі, 

жовтків, солі 

Консистенція Однорідна 

Смак та запах 
Помірно солоний, відповідний суміші використовуваних 

компонентів, без сторонніх присмаку і запаху 

Колір 
Відповідний суміші використовуваних компонентів, 

світло-жовтий або ніжно-кремовий 

 

Застосування конопляної олії у технології соусу майонез не змінює 

органолептичних показників кінцевого продукту, розроблений соус не 

відрізняється від традиційного. 

Було визначено фізико-хімічні показники якості соусу майонез на основі 

конопляної олії, що наведені у табл. 2. 
 

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники якості соусу майонез на основі 

конопляної олії 

Найменування показників Значення 

Масова частка жиру, % 5,0±0,2 

Масова частка вологи, % 30,0±0,5 

Кислотність, % 5,6±0,4 

Масова частка розчинних сухих речовин, % 14,0±0,5 

Масова частка конопляної олії, % 28,0±0,6 

Масова частка селену, мкг/100 г, 105,0±0,5 

 

Встановлено, що виробничий процес соусу майонез на основі конопляної 

олії не потребує переобладнання традиційного машино-апаратурного 

комплексу технологічного обладнання, таким чином не потребуючи залучення 

додаткових капітальних інвестицій у виробництво даної продукції. 

Застосування конопляної олії у технології майонезу є доцільним, оскільки 

дозволяє збагатити селеном готовий продукт, а також зменшити рівень його 

собівартості за рахунок заміни нею традиційних вартісних стабілізаторів та 

емульгаторів. Отримані дані складають основу для практичного впровадження 

технології виробництва соусу майонез на основі конопляної олії на 

підприємствах ресторанного господарства і харчової промисловості.  
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Відомо, що м’ясні продукти відіграють важливу роль у харчуванні 

людини. Наразі великим попитом користуються полікомпонентні м’ясні 

продукти зі збагаченим хімічним складом. Полікомпонентні м’ясні продукти 

мають підвищену харчову та біологічну цінність, збалансований 

амінокислотний та мінеральний склад.  
Паштет – харчовий продукт, виготовлений із м’ясного фаршу, жиру, 

субпродуктів з додаванням солі, спецій, підданий термічній обробці або 
ферментації до повної готовності і в подальшому до вживання. При 
виробництві паштетів використовують м’ясну сировину, яка є багатим 
джерелом тваринного білка, ліпідів, містить в невеликих кількостях вітаміни і 
мінеральні речовини.  

Аналіз ринку споживання харчових продуктів свідчить, що в сучасному 
суспільстві ковбасні вироби стали одними із затребуваних продуктів. Однак ця 
продукція не відповідає особливостям фізіології та біохімічних процесів 
організму людини через підвищену кількості солі, жиру, прянощів, а також 
наявності смакових і технологічних харчових добавок, які не безпечні для 
здоров’я. Зручність споживання, високі органолептичні показники сприяють 
тому, що паштети мають досить велику популярністю серед споживачів, при 
цьому найбільшим попитом користується варена ковбаса.  

Використання рослинних баластних компонентів(клітковини) має велику 
популярність. Адже саме у рослинах міститься велика кількість необхідних 
біологічно-активних речовин. 

Порошок жмиху коноплі, що включається до складу паштету, нормалізує 
роботу шлунково-кишкового тракту, покращує обмінні процеси в організмі і 
сприяє зниженню цукру в крові. У ньому зазначається великий вміст 
легкозасвоюваного білка - 35 г на 100 г порошку. Однак основним критерієм 
вибору було вміст у ньому поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) омега-3 і 
омега-6, що не синтезуються в організмі людини. Окрім того,він містить 
вітаміни групи B і мікроелементи: калій, магній, цинк. Конопляний жмих 
містить харчові волокна, які сприяють очищенню організму від токсинів, має 
низьку калорійність. 

Результати дегустаційної оцінки показали, що додавання порошку жмиху 
коноплі у кількості 1% майже не справляє впливу на органолептичні показники 
продукту. Зразки з додаванням порошку жмиху коноплі в кількості 5 і 7 % 
мають покращений зовнішній вигляд і колір. Порошок надає пружності і 
продукт набуває приємного свіжого аромату. Паштети мають однорідний колір 
та правильну форму. Однак збільшення масової частки жмиху коноплі понад 
10 % призводить до погіршення консистенції, зокрема паштети втрачають 
соковитість. 
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Введення додаткових компонентів в полідисперсну фаршеву систему, 

зокрема клітковини впливає на стійкість фаршевих системи. Додавання 

порошку жмиху коноплі сприяє стабілізації фаршевих системи. Порошок 

жмиху коноплі додавали у кількості 1 %, 5 %, 7 % - Відповідно дослідний 

зразок 1, 2, 3. Дослідження модельних фаршевих систем показали, що 

додавання жмиху коноплі у кількості 5 % найбільш сприятливо впливає на 

органолептичні і функціонально-технологічні властивості паштету. 

Відбувається збільшення виходу, підвищується вологоутримуюча та 

жироутримуюча здатність продукту (таблиця 1). 
 

Таблиця 1 – Функціонально-технологічні властивості паштету 

Зразок 
Вихід готового 

продукту, % 
ВУЗ, % ЖУС, % Волога, % 

Активна 

кислотність 

Контроль 75,5 70,6 72,0 70,9 6,2 

Зразок 1 76,7 72,3 72,2 72,1 6,3 

Зразок 2 78,9 73,9 72,7 72,9 6,3 

Зразок 3 78,8 73,7 72,6 72,7 6,2 
 

Розроблені м’ясні паштети із додаванням жмиху коноплі – це пластично-

в'язкий продукт, який характеризується показником пластичної в’язкості. 

Консистенція готових паштетів безпосередньо залежить від вмісту вологи, 

жиру, ступеня подрібнення. Для кожного зразка були отримані значення 

пластичної  в’язкості, що наведений в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Значення реологічних параметрів паштету 

Назва показника Контроль 
Номер зразка 

1 2 3 

Пластична в’язкість, Па×с 0,8 0,040 0,035 0,037 

 

Зразки № 1 та № 2 мають приблизно однакові показники пластичної 

в’язкості. Відмінності в значеннях модуля пружності різних зразків паштету 

можна пояснити різним вмістом добавки порошку жмиху коноплі. Кількісний 

показник ступеня в’язкості у всіх зразках показує темп руйнування структури, 

найменше його значення у зразка № 3 вказує на те, що руйнування структури 

даного зразка відбувається в меншій мірі, а найбільше - у зразка № 1. 

Таким чином, експериментальні дослідження підтверджують можливість 

виробництва м’ясних паштетів з додаванням порошку жмиху коноплі у якості 

функціональної добавки. Досліджено вплив різних відсоткових внесень 

порошку жмиху коноплі на органолептичні, функціонально технологічні та 

реологічні властивості розроблених паштетів. Встановлені оптимальні дози 

використання у рецептурі порошків жмиху коноплі. Такий компонентний склад 

дозволить не тільки регулювати функціонально-технологічні характеристики 

фаршевих систем типу паштети, а й збагачувати їх за рахунок додавання 

баластних речовин - порошку жмиху коноплі.  
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Корисні властивості притаманні лише натуральним йогуртам, для 

виробництва яких застосовується сировина та інгредієнти (барвники, 

ароматизатори, консерванти, стабілізатори) природного походження.  

Саме тому, актуальним завданням досліджень щодо стійкості при 

зберіганні, є розробка рецептур кисломолочних продуктів, які б не мали в 

своєму складі жодних добавок, крім природних наповнювачів, зі 

збалансованим вмістом життєво необхідних нутрієнтів. 

У виробництві йогуртів, в якості стабілізаційних систем, найчастіше 

використовують як крохмаль, так і модифікований крохмаль, альгінат, 

карагінан, камедь рожкового дерева, пектин, карбоксиметилцелюлозу, 

желатин, які підвищують вологоутримувальну здатність продукту та 

покращують реологічні властивості цього виду продукту. Крім того, 

мікроорганізми, які містяться в стабілізаторах, здатні розщеплювати пектин і 

крохмаль, і цим самим знижувати стабілізаційний ефект. 

Введення до рецептури йогуртів наповнювачів, як правило, призводить 

до погіршення їх реологічних показників: зменшення в'язкості, відділення 

сироватки та погіршення смакових властивостей продукту.  

Це обумовлює збільшення кількості введених до їх складу смако-

ароматичних речовин та стабілізаторів, що негативно відбивається на 

зменшенні популяції «живої мікрофлори», погіршенні біологічної цінності 

продукту. 

Запаси овочевої та фруктової сировини в Україні є достатніми. Разом з 

тим, гінкго-білоба та полуниця мають високу біологічну цінність, містять 

мікро- та макроелементи, вітаміни, натуральні пігменти, флавоноїди та 

харчові волокна, в тому числі, нерозчинні пектини. Тому, для підвищення 

харчової та біологічної цінності йогурту та його реологічних властивостей 

було запропоновано та використано у досліді, в якості наповнювача 

полуничний порошок та порошок гінкго-білоба. 

Йогурти, як і решта кисломолочних напоїв, відносяться до 

псевдопластичних рідин. Їх в’язкість залежить не лише від напруження, а й 

від швидкості зсуву, температури, масової частки жиру та кислотності. 

Показники ефективної в’язкості зразків представлено у таблиці. 
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Таблиця – Показники ефективної в’язкості 

Доба 

досліджень 

Зразок зі стабілізатором 

(Контроль) 

Зразок із полуничним 

порошком 

Зразок із порошком 

гінкго-білоба 

1 720 790 756 

5 723 808 768 

10 680 760 745 

14 660 710 697 

15 655 700 682 

 

Із таблиці видно, що введення до складу йогурту порошкоподібних 

наповнювачів підвищує в’язкість і зберігає структуру без використання 

стабілізаційних систем.  

Показники ефективної в’язкості зразків зі стабілізатором та зразків з 

полуничним порошком мали схожі значення протягом 15-ти добового 

зберігання. На початку дослідження ефективна в’язкість для зразку (К) 

становила – 720 Па⋅с, для зразку (Д2) – 756 Па⋅с. Після 15-ти діб зберігання 

ефективна в’язкість для контрольного зразку становила - 655, для зразку 

йогурту із порошком гінкго-білоба – 682 Па⋅с. Найкращими показниками 

ефективної в’язкості володіє зразок з полуничним порошком. Для дослідного 

зразку з полуничним порошком на початку дослідження ефективна в’язкість 

становила – 790 Па⋅с. Після 5-ох діб зберігання ефективна в’язкість зросла і 

складала – 808 Па⋅с. А після 5-ї доби зберігання ефективна в’язкість мала 

тенденцію до зменшення і на 15-ту добу складала – 700 Па⋅с. Проведений 

аналіз реологічних параметрів (табл.1) дослідних зразків йогурту із такими 

наповнювачами, як полуничний порошок, гінкго-білоба, показав зміни 

ефективної в’язкості, що відбувалися на останню добу їхнього зберігання за 

температури 8°С у побутовому холодильнику. 

Це пояснюється структурою наповнювача у порошкоподібній формі, яка 

сприяє більш рівномірному розподілу вологи між часточками подрібненої 

рослинної сировини. Встановлено, що всі наповнювачі (полуничний порошок, 

гінкго-білоба) можуть бути використані для виробництва йогуртів. Це 

пояснюється рядом причин: вмістом харчових волокон, наявністю 

натуральних пігментів та ароматичних речовин, вітамінним та мінеральним 

складом. До того ж доведено, що всі наповнювачі не погіршували якість 

розробленого йогурту у процесі зберігання. Встановлено, що структура 

наповнювачів (порошкоподібної та твердої форми) чинить вплив на 

покращення реологічних показників готового до реалізації продукту та 

стійкість згустків до їх руйнування в процесі зберігання. Це, пояснюється тим, 

що у порошку гінкго-білоба міститься близько 7 % пектинових речовин, у 

полуничному порошку близько 5–6 %. 
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Ряжанка представляє собою кисломолочний продукт, який готується з 

коров'ячого топленого молока, пастеризованого при температурі 95 °С 

протягом 3-4 годин, за допомогою сквашування закваскою, вміщеної з чистих 

культур молочнокислих бактерій та созрівання при високій температурі. 

В останні роки попит на харчові продукти фізіологічної дії значно зріс. 

Концепція здорового, або більш відомого науці оздоровчого харчування 

виникла на Сході. До продуктів харчування, що володіють фізіологічною дією, 

відносять продукти, які містять поживні або біологічно-активні речовини, що 

підвищують імунітет, поліпшують фізіологічні процеси в організмі людини. 

Такі продукти допомагають попередити хвороби і старіння організму. На 

сьогоднішній день існує значна кількість кисломолочних продуктів, основне 

місце в лінійці яких займають національні: кефір, простокваша, ацидофілін, 

ряжанка, варенець, сметана, сир кисломолочний і ін. Проте спостерігається 

очевидна тенденція збагачення таких продуктів пребіотиками, вітамінами, 

макро- і мікроелементами, харчовими волокнами та іншими інгредієнтами з 

метою надання їм додаткових функціональних властивостей. Одночасно 

з'являються багатокомпонентні продукти на молочній основі або з 

використанням молочної складової,які призначені для дієтичного 

профілактичного харчування різних груп населення. Класичні поєднання - це 

молочна складова з фруктовими інгредієнтами, овочевими компонентами, з 

екстрактами рослинних об'єктів. Використовувані в кисломолочних продуктах 

компоненти можуть виконувати різні функції, зокрема,доповнювати склад 

продукту незамінними амінокислотами, поліненасиченими жирними 

кислотами, вітамінами, мікро- і макроелементами. У зв'язку з цим однією з 

актуальних завдань вітчизняної харчової промисловості є розробка 

інноваційних технологій продуктів, в тому числі багатокомпонентних. 

Серед незамінних факторів харчування, що необхідні для підтримання 

гомеостазу організму людини, виділяють мінеральні сполуки. Одними із 

найбільш дефіцитних є сполуки селену – потужні канцеропротектори, 

регулятори обміну речовин, складові частини більшості гормонів та ферментів. 

Одним із шляхів реалізації цього напрямку може бути збагачення фаршів на 

основі молюска прісноводного добавкою дієтичною селен-білковою (ДДСБ) 

«Сивоселен плюс». Технологію ДДСБ «Сивоселен плюс» що містить у своєму 

складі органічний селен, який отримують у результаті взаємодії солей селену та 
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глобулярних білків молочної сироватки, науково обґрунтовано. Встановлено, що 

ДДСБ «Сивоселен плюс», має лікувально-профілактичну цінність і, крім того, є 

стабілізатором дисперсних полікомпонентних систем. Її введення до рецептури 

харчових продуктів не впливає на органолептичні властивості, підвищує 

реологічні властивості продукту та збагачує організм органічним селеном. 

Розробка кисломолочних продуктів нетрадиційного складу дозволяє 

істотно розширити існуючий асортимент продукції. 

Мета даної роботи - розробка многокомпонентного кисломолочного 

продукту з використанням добавки дієтичної селен-білкової «Сивоселен плюс» 

(ДДСБ), збагаченого на селен, і визначення його біологічної цінності. 

Готували наступні дослідні зразки ряжанки з ДДСБ «Сивоселен плюс»:  

- контроль (модельна ряжанка);  

- зразок 1 (ряжанка з ДДСБ «Сивоселен плюс» 1 %),  

- зразок 2 (ряжанка з ДДСБ «Сивоселен плюс» 3 %), 

- зразок 3 (ряжанка з ДДСБ «Сивоселен плюс» 5 %). 

Особливе місце в забезпеченні повноцінного функціонування організму 

займають мінеральні речовини, тому доцільним було визначення їхнього вмісту 

у складі ряжанки збагаченої ДДСБ «Сивоселен плюс» (табл.).  
 

Таблиця – Мінеральний склад ряжанки збагаченої ДДСБ 

«Сивоселен плюс» (n=5, Р≥0,95) 

Назва показника Контроль 
Номер зразка 

1 2 3 

Кальцій, мг/100 г 110 190 190 185 

Фосфор, мг/100 г 240 350 346 335 

Калій, мг/100 г 290 260 256 249 

Натрій, мг/100 г 155 130 134 122 

Магній, мг/100 г 186 170 150 178 

Мідь, мкг/100 г 39 35 33 333 

Марганець, мг/100 г 2,88 3,41 3,41 3,41 

Цинк, мг/100 г 1,90 0,63 0,53 0,59 

Залізо, мг/100 г 2.3 3.15 3,67 3,55 

Селен, мкг/100 г 7 14,8 30,4 46,0 

Йод, мкг/100 г 57 55 59 67 

 

З отриманих даних видно, що у контрольних зразках ряжанки збагаченої 

ДДСБ «Сивоселен плюс» містяться усі основні макро- та мікроелементи, такі 

як: кальцій, фосфор, калій, натрій, магній, залізо, селен. Вміст селену у 

контрольному зразку складає 7 мкг/100 г, що майже на 10 % задовольняє 

добову потребу у його споживанні для дорослої людини. А у дослідному зразку 

№3 вміст його досягає 46,0 мкг мкг/100 г, що практично дорівнює 60 % нормі 

добового споживання. Отримані дані свідчать про те, що ряжанка на збагачену 

ДДСБ «Сивоселен плюс» можна вважати продуктом функціонального 

спрямування з підвищеною біологічною цінністю. 
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Білок є не тільки необхідною поживною речовиною для розвитку та 

підтримання здоров'я людини, але також відіграє важливу роль у фізико-

хімічних властивостях та структурі основи їжі. В даний час тваринний білок 

досі є важливим джерелом харчових білків для більшості людей. Крім того, 

популярність вегетаріанство значно зросло за останні кілька років через 

зростаючі занепокоєння щодо навколишнього середовища, добробуту тварин та 

здоров'я. Таким чином, використання рослинних джерел білка (таких як олійні, 

зернові та бобові) як замінників білків тваринного походження вважається 

хорошим способом задоволення потреби в харчових білках. Тваринний білок є 

важливим джерелом білка для людського організму, проте вироблення 

тваринного білка справляє великий тиск на навколишнє середовище. Крім того, 

з точки зору довкілля, добробуту тварин та здоров’я все більше людей стали 

вегетаріанцями. Як альтернативу тваринного білка, рослинний білок можна 

застосовувати в їжі, такі як білкові напої, замінники молочних продуктів, м’ясні 

замінники, білкові батончики, харчові добавки, оброблене м’ясо, птиця та 

морепродукти, випічка продуктів харчування та продукти спортивного 

харчування.  

Застосування рослинних білків може посилити харчові та функціональні 

властивості продукту, такі як текстура, емульгуючі властивості, розчинність, 

стабільність та адгезія. Таким чином, використання рослинного джерела білка, 

такого як олійні, зернові та квасоля замість тваринного білка, вважається 

хорошим рішенням для задоволення потреб у білках. 

Гарбуз походить з півночі Мексики до Аргентини та Чилі. Широко 

культивується в багатьох країнах Європи та Азії. Найважливіша частина 

гарбуза - це насіння з низьким вмістом жиру та багатим білком. Згідно з 

дослідженням харчової цінності, насіння гарбуза містить 45,4 % сирої олії, 32,3 

% сирої білка, 12,1 % сирої клітковини та 4,65 % золи, тоді як знежирене 

борошно насіння гарбуза містить 55,4 % сирого білка, а сухе гарбузове насіння 

- 58,8 % білка . Білки насіння гарбуза мають багато фізіологічних властивостей. 

Було виявлено, що білок насіння гарбуза не тільки мав гіпоглікемічну та 

антиоксидантну дію, але й гальмував проліферацію, індукований апоптоз та 

індуковану диференціацію різних клітини пухлини. Крім того, насіння гарбуза 
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містять різноманітні збалансовані незамінні амінокислоти, включаючи вісім 

незамінних амінокислот та незамінну для дітей амінокислоту гістидин.  

Структура амінокислотного складу насіння гарбуза схожа на необхідний 

амінокислотний склад людського організму. Загальний вміст амінокислот у 

насінні американських гарбузів був вищим, ніж у насінні сої. Швидкість 

поглинання білка насіння гарбуза в організмі людини може досягати 88 % -97 

% і фізіологічний титр становить 73 % -86 %. Білок у дієтах дуже важливий. 

Тканини людини, такі як м’язи, кістки, шкіра та нерви, потребують білка, щоб 

підтримувати нормальне функціонування. Білок може допомогти людям 

контролювати апетит, худнути і підтримувати хорошу фігуру. З бурхливим 

розвитком науки і техніки функція білка не тільки забезпечує енергією 

людського тіла, але і стає важливим засобом для зміцнення нашого організму та 

підтримки нашого здоров'я. 

Шрот з гарбузового насіння є побічним продуктом після виробництва олії 

і вважається потенційним джерелом білка для споживання людиною. У цій 

роботі проведено лужну екстракцію ультразвуком ізоляту білка шроту з насіння 

гарбуза. Оптимальні умови (вихідна потужність ультразвуку, ультразвуковий 

час та імпульсний режим) були отримані методологією поверхні відгуку за 

допомогою трирівневої, три змінної експериментальної конструкції Бокса-

Бенкена, яка показана в таблиці. 

 

Таблиця – Незалежні змінні та рівні для конструкції Бокса-Бенкена 

Незалежні змінні Символ 
Рівень 

-1 0 1 

Ультразвукова потужність (Вт) X 1 400 450 500 

Ультразвуковий час (хв.) X 2 15 20 25 

Співвідношення рідини до твердої 

речовини (мг/л) 
X 3 20 25 30 

 

Визначено вихід ізоляту білка шроту з насіння гарбуза. Квадратична 

модель, що застосовувалась на поверхні відгуку, була наступною: 

Y=80.93 + 1.63𝑋1 + 3.04𝑋2 + 1.27𝑋3 − 4.46𝑋1
2 − 3.38𝑋2

2 − 1.27𝑋3
2 −

0.042𝑋1𝑋2 − 1.52𝑋1𝑋3 − 0.74𝑋2𝑋3 

Результати дисперсійного аналізу припустили, що між 

експериментальним значенням та прогнозованим значенням з регресійної 

моделі існує висока ступінь відповідності. Порівняно з традиційними методами 

лужної екстракції, лужна екстракція у поєднанні з ультразвуком може 

зменшити час отримання ізоляту білку з насіння гарбуза. Досягнуте значення 

ультразвукової лужної екстракції ізоляту білка у цьому дослідженні може мати 

багатообіцяюче застосування в харчовій промисловості, такі як дієтичні 

добавки та функціональна їжа. 
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НОВЕ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВИРОБІВ ІЗ ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА 
 

Сімакова О.О., канд. техн. наук, доцент, Адамчук С.І. 
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

Вильям Охавер, магістр інженерії 
Регіональний менеджер мережі ресторанів "Rainforest Cafe", Техас, США 

 

Проблема підвищення якості та харчової цінності виробів з пшеничного 
борошна стоїть в перших рядах найбільш актуальних проблем харчування. 
Вироби з пшеничного борошна численні і різноманітні, але основну частку в 
них складають, безумовно, вироби з дріжджового тіста. Дріжджове тісто має в 
своєму складі два основних рецептурних компонента – це борошно і вода. 
Мало хто звертав увагу на такий рецептурний компонент, як вода. Наша країна 
має один з найнижчих показників в Європі щодо забезпечення прісною водою в 
розрахунку на душу населення. Продукти, при виробництві яких використана 
недостатньо очищена питна вода, приймають в себе забруднення, які 
знаходяться в ній і передають їх далі по ланцюгах харчування. Особливо 
небезпечні такі забруднювачі, як важкі метали. Некондиційна рецептурна вода 
може вплинути на якість харчової продукції, зокрема, на якість виробів з 
дріжджового тіста. Так, важкі метали є визнаними неконкурентними 
інгібіторами ферментів, які відіграють провідну роль у формуванні як пишної 
білої пористої м'якушки, так і рум'яної ароматної скоринки. 

Нами досліджено вплив важких металів на дію протеолітичних ферментів 
пшеничного борошна. Аналіз отриманих експериментальних даних показав, що 
домішки важких металів (Pb, Ni, Zn) інгібують дію ферментів-протеаз, що 
призводить до зниження активності гідролітичних процесів в тісті і знижує 
еластичність клейковини, що призводить до зниження обсягу і пористості виробів. 
Крім того, зниження гідролітичних процесів впливає на інтенсивність протікання 
реакції Майара, що погіршує стан скоринки, робить її блідою і не хрумкою. 

Нами запропонований метод мембранного очищення води, яка 
використовується в рецептурних сумішах (зворотний осмос, електродіаліз). Але 
така вода має недолік – вона значно закислена (рН = 4,5) через вуглекислоту, 
що скупчується в перміаті. Нами також досліджено вплив такого закислення на 
якість борошна і встановлено його негативну дію. В результаті, щоб усунути 
закислення, нами запропоновано пропускати мембранну воду через шар 
карбонату кальцію, при цьому вода не тільки нейтралізується, але і 
збагачується корисними катіонами кальцію, які позитивно впливають на якість 
клейковини. Іншим перспективним методом підготовки рецептурної води є 
запропонований нами метод калійкатіонування  – очищення води пропусканням 
її через калійкатіоновані фільтри. При цьому вода збагачується катіонами калію 
– найважливішого біогенного металу, наявність якого в воді значно покращує 
мальтазну активність дріжджів, збільшує здатність клейковини до гідратації. 
Якість тіста та готового виробу при цьому значно поліпшується. 

Комплекс проведених експериментів по модифікації рецептурної води для 
виробництва хліба показує, що якість води грає величезну роль в забезпеченні не 
тільки якості готового продукту, але і в зниженні витрат на проведення 
технологічного процесу. Це відкриває широкі можливості при мінімальних 
капітальних вкладеннях отримувати значний економічний результат.  
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ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Серед усього розмаїття борошняних кондитерських виробів все більшої 

популярності набувають бісквітні вироби. Розробка і широке впровадження 

вдосконаленої технології та нових видів цієї продукції з нетрадиційними 

видами сировини підвищують продуктивність праці, розширюють асортимент 

виробів, підвищують їх харчову цінність, надають можливість отримання 

продуктів із заданими властивостями. Один з напрямків вдосконалення 

технології і поліпшення якості – використання нетрадиційних видів борошна 

(амарантового і трітікалевого) для складання борошняних композитних 

сумішей з різними функціональними властивостями в залежності від 

призначення бісквітних напівфабрикатів.  

Борошно з насіння амаранту є концентрованим функціональним 

продуктом. Харчова цінність насіння визначається високим вмістом білку (до 

18–20 %), ліпідів (7–10 %), вітамінів і мінеральних компонентів (фосфору, 

заліза, магнію, кальцію). Аналіз впливу масової частки амарантового борошна в 

композитної суміші на показники якості готового напівфабрикату свідчить, що 

бісквіти, приготовані при співвідношенні в суміші пшеничного і амарантового 

борошна 75:25, відрізняються найбільш високими значеннями даних 

показників. Подальше збільшення масової частки амарантового борошна в 

сумішах для підвищення харчової цінності без погіршення споживчих 

властивостей бісквітів можливо за умови додаткового внесення ПАР або при 

використанні даних сумішей в технології бісквітів, рецептура яких передбачає 

включення жировмісних інгредієнтів. За органолептичними показниками 

бісквіти з амарантом не поступаються пшеничним, відрізняються приємним 

смаком з легким своєрідним присмаком горіха. Крім того, використання 

амарантового борошна дозволяє коригувати технологічні властивості різного 

по «силі» борошна для отримання виробів високої якості.  

Трітікалеве борошно характеризується підвищеним вмістом білків і 

незамінних амінокислот, вітамінів і мінеральних речовин в порівнянні з 

пшеничним. Оптимальна рецептура бісквітного напівфабрикату включає 

борошно пшеничне і трітікалеве в співвідношенні 10:90. Отримані вироби 

мають привабливий зовнішній вигляд, смак, аромат, за фізико-хімічними 

показниками відповідають вимогам нормативної документації. Крім цього, в 

бісквіт вноситься велика кількість білку з поліпшеним спектром амінокислот, 

що підвищує поживну цінність продукту.  

Таким чином, можна зробити висновок про доцільність використання 

борошняних композитних сумішей з трітікалевим або амарантовим борошном 

для отримання бісквітних виробів підвищеної харчової цінності і додання їм 

функціональної спрямованості.  
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Стеролові сполуки відіграють важливу роль у обміні речовин людського 

організму. Найбільш відомою стероловою сполукою в організмі людини є 

холестерол. Вперше було його знайдено у жовчних каміннях, від цього і пішла 

назва (грец. Сhole – жовч). Холестерол синтезується в багатьох тканинах 

людського організму, найбільше в печінці, але й велика частина поступає з 

їжею тваринного походження. При порушенні холестеролового балансу 

виникає хвороба, що називається гіперхолестеролемія, яка є одним з факторів 

розвитку атеросклерозу - частина холестеролу відкладається на стінках судин, 

знижуючи їх еластичність та зменшуючи робочий об’єм, така Порушення 

балансу холестеролу суттєво підвищує ризик розвитку сердцево-судинних та 

супутніх захворювань. В 50-х роках 20 сторіччя цю проблему стали вивчати 

більш детально та для корекції холестеролового балансу почали 

використовувати рослинні аналоги холестеролу-фітостероли. Найбільш 

актуальна ця проблема наразі для старшого покоління людей 50 і більше років. 

Дослідженнями було показано що збільшення кількості фітостеролів в дієті 

зменшувало всмоктуваність холестеролу та дозволяло врівноважити  кількість 

ліпопротеїдів низької щільності (розносять холестерол по тканинах) та 

кількість ліпопротеїдів високої щільності (забирають надлишок холестеролу). 

Подальші дослідження показали що використання фітостеролів у вигляді ефірів 

жирних кислот дає більш високу засвоюваність і тим самим покращує 

ефективність. На початку 21 сторіччя були розроблені жирові продукти з 

додаванням фітостеролів.  

Наша робота полягає у вивченні властивостей технологічної системи 

виробництва жировмісних напівпродуктів таких як молочно-рослинні вершки, 

що збагачені фітостеролами. Зокрема вивченні впливу додавання фітостеролів 

на температуру плавлення, що є одним з основних показників сировини для 

виробництва жировмісних продуктів. В ході досліджень умов переетерифікації 

було визначено як на температуру плавлення впливають вибір каталізатора 

(традиційний лужний-метилат натрію, ензімний- Lypozyme RM IM). В 

результаті серії досліджень з пере етерифікації суміші пальмовий стеарин – 

пальмо ядрова олія – соняшникова олія 75-10-15 було визначено, що внесення 6 

% фітостеролів понизило температуру плавлення на 10 градусів при 

використанні лужного каталізатору, при таких же умовах використання 

внесення фітостеролів з ензимним каталізатором знизило температуру 

плавлення суміші на 5 градусів. 

Визначення характерних властивостей сумішей з фітостеролами 

дозволить розробити здорові продукти для населення України на основі вже 

функціонуючих виробництв.  
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На сьогоднішній день поширення асортименту корисних для здоров’я 

продуктів є пріоритетним напрямком розвитку харчової промисловості 

Украйни. Актуальною задачею кожної країни є збереження, покращення 

здоров’я людей , підвищення працездатності населення та поліпшення якості 

життя громадян. Це зумовлено об’єктивними причинами: погіршенням 

екологічних умов життя, забрудненням питної води, сидячим спосіб життя та 

зміною якості споживаної  їжі,що приводить до сталого дефіциту нутрієнтів  які 

надходять з їжею та значним збільшенням ваги населення, що зумовлено 

споживанням великої кількості простих вуглеводів у вигляді цукру та зайвих 

жирів.  На цей час в нашій країні багато людей з зайвою вагою, а також хворих 

на діабет, що потребує повного виключення цукру з їх харчового раціону, та 

заміну його на замінники цукру. 

 З метою оздоровлення населення треба створювати та активно 

впроваджувати у сучасну структуру харчування  натуральні продукти, які є 

менш калорійні, за своїм складом поповнюють дефіцит харчових речовин, та 

здатні ефективно протистояти набору населенням зайвої ваги, тим самим 

покращуючи самопочуття та працездатність  людей. 

Кондитерські вироби являють собою велику групу висококалорійних  

харчових продуктів, що користуються підвищеним попитом у споживачів, як 

дорослих так і дітей. Солодкі вироби надзвичайно смачні та  доступні людям з 

різним фінансовим положенням. А також кондитерські вироби не потрібують 

готування та швидко втамовують голод.  Основні істотні недоліки 

кондитерських виробів полягають в їх низькій харчовій цінності та високої 

калорійності. Вони практично позбавлені таких важливих біологічно активних 

речовин, як вітаміни, харчові волокна, мінеральні речовини та ряд інших. На 

сьогоднішній день існує багато напрямків збагачення кондитерських виробів, 

безліч фахівців працюють над створенням нових рецептів і удосконаленням 

старих технологій, бо це є надзвичайно важливим для майбутнього нашої 

країни.  

Тому, напрямком магістерської роботи було обрано удосконалення 

складу збивного кондитерського виробу «зефір класичний» шляхом заміни 

цукру на фруктозу та яблучного пюре на гарбузове. Заміна цукру на фруктозу 

здатне незначно знизити калорійність та кількість вуглеводів у продукті. А 

також, це дасть можливість вживати такий продукт людям хворим на діабет, за 

рахунок того що фруктоза не потребує інсуліну для розщеплення . 

Потрапляючи в кров, фруктоза відразу, без інсуліну, поглинається клітинами 

печені. Використання гарбузового пюре також дозволить заощадити, так як 

гарбуз, зазвичай, коштує дешевше ніж яблука, які використовуються у 

класичному рецепті. Гарбуз є дуже корисний, але менш калорійний ніж яблука.  
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ПОВІТРЯНЕ СОРГО ЯК ОСНОВА БЕЗГЛЮТЕНОВИХ БАТОНЧИКІВ 
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Пришвидшення темпу життя диктує зміни в традиціях харчування, що 

склалися історично, тому сучасна людина часто нехтує користю продуктів, що 

споживає, обираючи швидкість та зручність харчування. В результаті цього 

з’являється дисбаланс поживних речовин в раціоні, що може призводити до 

захворювань шлунково-кишкового тракту, різних розладів, зокрема появи 

непереносимості глютену та целіакії. 

Целіакія (глютенова ентеропатія) визначається як хронічне, довічне 

імунозапальне захворювання, яке виникає у генетично схильних осіб у відповідь 

на контакт із основним білком злакових – глютеном, уражує слизову оболонку 

тонкої кишки. Станом на 2019 рік середня поширеність целіакії за даними 

рекомендацій Всесвітньої гастроентерологічної організації (WGO) складає 1 % 

популяції планети. Рідше ця хвороба зустрічається в тих країнах, де 

споживання пшениці в раціоні відсутнє або складає невелику частку. Офіційна 

статистика поширеності целіакії в Україні відсутня, проте за результатами 

досліджень Українського товариства целіакії у нашій країні вже нараховується 

приблизно 1600 хворих із доведеним діагнозом глютенової ентеропатії. 

Для України целіакія є новою хворобою, особливо серед дорослого 

населення. Однак, з огляду на історичне значення пшеничного хліба для 

українців, можна припустити досить широке її розповсюдження. Саме тому 

останнє десятиліття розвитку і великої популярності набувають безглютенові 

дієти. Даний факт пов'язують з вдосконаленням методів діагностики 

захворювань, обумовлених непереносимістю глютену, і маркетинговими 

прийомами виробників продукції. Дана проблема активно досліджується 

медиками з 1950 року, так як саме в цей час було встановлено зв'язок між 

целіакією (крайньою формою непереносимості глютену) і вживанням 

глютеновмісних продуктів. 

Заміна продуктів, що містять глютен, на безглютенову альтернативу, 

безсумнівно допоможе у вирішенні проблеми поліпшення здоров'я населення. 

При переході на безглютенове харчування потрібно забезпечити наявність в 

раціоні всіх необхідних нутрієнтів в достатніх кількостях. Особливо це 

відноситься до ессенціальних нутрієнтів, які надходять в організм людини 

тільки з продуктами харчування і не можуть синтезуватися в самому організмі. 

Для виробництва безглютенових харчових продуктів зазвичай 

використовують продукти переробки зерна рису, кукурудзи, насіння льону, 

нуту, кунжуту, набуває популярності застосування продуктів переробки 

амаранту, сорго та ін. культур. 

Сорго (Sorghum bicolor L.) є п'ятим за поширенням злаком в світі і 

широко культивується в Африці, Південній Азії та Центральній Америці. В 
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Україні сорго вирощується в основному в південних регіонах, в тому числі і в 

Дніпропетровській області. Зерно сорго вважають основним продуктом 

харчування близько 500 мільйонів людей з 30 країн світу.  

Хімічний склад зерна сорго містить вуглеводи (54,6–77,2 %), білки (4,7–

19,0 %), харчові волокна (4,5–26,3 %) та ліпіди (1,6–5,0 %). Крім того, сорго є 

багатим джерелом антиоксидантів і фенольних сполук в порівнянні з іншими 

злаками, такими як рис. Найголовніше, що зерно сорго не містить глютену. 

Даний факт робить можливим застосування його як харчового інгредієнта при 

виробництві багатьох безглютенових харчових продуктів, включаючи пластівці 

для сніданку, снеки, хлібобулочні, макаронні і кондитерські вироби.  

Прикладом розширення асортименту безглютенової продукції можуть 

стати зернові батончики на основі повітряного сорго з додаванням плодово-

ягідної сировини, горіхів та зв’язуючого компоненту. Функціональна схема 

виробництва зернових безглютенових батончиків на основі повітряного сорго 

наведена на рисунку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. – Функціональна схема виробництва зернових  

безглютенових батончиків 
 

В ході дослідження було проведено органолептичну оцінку зернових 

батончиків різних рецептур. При виборі рецептурних компонентів зернових 

безглютенових батончиків основними критеріями були висока біологічна 

цінність сировини, відсутність в ній глютену, смако-ароматичні характеристики 

сировини. Встановлено, що найвищі органолептичні показники якості 

характерні для рецептурних композицій, що включали: мед, поп-сорго, 

амарантові пластівці, льняний шрот, сухофрукти та горіхи. Такі вироби 

характеризувалися вищою на 10-15 % комплексною оцінкою якості батончиків. 

Зернові батончики, виготовлені за розробленими рецептурами, добре тримали 

форму, мали привабливий зовнішній вигляд і темно-коричневий колір, 

приємний запах і смак із солодким нотками та хрустку консистенцію.   

Отже, результати дослідження свідчать про потенційну можливість 

використання повітряного сорго як основи для виробництва безглютенових 

батончиків. Зі збільшенням випадків виявлення непереносимості глютену і, 

зокрема, целіакії, можна заявити, що ринкові перспективи виробництва 

інноваційних безглютенових продуктів на основі сорго дуже великі. Крім того, 

можливе залучення нових покупців, які не страждають целіакією, але 

цікавляться новими смаками та продуктами. Розроблені батончики з 

повітряним сорго характеризуються високими споживчими якостями та можуть 

бути використані у лікувально-профілактичному харчуванні.  

Підготовка сировини 

(подрібнення, 

промивання, сушіння) 

 

Змішування 

компонентів 
Формування 

Сушіння Пакування Охолодження 
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Перше поліпшення хліба полягало в тому, що була знайдена і вирощена 

пшениця, яку можна було молотити без попередньої сушки на вогні. Знахідка 

сортів пшениці, що містить досить багато клітковини (білку), стало одне з 

відкриттів, яке допомогло появі дріжджового хліба. 

Для перших видів хліба було багато способів заквашування тіста. Можна 

було використовувати в якості дріжджів бактерії, з повітря. Для цього потрібно 

було тільки залишити тісто на відкритому повітрі на якийсь час перед випічкою. 

Ця технологія і досі використовується при виготовленні хлібної закваски. 

У сучасному хлібопекарському виробництві використовують 

хлібопекарські дріжджі пресовані, сушені та дріжджове молоко. 

Дріжджі є одноклітинними мікроорганізмами, що розмножуються 

брунькуванням, належать до класу грибів. У виробництві хлібопекарських 

дріжджів використовують дріжджі виду “Saccharomyces cerevisiae”. Ці дріжджі 

називають сахароміцетами. Клітини сахароміцетів мають круглу або овальну 

форму розміром від 5 до 14 мкм. Ці дріжджі зброджують і засвоюють глюкозу, 

галактозу, фруктозу, сахарозу, рафінозу і мальтозу, не зброджують лактозу і 

високомолекулярні декстрини. 1 г пресованих дріжджів містить біля 15 млрд. 

дріжджових клітин. 

В аеробних умовах дріжджі окислюють цукор живильного середовища до 

диоксиду вуглецю і води. 

Внаслідок того, що в тісті кисню дуже мало, дріжджі збуджують у ньому 

спиртове бродіння. Спирт і диоксид вуглецю, що утворюються при бродінні, 

розпушують тісто і забезпечують необхідну пористість виробів. 

Дріжджі зброджують цукри в певній послідовності, обумовленій 

швидкістю їх дифузії в дріжджову клітину. У першу чергу зброджуються 

глюкоза і фруктоза. Сахароза живильного середовища гідролізується p-

фруктофуранозидазою оболонки дріжджових клітин з утворенням глюкози та 

фруктози, які легко засвоюються дріжджовою клітиною. 

Коли в живильному середовищі майже не залишається глюкози і 

фруктози, дріжджі починають зброджувати мальтозу, яка попередньо 

гідролізується мальтазою дріжджів на дві молекули глюкози. 

Хороші дріжджі повинні мати високу бродильну активність, швидко 

зброджувати цукри тіста, мати низьку осмочутливість, добре переносити високі 

концентрації солі та цукру в тісті, мати високу стійкість при зберіганні. 

Комплексним показником їх якості є підйомна сила. Вона обумовлюється 

активністю комплексу ферментів, що викликають спиртове бродіння. 
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Використання хімічного розпушувача. Як хімічні розпушувачі 

використовують гідрокарбонат натрію NaHCО3. При його використанні тісто 

розпушується газами, що утворюються у процесі розкладу цієї солі при 

підвищеній температурі. 

Гідрокарбонат натрію (сода харчова). Кристалічний порошок сніжно-

білого кольору, без запаху, із солонуватим слабо лужним смаком, розчинний у 

воді. Розчинність його залежить від температури води. В 100 г води 

розчиняється при 15 °С − 8,9 г; 30 °С − 11,1; 50 °С − 14,5 г соди. 

При нагріванні гідрокарбонат натрію розкладається з утворенням 

карбонату натрію, диоксиду вуглецю і води. 

Диоксид вуглецю забезпечує розпушену структуру виробів. 

Пірофосфат натрію (Е450). Технологічні функції: стабілізатори, 

вологоутримуючі агенти, регулятори кислотності, емульгуючі солі, фіксатори 

забарвлення. 

Синоніми: кислий пірофосфат натрію, гідропірофосфат натрію, 

дігідропірофосфат, трінатрійпірофосфат; англ. Disodrium dyhydrogen 

diphosphate, disodium dihydrogen pyrophosphate, acid sodium pyrophosphate. 

Емпірична формула: Na2H2P2O7. CAS №: 7758-16-9 (дигидропирофосфат 

натрия). Фізико-хімічні властивості: pH 1%-го розчину 3,7-4,4 

(дігідропірофосфат); добре розчиняється у воді. 

Зовнішній вигляд: білий кристалічний порошок або гранули. 

Застосування: фосфати сприяють набуханню білків, вологоутриманню 

при тепловій обробці, збільшенню вологості і виходу виробів. Вони 

забезпечують стійкість жирових емульсій, гальмують окисні процеси в жирі. 

При введенні фосфатів структура виробів поліпшується. 

В цілому пірофосфати досить безпечні для людини. Але при цьому дуже 

важливо не перевищувати максимально допустиму добову дозу 70мг/кг, а 

також не вживати продукти з високою концентрацією цих сполук. 

Відомо, що борошняні дріжджові вироби мають цілий ряд 

органолептичних особливостей (специфічний аромат, смак, структура). Але 

також відомо, що при приготуванні дріжджових борошняних виробів в 

домашніх умовах, на жаль, виробі дуже швидко черствіють. У виробничих 

умовах, безумовно, такі вироби мають суворо визначений термін зберігання та 

реалізації. Проте, також можна бути згодним із тим, що в деяких виробах без 

застосування поліпшувачів термін реалізації може не досягати навіть 12 годин.  

Саме тому, на нашу думку, доцільним є використання у якості 

хлібопекарського поліпшувача хімічних розпушувачів (дикарбонат-, 

пірофосфат натрію) у поєднанні з біологічним (хлібопекарські дріжджі). За 

власними практичними дослідженнями було виявлено, що хліб із 

комбінованими поліпшувачами довше залишається свіжим. Це обумовлено 

більш пористою структурою, та кращій вологоутримуючій здатності виробу. 
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ВПЛИВ ДОДАВАННЯ КОРІАНДРУ НА ЯКІСТЬ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА 

З ДИСПЕРГОВАНИМ ЗЕРНОМ АМАРАНТУ 

 

Гезь Я.В., викладач, Миколенко С.Ю., канд. техн. наук, доцент 

ДДАЕУ, м. Дніпро 

 

В сучасних умовах життя змінився стереотип харчування населення, що 

призвело до невідповідності хімічного складу раціону оптимальному рівню і 

збільшенню відсотку вживання рафінованих харчових продуктів. Відповідність 

харчування потребам організму людини впливає на ряд життєво важливих 

функцій, таких як стан імунної системи, можливість подолання стресових 

ситуацій, рівень працездатності і т.д. В зв’язку з цим виникає потреба 

створення продуктів функціонального призначення, які повинні забезпечити 

організм не тільки білками, клітковиною, вітамінами і мінеральними 

речовинами, а й стимулювати його захисні функції. У відповідності до 

принципів розроблених ФАО/ВООЗ рекомендовано надання статусу продуктів 

функціонального призначення в першу чергу тим, які відносяться до продуктів 

масового вживання. Одним з таких продуктів є хліб. 

Амарант – один із древніх зернових, в складі якого міститься 14-15 % 

білка, висока концентрацією жирних кислот, вітаміни А, В, С, Е, Р, пектин, 

каротиноїди, макро- і мікроелементи, сквален. 

Було досліджено вплив диспергованого зерна амаранту (ДЗМ) сорту 

«Харківський», який попередньо замочували протягом 36 год. і подрібнювали 

до утворення гомогенної суміші. Також для покращення смакових якостей при 

замочуванні і замісі тіста додавали 0,5 % коріандру, який в свою чергу має 

антисептичні властивості. Пшеничне борошно вищого сорту замінювали на 

ДЗА в кількості 15, 20 і 25 %. Для дослідних зразків визначали комплексну 

оцінку якості (рис. 1), питомий об’єм, вологість кислотність і пористість (рис. 2). 

 
Рис 1 – Показники пористості          Рис. 2 – Показники комплексної 

           хліба     оцінки якості хліба 

Встановлено, що додавання до рецептури пшеничного хліба ДЗА в 

кількості 15-20 %, а також внесення 0,5 % коріандру дозволить покращити 

смако-ароматичні властивості готових виробів, а також збагатить його 

біологічно активними речовинами. 
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ПОЛІДЕКСТРОЗА – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНГРІДІЄНТ В 

ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКЕРОК 

 

Онофрійчук О.С., аспірант, Грицайова А.О., магістрант, 

Кохан О.О., канд. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

Не секрет, що кондитерські вироби користуються широким попитом у 

споживачів. Водночас відомо, що вони відносяться до висококалорійних 

продуктів із незбалансованим хімічним складом. Через їх нерегульоване 

споживання постійно зростає кількість людей із серцево-судинними 

захворюваннями, цукровим діабетом другого типу, ожирінням, атеросклерозом. 

Ця гостра проблема і є рушійною силою до розробки нових кондитерських 

виробів із поліпшеними споживчими властивостями та зниженою 

енергетичною цінністю. 

Численні дослідження останніх десятиліть, що переконливо показують 

величезну роль харчових волокон в харчуванні людини, зробили їх вельми 

перспективними інгредієнтами для використання в рецептурах різних харчових 

продуктів. До групи харчових волокон відносяться в основному речовини 

вуглеводної природи – резистентні полісахариди та олігосахариди. В даній 

роботі предметом наших досліджень виступає одна із таких речовин – це 

інноваційне харчове волокно полідекстроза.  

Полідекстроза займає проміжне положення між оліго- і полісахаридами. 

За основними своїми властивостями цей вуглевод подібний до олігосахаридів, 

що не засвоюються. За хімічною структурою полідекстроза представляє собою 

полісахарид, що складається із залишків глюкози, які зв’язані між собою всіма 

видами глікозидних зв’язків з перевагою 1,6 зв’язків. Така будова визначає 

високу ступінь розгалудження молекули полідекстрози, що в свою чергу 

обумовлює більшість її унікальних властивостей – як технологічних так і 

фізіологічних. 

Полідекстроза характеризується високою розчинністю, яка є вищою, ніж 

у більшості моно- та дисахаридів, поліолів, а також багатьох полісахаридів. 

Розчинність впливає на смакові якості і текстуру харчових продуктів. 

Полідекстроза характеризується високою стійкістю розчинів до зміни рН 

середовища і температури, що дозволяє застосовувати її в різних видах 

харчових продуктів і здійснювати температурне оброблення продукції. 

Полідекстроза вважається ефективним вологоутримуючим агентом, що робить 

її використання доволі перспективним в рецептурах кондитерських виробів, 

яким під час зберігання притаманні десорбційні процеси. 

Крім того, використання полідекстрози дозволяє істотно зменшити 

енергетичну цінність виробів. Калорійність полідекстрози становить лише 1 

ккал/г, що складає 25 % калорійності цукру і 11 % калорійності жирів. 

Полідекстроза, подібно до інших олігосахаридів, при споживанні не викликає 

карієсу, практично не призводить до збільшення рівня глюкози в крові, її 

глікемічний індекс становить лише 8%, також вона має пребіотичний ефект. Всі 
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ці властивості зумовлюють широке використання полідекстрози у різних 

групах харчових продуктів. 

В наших дослідженнях з метою зниження енергетичної цінності та 

показника глікемічності помадних і молочних цукерок частину цукру білого 

кристалічного замінювали на полідекстрозу. Враховуючи той факт, що в 

рецептурах наведених кондитерських виробів цукор виступає не тільки носієм 

солодкого смаку, а ще виконує роль основного структуроутворювача, 

доцільним було встановити максимально можливу кількість цукру, що може 

бути замінена полідекстрозою без погіршення якості виробів.  

Після проведення серії експериментальних досліджень по заміні цукру 

полідекстрозою в цукерках з помадними корпусами було встановлено, що 

максимально можлива заміна цукру на полідекстрозу становить 20-25 %, 

оскільки при збільшенні в рецептурі помадної маси відсотку полідекстрози, і 

відповідно, зменшенні кількості цукру ускладнюється процес помадоутворення, 

самочинної кристалізації не відбувається і вироби не мають притаманної 

класичній помаді дрібнокристалічної структури, що в подальшому 

унеможливлює структуроутворення такої помадної маси в формах і отримання 

якісних помадних корпусів. 

В технології молочних цукерок, корпуси яких формуються в крохмальні 

форми і мають тонку зацукрену скоринку з аморфною молочною масою 

всередині корпусу, максимальна кількість полідекстрози може бути в межах 10-

15% до рецептурної кількості цукру. В разі збільшення дозування 

полідекстрози ускладнюється процес структуроутворення корпусів в 

крохмальних формах, що пов’язане зі зменшенням в’язкості молочної 

цукеркової маси з полідекстрозою. Це явище можна пояснити високою 

розчинністю досліджуваного волокна, що зменшує коефіцієнт пересичення 

молочної маси, яка виготовлена з її додаванням. Збільшення масової частки 

сухих речовин в молочній масі з використанням полідекстрози призводить до 

зміни структури готових корпусів, вони не утворюють тонкозацукрену 

скоринку, а залишаються повністю аморфними і схожими за консистенцією до 

аморфного ірису. З метою збільшення частки полідекстрози в рецептурі 

молочних цукерок нами запропоновано використовувати комбінацію 

гідроколоїдів, що дозволяє збільшити в’язкість цукеркової маси і наблизити її 

до в’язкості контрольного зразку, що забезпечує отримання молочних цукерок з 

консистенцією, що наближається до контрольного зразка виробів.  

Для розглянутих груп цукерок під час зберігання притаманні десорбційні 

процеси, що мають особливо високу інтенсивність у неглазурованих виробах та 

у тих, що не упаковані герметичним способом. Ці процеси негативно 

впливають на консистенцію виробів, знижуючи якість цукерок вцілому. Тому 

цікаво було дослідити вплив полідекстрози на уповільнення цих явищ. 

Встановлено позитивний ефект полідекстрози на подовження збереження 

початкової консистенції помадних і молочних цукерок, що дозволяє 

прогнозувати збільшення терміну зберігання досліджуваних груп цукерок і 

доводить перспективу її використання в якості часткового замінника цукру. 
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БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

ЕМУЛЬСІЙНИХ ПРОДУКТІВ 

 

Маковська Т.В., канд. техн. наук, старший викладач, 

Севастьянова О.В., канд. хім. наук, доцент, 

Ткаченко Н.А., докт. техн. наук, професор 

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса 

 

Впровадження безпеки продуктів харчування є найважливішим 

державним і науковим пріоритетом, спрямованим на збереження здоров’я та 

генофонду населення. Проблема безпеки продуктів потребує численних рішень 

вчених, виробників, представників санітарно-епідеміологічних служб, 

державних органів та споживачів. 

Актуальність проблеми біологічної безпеки продуктів харчування з 

кожним роком зростає, оскільки в кожній державі збільшуються вимоги до 

безпеки продовольчої сировини, продуктів харчування, технологічних 

прийомів виробництва і зберігання.  

Біологічна безпека харчових продуктів – відсутність токсичної, 

канцерогенної, мутагенної або будь-якої іншої несприятливої дії харчових 

продуктів на організм людини при вживанні їх в загальноприйнятих кількостях 

гарантується встановленням і дотриманням регламентованого рівня вмісту 

забруднювачів хімічного, біологічного та (або) природного походження. 

Увага до безпеки харчових продуктів є наслідком господарської 

діяльності людини в біосфері, де циркулює величезна кількість ксенобіотиків 

як неорганічної, так і органічної природи, які володіють винятковою 

токсичністю і здатні накопичуватися в ґрунтах, водоймах та поширюватися з 

атмосферними і водними потоками. Пересуваючись безконтрольно по 

харчовим ланцюжкам, ксенобіотики потрапляють в організм людини і 

викликають гострі отруєння або захворювання, які проявляються через роки. 

Таким чином на безпеку готового продукту впливає: хімічний склад сировини; 

досліджена кількість ксенобіотиків; інноваційні підходи до технологічного 

процесу (певні діапазони температур, тиску, розчинники, активність 

ферментів); деталізація хімізму процесів, що протікають а також вплив хімічної 

будови, токсичності харчових добавок, які використовуються.  

Безпека готового продукту поєднує все що перераховане вище і базується 

на сучасних методах неорганічної, органічної, аналітичної хімії, методах 

біохімії, мікробіології, токсикології з залученням можливостей лабораторного 

обладнання.  

Для зниження рівня ксенобіотиків в їжі, необхідно: посилити контроль за 

якістю продовольчої сировини; проводити  пошук нових, корисних і безпечних 

для людини сировинних продовольчих ресурсів; використовувати для 

виробництва продуктів харчування обладнання і посуд з якісних матеріалів; 

досліджувати  особливості метаболізму небезпечних речовин і механізмів їх дії 

в харчових продуктах на організм людини; включати в раціони натуральні 

продукти харчування; проводити пошук, досліджувати і застосовувати для 
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збагачення харчових продуктів природними харчовими добавками, що 

приводить до виробництва нових безпечних харчових продуктів.  

В Україні пріоритетним напрямком є розробка високоякісних продуктів, 

які характеризуються високою біологічною і споживчою цінністю та 

відповідають міжнародному рівню якості і безпеки. В Одеській національній 

академії харчових технологій велику увагу приділяють розробкам щодо безпеки 

як продовольчої сировини так і продуктів харчування. На кафедрі технології 

молочних, олійно-жирових продуктів та індустрії краси одним з напрямком 

наукової роботи є розробка безпечних рецептур та технологій емульсійних 

продуктів, в т.ч. майонезних соусів, збагачених біокоректорами для 

підприємств олійно-жирової галузі та закладів ресторанного господарства. 

В якості рецептурних компонентів майонезних соусів використовували 

соняшникову та соєву рафіновані дезодоровані олії, концентрат сироваткових 

білків, отриманий ультрафільтрацією, концентрат топінамбура «Нотео», яєчний 

порошок, сіль кухонну, стабілізаційну систему «Hamulsion QNA», молочну 

кислоту, соду харчову, сирну сироватку  та воду питну. Особливістю рецептури 

було введення безпечної сироватки з активізованими біфідобактеріями, яка 

разом з концентратом топінамбура «Нотео» були коректорами хімічного складу 

майонезних соусів. Слід зауважити що завдяки використанню в рецептурі 

майонезних соусів концентрату топінамбура, до складу якого входить 

полісахарид інулін, дало можливість знизити масову частку жиру з 

збереженням характерної маслянистої кремоподібної консистенції з приємними 

смаковими показниками.  

З метою дослідження біологічної безпеки сировини і готового продукту 

були проведені дослідження на відповідність гігієнічним нормативам за 

мікробіологічними показниками. Безпечність продукту безпосередньо 

пов’язана з ефективністю пастеризації. В роботі застосовували обладнання 

періодичної та безперервної дії. Встановлено, що використання температури 

60...65 °С з витримкою 20...25 хв. для розчину яєчного порошку і стабілізатора 

«Hamulsion QNA» та температури 70...75 °С з витримкою 20...25 хв. для 

розчину концентрату сироваткових білків, отриманих ультрафільтрацією, 

фруктози, концентрату топінамбура «Нотео» і соди харчової забезпечує 

ефективність пастеризації на обладнання періодичної дії.. При застосуванні 

обладнання безперервної дії (температура 60...65 °С, витримка 20...25 хв.) 

також забезпечується ефективність пастеризації.  

Про безпечність майонезного соусу за розробленою рецептурою 

одержаного на обладнані періодичної та безперервної дії свідчать показники 

санітарно показових (МАФАнМ, БГКП), умовно-патогенних мікроорганізмів 

(Staphylococcus aureus), патогенних мікроорганізмів (в т.ч. сальмонели) та 

мікроорганізмів псування (дріжджі та плісеневі гриби). Встановлено граничний 

термін зберігання майонезних соусів, збагачених біокоректорами – 90 діб за 

температури (4 ± 2) °С та відносної вологості повітря 85...90 %. Подібний підхід 

одержання безпечних продуктів для олійно-жирової промисловості також 

використовували при розробці майонезних соусів з кольоровими атрактантами 

з впровадженням додаткових методів біотестування.  
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ГАРБУЗОВЕ БОРОШНО ЯК ІНГРЕДІЕНТ РОЗШИРЕННЯ 

АСОРТИМЕНТУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ 

 

Калина В.С., канд. техн. наук, доцент, 

Маліс В.А., магістрант 

ДДАЕУ, м. Дніпро 

 

У сучасному темпі життя населення вживає велику кількість рафінованих 

продуктів, які є збідненими на вітаміни, мінеральні речовини та харчові 

волокна. Незбалансоване харчування, що набуло глобального характеру, 

пов’язано з популяризацією споживання харчових продуктів, позбавлених 

біологічно активних речовин. Одним з пріоритетних направлень розвитку 

харчової промисловості є створення комбінованих продуктів нового покоління. 

Таким чином, змінюючи технологічні та сировинні фактори можна створювати 

нові вироби, які будуть адаптовані до вимог споживачів, із заданими фізико-

хімічними та органолептичними властивостями. 

Актуальність використання нових видів сировини, зокрема, гарбузового 

борошна, дозволить отримати очевидне зростання як біологічної цінності, так і 

покращення органолептичних властивостей готових виробів.  

Багатьма вченими досліджується проблема нестачі вітамінів та 

клітковини в пшеничному борошні. Науковцями з Інститутів Бангкоку та Вени 

визначено хімічний склад борошна з гарбуза, яке може бути збагачувальним 

елементом в рецептурі багатьох виробів. Порівняльну характеристику 

хімічного складу борошна  гарбуза, пшениці і нуту та добову потребу організму 

людини представлено в таблиці.  

 

Таблиця – Добова потреба організму людини та хімічний склад 

борошна з насіння гарбуза, бобів нуту та пшеничного в/г 
 

Найменування 

Вміст, у 100 г продукту Добова потреба 

організму 

людини, 

г/добу 

Борошно 

пшеничне 

Борошно 

нутове 

Борошно 

гарбузове 

1 2 3 4 5 

Білки, г 10,3 20 9,69 85-90 

Жири, г 1,1 2,29 1,25 66-100 

Вуглеводи, г 76 58 71,03 400-500 

Клітковина, г 3 4 3,26 25 

Зола, г 0,5 2,36 6,13 - 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 4 5 

Мінеральні речовини 

Кальцій, мг 18 246 616,73 1100-1200 

Фосфор, мг 86 383 817,88 1200 

Магній, мг 16 125 528,60 350-400 

Залізо, мг 1,2 2,5 15,09 15 

Натрій, мг 3 70 21,50 4000-5000 

Калій, мг 122 932 5185,11 2000-4000 

Хлор, мг 20 46 4 5000 

Марганець, мг 0,6 2,1 4,02 5-10 

Цинк, мг 0,7 2,8 3,77 12-15 

Мідь, мг 100 648 14,07 2-3 

Вітаміни 

В1, мг 0,57 0,51 0,36 1,4-2,4 

В2, мг 0,44 0,16 0,28 1,5-3,0 

В6, мг - 0,55 0,1 2-3 

РР, мг 1,2 2,25 1,58 15-25 

Е, мг 2,57 8,33 0,4 12-15 

А, мг - 0,19 0,262 1 

С, мг - 3,87 14,5 500-100 

 

З таблиці видно, що хімічний склад гарбузового борошна значно 

відрізняється від пшеничного та нутового  переважним вмістом мінеральних 

речовин: Ca, F, Na, K, Zn, Mg, вітамінами А та С. Ці речовини є дуже 

важливими для організму людини, бо сприяють нормальному 

функціонуванню таких систем в організмі людини, як серцево-судинна і 

нервова. 

На даному етапі розвитку харчової галузі використання гарбузового 

борошна в якості збагачувального інгредієнта є цілком перспективним і 

актуальним. Купажування даного борошна з пшеничним дозволить 

людському організму отримувати необхідні поживні елементи, а 

мінеральний і вітамінний склад буде збагачувати раціон.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ РИБНІ НАПІВФАБРИКАТИ З КУРАГОЮ ДЛЯ 

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Дітріх І.В., канд. хім. наук, доцент, Ференець Ж.М., студент 

НУХТ, м. Київ 
 

Якість та склад продуктів харчування мають провідне значення у житті 
людини. Для нормальної життєдіяльності необхідний повноцінний набір 
продуктів харчування з врахуванням її індивідуальних особливостей, характеру і 
інтенсивності роботи та умов проживання. Створення функціональних харчових 
продуктів, допоможе людині підтримувати свій організм. Саме вони здатні 
компенсувати недостатнє отримання з їжі білків, жирів, ферментів, а також 
вітамінів, мінералів та мікроелементів. 

Метою роботи було створення рибних напівфабрикатів підвищеної біологічної 
цінності за рахунок введення нового компонента, надання продукту гармонійних 
смаку та аромату, насичення його біологічно активними речовинами та розширення 
асортименту даного виду продукції. Об’єктом дослідження виступав фарш рибний. 

Для розгляду даної теми обрано функціонально збагачений курагою 
напівфабрикат з риби. Оскільки, його негативною характеристикою є невисокі 
смакові та поживні властивості. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими 
ознаками і очікуваним технічним результатом полягає у наступному: курага у своєму 
мінеральному складі містить магній, калій, кальцій, фосфор і залізо. В ній містяться 
вітаміни А, С, РР і вітаміни групи В. Вона містить велику кількість пектинів та 20 
органічних кислот, які добре виводять з організму радіонукліди та важкі метали. 
Курага покращує зір, а також попереджає і полегшує серцеві хвороби та хвороби 
шлунково-кишкового тракту. Завдяки насиченості магнію курага справляється з 
лікуванням гіпертонії і недокрів'я. Споживаючи дані рибні кулінарні вироби ми 
насичуємо наш організм необхідними мінеральними речовинами, вітамінами, 
пектиновими речовинами, органічними кислотами.  

Таким чином, аналіз хімічного складу кураги підтверджує доцільність її 
використання у якості сировини при розробці страв функціонального призначення. 

У процесі проектування рецептури комбінованого фаршу з рибної сировини 
у якості головного інгредієнту, за основу прийнято відомі рибні напівфабрикати, 
що готують таким чином. Філе з хеку та курагу подрібнюють на м'ясорубці з 
діаметром отворів решітки 5 мм. Поєднують з розмоченим у молоці пшеничним 
хлібом, повторно подрібнюють на м'ясорубці з діаметром отворів 3 мм. В 
отриману масу вводять яйця, пасеровану цибулю, сіль, перець, все старанно 
вимішують протягом 5 хв. Недоліком зазначеного продукту є: невисокі смакові 
характеристики та низькі поживні властивості. Через вказані недоліки 
напівфабрикати з філе хека не користуються великим попитом. 

Для покращення нутрієнтного складу частину філе хека замінено на курагу. 
Для встановлення оптимальної кількості кураги досліджені зразки фаршу з різним 
вмістом кураги – від 7,4 до 32,7%. Щоб забезпечити відмінні органолептичні 
показники фаршу, а відповідно і готового виробу, ми використовуємо філе хека у 
кількості 39,1-51,9 % ,а кураги – 13,9-26,5 %. Розроблено нову рецептуру рибних 
напівфабрикатів, а саме рибний напівфабрикат «Фішер». Даний напівфабрикат, 
може бути рекомендований у харчовому раціоні всіх верств населення з метою 
збагачення організму людини додатковими поживними нутрієнтами. За 
результатами досліджень отримано патент України на корисну модель.  
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ВИРОБНИЦТВО ФЕРМЕНТОВАНОГО СОКУ СТОЛОВОГО БУРЯКУ 

ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ 
 

Стеценко Н.О., канд. хім. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 
 

Одним із сучасних напрямів створення напоїв оздоровчої дії є 

виробництво ферментованих овочевих соків. Ферментація – це процес 

зброджування, технологічного оброблення сировини в анаеробних умовах за 

участю пробіотичних мікроорганізмів, внаслідок якого відбувається 

розщеплення складних харчових речовин до простих, які легше засвоюються.  

Систематичне вживання в адекватних кількостях ферментованих соків, 

які мають пробіотичні властивості, сприяє оптимізації кишкової мікрофлори, 

прискоренню біохімічних процесів в організмі людини, зниженню у вмісті 

товстої кишки рівня ферментів, що сприяють утворенню канцерогенів та 

мутагенів. Такі напої мають здатність посилювати імунну відповідь та 

забезпечують антимікробну дію відносно кишкових патогенів, завдяки чому 

виявляють виражений лікувально-профілактичний ефект. 

В Угорщині, Польщі, Німеччині, Японії розроблені напої на основі 

морквяного, томатного, капустяного соків, зброджені різними штамами 

мікроорганізмів: Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. casei, L. acidofilus, 

Lactococcus faеcium, Lactococcus lactis, Leuconostoc mesentephides, Candida kefІr. 

При виробництві соку столового буряку було використано спосіб 

ферментативного оброблення подрібненої сировини з метою підвищення 

виходу соку та поліпшення його біохімічного складу і фізико-хімічних 

властивостей. Для цього перед пресуванням застосовували пектолітичний 

ферментний препарат Фруктоцим МА-Х-Прес. Така обробка дозволила 

підвищити  вихід соку майже на 15 %, вміст сухих речовин збільшився на 2,1%, 

а загальний вміст цукрів – на 1,7 %, покращилися органолептичні властивості соку. 

Отриманий буряковий сік пастеризували і охолоджували до температури 

заквашування. Для ферментації використовували сухі бактеріальні препарати 

лактобактерій (L. plantarum) та біфідобактерій (B.longum) у кількості 0,5 %, які 

активізували у стерилізованому знежиреному молоці. Сквашування проводили 

за температури 37±2 °С протягом 24 годин. 

Після 8 годин сквашування і до завершення процесу його інтенсивність 

була значно більшою у зразка, обробленого препаратом біфідобактерій 

B.longum. Остаточний вибір саме цієї закваски був обумовлений високою 

швидкістю сквашування, стійкістю B. longum у кислому середовищі та 

хорошою здатністю приживатися у шлунково-кишковому тракті людини. 

Позитивний вплив біфідобактерій на організм людини проявляється 

різноплановими корисними ефектами: нормалізацією мікрофлори кишечника і 

активізацією діяльності всього шлунково-кишкового тракту, протиалергійною 

та імуностимулюючою функцією, поліпшенням засвоєння кальцію. Оскільки 

сік буряку містить речовини, що належать до пребіотиків, ферментований напій 

буде мати синбіотичні властивості.   
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ВИКОРИСТАННЯ БАТАТУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ САМБУКІВ 

В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Кобелянська Є.Б., здобувач, Бортнічук О.В., канд. техн. наук, доцент, 

Ковтун А.В., ст. викладач 

НУХТ, м. Київ 
 

В умовах нинішнього сьогодення особлива увага приділяється здоров’ю 

населення, яке значною мірою залежить від способу та раціону харчування. 

Головною метою здорового харчування  є збереження та зміцнення імунітету 

людей, а також профілактика різноманітних захворювань пов’язаних з 

незбалансованим харчуванням. Тому більшість закладів ресторанного 

господарства розробляючи меню прагнуть збагатити страви корисними 

нутрієнтаминадаючи їм функціональних властивостей.  

Цікавою та відносно новою сировиною є батат або «солодка картопля» як 

потенційне джерело вітамінів, вуглеводів і біологічно активних речовин. 

Розрізняють два види батату – кормовий та десертний. В Україні серед 

десертних видів батату найбільше культивуються: джорджія ред, бетті, хай бет. 

Саме ці сорти мають високі показники за вмістом білка, вітамінів, мінеральних 

речовин, а також макро- та мікроелементів таблиці. 
 

Таблиця – Хімічний склад сортів батату 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
Джорджія Ред Бетті Хай Бет 

Масова частка: 

– вологи 

– білків 

– жирів 

– вуглеводів 

% 

 

69,3 

1,2 

0,3 

23,8 

 

68,7 

1,9 

0,3 

25,5 

 

69,1 

2,1 

0,2 

24,6 

Мінеральні речовини: 

– Р 

– Са 

– Fe 

– Na 

– K 

мг/100г 

 

48 

47 

3,0 

19,5 

300 

 

61 

37 

2,3 

22,0 

336 

 

59 

58 

2,6 

37,6 

379 

Масова частка вітамінів: 

– аскорбінова кислота 

– тіамін 

– рибофлавін 

мг/100г 

 

25 

0,10 

0,05 

 

28 

0,21 

0,04 

 

26 

0,17 

0,03 

Калорійність Ккал 101,0 118,0 114,0 

 

На сьогодні батат використовують у приготуванні перших, других, 

солодких страв та навіть напоїв. Зокрема, солодкі страви займають важливе 

місце серед продуктів харчування як у дорослого так і дитячого населення 

України. Особливою популярністю серед солодких страв користуються желе, 

муси, самбуки, які виготовляються з використанням різних плодів та ягід.  
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Метою нашої роботи є удосконалення технології самбуків з 

використанням пюре батату для закладів ресторанного господарства.  

Самбук – це повітряний десерт-желе, виготовлений на основі яєчних 

білків. Окрім білків до рецептури самбуку входять подрібнені ягоди або 

фрукти.  

В результаті аналізу літературних джерел та хімічного складу 

досліджуваної сировини для подальшої роботи обрано батат сорту «Хай бет». 

Відповідно до класичної рецептури самбук «Яблучний» проводили заміну пюре 

яблучного на часткову заміну пюре батату при співвідношеннях, %: зразок № 1 

(25:75), зразок № 2 (50:50), зразок № 3 (75:25), зразок № 4 (100% пюре батату). 

На основі запропонованих співвідношень побудовані профілограми якості за 

такими показниками: зовнішній вигляд, колір, смак, запах, консистенція. 

Оцінювання проводили за бальною шкалою від 0 до 5 балів. Отримані 

результати відображені у вигляді багатокутників якості з урахуванням вагомості 

кожного показника. Результати досліджень представлені на рисунках 1-4. 

Рис. 1 – Зразок № 1 Рис. 2 –  Зразок № 2 

 
Рис. 3 – Зразок № 3 

 
Рис. 4 –  Зразок № 4 

 

За результатами отриманих профілограм якості найкращі бали за всіма 

показниками  отримав зразок № 2. Проведені дослідження показали, що при 

дозуванні пюре батату 50 % до маси яблучного пюре в десерті покращується 

кожен органолептичний показник та становить максимальну кількість 5 балів. 

Загалом, отримані показники щодо можливості використання пюре 

батату при виробництві самбуків не знижують якість готової страви, а навпаки 

доповнюють  корисними ессенціальними нутрієнтами.  
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АСОРТИМЕНТ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ  

З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 
 

Дричик М.Ю., 

Чорна А.І., канд. техн. наук 

НУХТ, м. Київ 
 

До однієї з перспективних галузей України належить виробництво 

харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення, тобто 

функціональні харчові продукти. Ця продукція представлена в основному 

традиційними харчовими продуктами, збагаченими ессенціальними макро- та 

мікронутрієнтами, які надають готовим продуктам оздоровчих властивостей і 

забезпечують профілактику аліментарно-залежних станів і захворювань у людей.  

Поняття «функціональні харчові продукти» вперше з’явилося в Японії у 

1991 році, де було узаконено керівництво по виробництву харчових продуктів 

FOSHU (Foods Specific Health Use) – продукти із специфічною лікувальною 

дією. Японські дієтологи активно розробляють індивідуальні програми 

харчування для людей залежно від їх віку, фізичного і фізіологічного стану.  

Функціональні харчові продукти – це продукти, що містять інгредієнти, 

які приносять користь здоров'ю людини, покращують імунітет, здатні 

поліпшити багато фізіологічних процесів в організмі, дозволяючи довгий час 

зберігати активний спосіб життя. Вимоги, яким повинні відповідати FOSHU: 

доведена наукова очевидність ефективності, включаючи клінічні 

випробовування; гарантія безпечного споживання; можливість аналітичного 

визначення ефективного компоненту. Галузь виробництва оздоровчих харчових 

продуктів в Україні не має розвитку: від усього виробництва харчових 

продуктів на дану групу припадає близько 5 %, хоча в інших країнах даний 

показник сягає до 40 %. Функціональний харчовий продукт повинен бути 

доступним споживачам, а також користуватись попитом серед різних категорій 

населення. Таким продуктом є макаронні вироби, оскільки в Україні їх 

фактичне споживання становить 5,5-6,0 кг на одну особу на рік, при 

рекомендованій нормі 5,0-5,5 кг.   

Найбільшим виробником оздоровчих макаронних виробів вважається ТМ 

«Мак-Вар Екопродукт», яка розробила та затвердила оригінальну рецептуру 

макаронних виробів «Здоров’я». Завдяки цілісному помолу в борошні 

залишилися всі вітаміни, мікроелементи, клітковина і зародок зерна. Дані 

продукти є чудовим варіантом для споживачів з цукровим діабетом та мають 

такі властивості: 

– уповільнюють виділення цукру в кров і знижують його кількість; 

– сприяють зниженню ваги, підвищують тонус і імунітет; 

– виводять холестерин, шлаки і токсини; 

– допомагають печінці здійснювати детоксикаційну функцію, в тому 

числі за рахунок підвищення рівня антиоксидантного захисту. 

Макарони «Здоров’я» можна розділити на 3 групи: 

– з рослинною клітковиною (містить рослинну клітковину у складі висівок, 
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виробляється з житнього та пшеничного борошна грубого помелу, пророслого 

зерна); 

– з рослинними добавками (як добавки використовуються знежирені 

порошки (шроти) з насіння гарбуза, льону, амаранту, розторопші, зародка 

зерна, кісточки); 

– з травами і спеціями (як добавки використовуються порошки з 

висушених трав чи коренів рослин (куркума, пажитник, імбир). 

Також значний внесок у вирішення питань підвищення якості, біологічної 

та харчової цінності макаронних виробів внесли В. Г. Юрчак, Г. І. Волощук, 

А. В. Білічук, Д. О. Набоков, Г. В. Каприк, Г. С. Сухорукова та інші. Вченими 

НУХТу розроблено рецептури макаронних виробів з додаванням: 

 дрібнодисперсних ягідних та овочевих порошків (порошки із 

червоного столового буряка, моркви, капусти, гарбуза, кабачків, чорноплідної 

горобини та ін.), ароматизуючих добавок (ароматизатор беконовий, чорничний) 

у різному співвідношенні компонентів; 

 сухого яєчного білку, який має збалансований амінокислотний склад 

та високу перетравлюваність; 

 камеді рослинного походження – структуроутворювачі, які 

використовуються у разі необхідності поліпшення структури виробів. 

Вчені університету розглядають питання використання біологічно цінної 

сировини невисокої вартості, з метою розширення асортименту макаронних 

виробів без суттєвого їх подорожчання. Встановлено, що екстракт і порошок з 

лушпиння цибулі допомагають у разі гіпертонії, порушеннях роботи печінки і 

підшлункової залози, кишечника, ефективні у лікуванні атеросклерозу, астми, 

покращують загальне самопочуття та апетит. Антиоксидантна активність 

відвару з лушпиння цибулі в декілька разів вища зеленого чаю і червоного 

вина. Цибулиння може використовуватись у вигляді екстракту чи порошку для 

профілактики раку та інших захворювань, в патогенезі яких лежить окисний 

процес.  

Такі властивості зумовлені тим, що лушпиння цибулі містить флавоноли 

(груп кверцетину, ізорамнетину, мірицетину), амінокислоти (аспарагінова 

кислота, треонін, пролін, гліцин, аланін, цистеїн, валін, метіонін, лейцин, 

ізолейцин, фенілаланін, лізин і т.д.), макро- і мікроелементи (Si, Ca, Na, Mg, К, 

P, Al, Fe, Mn, Cu, Pb, Ni, Zn і т.д.) та інші поживні речовини.  

У 2011 р. були проведені фармакологічні дослідження сухого екстракту з 

лусок цибулі ріпчастої, які показали виражену протимікробну активність до 

культур грампозитивних бактерій – S. aurеus і B. subtilis, та помірну 

протимікробну активність по відношенню до E. соlі, P. Аеrugіnоsа, P. vulgaris та 

С. albicans.  

Таким чином, лушпиння цибулі може бути перспективною сировиною 

для розширення асортименту макаронних виробів підвищеної харчової 

цінності.   
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ОТРИМАННЯ СУХИХ СОЛОДКИХ ВИНОГРАДНИХ 

ВИЧАВОК 

 

Синенко Т.П., аспірантка 

СНАУ, м. Суми 

Фролова Н.Е., доктор техн. наук, професор 

НУХТ, м. Київ 

 

Виробництво добавок з природної вторинної сировини є актуальним для 

науковців та виробників харчової продукції в усьому світі. При виробництві 

соків та вина значна частина цінних речовин, таких як вуглеводи, вітаміни, 

мінеральні речовини тощо, залишаються у вторинній сировині – вичавках. ВВ 

на 50-66 % складаються із шкірки і на 25-34 % із насіння. Розрізняють два види 

ВВ: 1) зброджені – отримані при виноробстві; 2) солодкі – отримані при 

виробництві виноградного соку, тобто неферментовані, які потенційно багатші 

на цукри і фенольні речовини. 

Свіжі ВВ характеризуються високою вологістю. Кількість води в 

солодких вичавках, віджатих на різного виду пресах, коливається від 53 до 

70 %. Зберігати ВВ у свіжому вигляді нераціонально, оскільки в них починають 

накопичуватися різного роду патогенні бактерії. При нормальних умовах 

сировина піддається псуванню через 2-3 доби, а при високій вологості повітря 

(85-9 %) і підвищених температурах (25-40 °С) термін зберігання становить 8-

12 годин. Вище зазначене вказує на необхідність якнайшвидшої переробки ВВ, 

щоб виключити ризик мікробіологічного псування. Оптимальним вирішенням 

даної проблеми є висушування ВВ до оптимальної вологості.  

На базі Сумського національного аграрного університету нами були 

проведені дослідження з метою визначення оптимальних умов сушіння ВВ із 

збереженням максимальної кількості цінних компонентів. 

Об’єктом дослідження слугували свіжі ВВ отримані віджиманням соку із 

винограду сорту Каберне Совіньйон на гідравлічних пресах. В якості способу 

сушіння вибраний інфрачервоний, який на сьогодні є інноваційним методом і 

економічно вигідним, при даному способі знижується тривалість процесу 

сушіння із можливістю збереження нативних властивостей сировини.  

В попередніх роботах нами досліджено хімічний склад ВВ і доведено, що 

солодкі вичавки багаті на вміст моно- та дисахаридів. Але відомо, що в процесі 

сушіння можливе стрімке протікання реакції меланоїдиноутворення (взаємодії 

вільних амінокислот і редукуючих цукрів). Тому важливим завданням є підбір 

температурних параметрів сушіння ВВ для забезпечення отримання якісного 

продукту. 

Нами було досліджено технологію сушіння ВВ інфрачервоним способом 

при температурі від 60 до 80 °С до масової частки вологи не більше 10 % з 

наступним подрібненням до розміру частин 40-180 мкм. Загальна схема 

отримання сухих солодких ВВ зображена на рисунку. 
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Рис. – Загальна схема отримання солодких сухих ВВ 

 

Досліджувані параметри сушіння ВВ забезпечують збереження цінних 

нативних речовин. Результати хімічного аналізу досліджуваних сухих 

продуктів суттєво не відрізняються, що свідчить про правильно підібрані 

параметри сушіння продукту.  

Органолептичні показники сухого продукту висушеного при 60 та 70 °С 

характеризувалися збереженням легкого виноградного аромату й солодкувато-

кислого смаку та відмінним червоно-коричневим кольором з фіолетовим 

відтінком, а при 80 °С – з’явився терпкий смак та темно-коричневі відтінки 

кольору. Дані зміни в органолептичній характеристиці пояснюються 

взаємодією вільних амінокислот і редукуючих цукрів при сприятливих умовах і 

утворенням продуктів реакції меланоїдиноутворення.  

Таким чином, сушіння ВВ інфрачервоним способом забезпечує 

збереження якісних показників сировини. Встановлено, що при мінімальних 

показниках температури (60 °С) здійснюється поступове випарювання вологи і 

мінімізується реакція меланоїдиноутворення. 

Розроблена технологія уможливлює використання ВВ в технології 

харчових добавок і дозволяє розширити сировинну базу для виробництва 

натуральних добавок гастрономічного напряму. 
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НОВЕ В ВИРОБНИЦТВІ ГАЛЕТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ 

 

Сімакова О.О., канд. техн. наук, доцент, Трикуль О.О. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

Крістіна Канніфф, керуюча дослідницькими проектами Канадського 

інноваційного центру їжі і вина 

Ніагарський державний коледж, м. Ніагара-он-те-Лейк, 

провінція Онтаріо, Канада 

 

Галети – це борошняні вироби, що виробляються з пшеничного борошна 

із застосуванням дріжджів, хімічних розпушувачів та з можливим введенням в 

рецептуру інших видів сировини. Галети виробляють з пшеничного борошна 

вищого, 1-го і 2-го сортів і шпалерного борошна,  містять менше цукру і жиру, 

ніж крекери.  

Існують сорти галет з відсутністю в рецептурі цукру і жиру. Галети 

призначаються для вживання замість хліба. Технологія виробництва галет така 

ж сама, що і при виробництві затяжних сортів печива, але є відмінність у 

приготуванні тіста. Тісто готується за опарною або безопарною технологією. 

Основними операціями приготування тіста є: отримання суміші сипучих 

компонентів (борошна, крохмалю, подрібненої крихти зворотних відходів 

галет); приготування опари (опарною технологією) або активація дріжджів 

(безопарною технологією), або приготування емульсії; заміс тіста; 

приготування жирового прошарку (для сортів крекерів з жировим прошарком).  

При вистоюванні опари протікає процес бродіння з утворенням молочної 

кислоти, збільшується набухаємість білків борошна. Продукти бродіння 

сприятливо впливають на смак виробів.  

Безопарний спосіб передбачає активацію дріжджів. Приготування тіста 

відбувається в тістомісильних машинах періодичної дії шляхом змішування 

опари та інших рецептурних компонентів при опарному способі виробництва 

або змішуванні емульсії, суміші сипучих компонентів – при безопарному способі.  

З метою інтенсифікації технологічного процесу пропонується 

рекомендувати до використання, крім ферментних препаратів, піросульфіт 

натрію (мета-, бісульфіт натрію). Розчин поліпшувача вводиться шляхом 

рівномірного обприскування всієї поверхні тіста за 2–5 хвилин до закінчення 

замісу. Так як тісто для галет пружне, пластично-в'язке, то воно піддається 

вилежуванню для ліквідації внутрішніх напружень і підвищення його 

пластичності.  

Застосування піросульфіту натрію при замішуванні тіста скорочує стадію 

вистоювання до 1,5 години при виробництві галет. Плющення проводиться на 

ламінаторі. Формування тістових заготівель проводиться штамп-машинами 

легкого типу. 

Після випічки такі вироби відповідають за органолептичними 

показниками виробам, які вироблені за традиційною технологією. Значно 

скорочується час технологічного процесу, що дозволяє розраховувати на 

достатній економічний ефект.  
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АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИХОДУ ОЛІЇ 

 

Сова Н.А., канд. техн. наук, Сергієнко О.І., магістр 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро 

 

Конопляна олія є рідкісним джерелом живлення організму через 

унікальне співвідношення жирних кислот ω-6:ω-3 як 3:1. Це сприятливо для 

здоров'я серцево-судинної системи, шкіри, гормонального балансу, діабету 

тощо. Ця особливість олії сприяє збільшенню її промислового виробництва. 

Одним із розповсюджених способів виробництва конопляної олії є пресовий 

метод. Для підвищення виходу олії при використанні методу пресування 

пропонують використовувати попередню мікрохвильову обробку насіння 

конопель, обробку ультразвуком та обробку ферментними препаратами. 

У роботі Oomah B. D. та інших представлено характеристики олії, 

видобутої з насіння конопель, підданого мікрохвильовій обробці. 

Мікрохвильова обробка підвищила вихід олії, включаючи вміст каротиноїдів та 

інших пігментів та знизила значення n-анізидину без значних змін інших 

властивостей. Мікрохвильова обробка насіння конопель сприяла зростанню в 

олії концентрації β-токоферолу, тоді як основний токоферол, γ-токоферол та 

жирнокислотний склад олії не змінювалися. Ця обробка сприяла зниженню 

температури плавлення олії та підвищенню температури окиснення. 

Latif S. і Anwar F. використали п’ять ферментних препаратів: Protex 7L, 

Viscozyme L, Kemzyme, Feedzyme та Natuzyme в технології холодного 

пресування насіння конопель. Вміст олії у зразках в порівнянні з контролем 

збільшився на 1,7–6,1 %. Не було виявлено значних варіацій для йодного числа, 

показника заломлення, густини та складу жирних кислот між зразками та 

контролем. Зафіксовано підвищений рівень токоферолів у зразках (724,4–788,8 

мг/кг) порівняно з контрольним (691,2 мг/кг). 

Відомий спосіб попередньої обробки насіння промислових конопель – 

обробка ультразвуком. Можливо отримати вихід олії 37,3 % методом Сокслета 

із насіння конопель, обробленого ультразвуком. 

У роботі Da Porto C. та інших внаслідок попередньої обробки вихідного 

насіння конопель за 10, 20 та 40 хв. до вилучення SC-CO2 при 40 °С, 300 бар та 

45 кг СО
2
/кг насіння максимальний вихід олії 24,03 % отримали після 10 хв. 

ультразвукової попередньої обробки. Виявлено, що вміст ненасичених жирних 

кислот конопляної олії в результаті попередньої ультразвукової обробки 

насіння не змінився. 

При узагальненні наведених даних виявлено, що попередня обробка 

насіння промислових конопель сприяє підвищенню виходу олії без значних 

змін показників її якості та жирнокислотного складу. Доцільно перевірити 

вищенаведені способи для попередньої обробки насіння промислових конопель 

української селекції. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ БАНАНОВОГО ПЮРЕ 

НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУПАЖУ 

 

Польовик В.В., Березова Г.О., Корецька І.Л., канд. техн. наук 

НУХТ, м. Київ 

 

Проблема підвищення якості десертної продукції залишається 

актуальною для будь-якого закладу ресторанного господарства і припускає 

виготовлення з тією ж кількістю сировини і матеріалів продукцію, що більш 

повно задовольняє громадські потреби. Тому зростаюча конкуренція на ринку 

роблять актуальними завдання по удосконаленню технологічних  процесів,  

обробки і пошуку оптимальних технологічних рішень використання вхідних 

інгредієнтів при виробництві виробів, які забезпечують кращі фізико-хімічні 

характеристики готової продукції в комплексі з органолептичними 

показниками. При цьому необхідно враховувати, що продукти, відрізняються 

індивідуальним хімічним складом, що забезпечують їх якісні характеристики.  

Технології приготування сучасних десертів складаються з технологічних 

етапів, що призводять до значних втрат біологічно активних речовин, а також 

не передбачають способів стабілізації лабільних компонентів сировини. 

Проте аналіз існуючих рецептур збивних десертів показав, що до цього 

часу їх асортимент залишається обмеженим, включає традиційні види 

сировини, не використовує широкі можливості  підвищення харчової цінності 

та біологічної активності страв за рахунок використання  фруктів, плодів та ягід 

із високим вмістом біологічно-активних речовин.  

Основний технологічний компонент, що використовують у десерті 

«Самбук», зазвичай яблуко, досить вдало поєднує рецептурні компоненти між 

собою, але не забезпечує високу харчову цінність страви, що позначається на 

поживній цінності традиційного десерту.  

Вважаємо, що розробка технології фруктово-ягідних та фруктово-

плодових десертів заданої консистенції з підвищеним вмістом біологічно 

активних речовин, високими органолептичними характеристиками є  

традиційно актуальною. Такі страви дозволять суттєво збагатити раціон 

людини біологічно активними речовинами, харчовими волокнами, поліпшити 

органолептичні показники страв і якісний склад їжі в цілому та забезпечити 

населення продуктами з фруктів, плодів та ягід. 

Основним технологічним фактором отримання піноподібної структури 

білкового десерту типу самбук, є показники кислотності вхідної сировини. 

Готували яблучно-банановий купажований напівфабрикат (50:20), який 

готували за попередньо вирішеною математично-оптимізаційною схемою. 

В роботі використовували загальноприйняті методи дослідження: 

Визначали активну кислотність та окисно-відновний потенціал (ОВП) в пюре 

яблучному (з яблук сорту «Симеренко»), банановому (з банану сорту 

«Cavendish.») та в купажованому напівфабрикаті (КПФ), який готували за 

попередньо вирішеною математично-оптимізаційною задачею.  
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Визначені результати активної кислотності (рис. 1) свідчать про те, що 

використання бананового пюре в купажованому напівфабрикаті знижає 

показник рН на 0,45рН. 

 

 

 

  1 – Результати визначення активної 

кислотності в зразках 

 Рис. 2 – Результати визначення ОВП 

в зразках рослинної сировини 

 

Проведеними дослідженням встановлено, що показники рН, при введенні 

бананового пюре зменшуються більш нейтральну сторону а показник ОВП 

збільшений від позитивних (окислювальних) значень в банановому пюре 

набуває вищих за контроль  значень на 14,8 %. 

В отриманому КПФ збільшується вміст органічних кислот у 0,4 % рази 

порівняно з яблучним пюре. Це пояснюється тим, що за розробленою 

технологією вміст плодово-ягідного пюре в десерті складає 70 % та в КПФ 

присутні органічні кислоти, що запобігає руйнуванню. Висока кислотність 

продуктів сприяє створенню несприятливих умов для розвитку мікроорганізмів 

та вимагає застосування більш ощадних режимів теплової обробки, що є 

важливим чинником у створенні продукту високої якості. 

Вуглеводи в десертах формують їх смакові властивості і впливають на 

консистенцію продукту. Загальна сума вуглеводів у розробленому  десерті 

складає 15,84 %, що характеризує відносно невисокий їх вміст в порівнянні з 

контрольним зразком (26,3 %). 

Основна частина вуглеводів представлена легкозасвоюваними 

моносахаридами  15 %. Продукти мають достатньо солодкий смак. Зменшення 

вмісту вуглеводів у нових десертах  порівняно з традиційними десертами 

пояснюється введенням у рецептуру глюкозно-фруктозним сиропом – лише 

10…13 % поряд із 50 % вмістом цукру в традиційному десерті.  

Аналіз результатів дослідження хімічного складу свідчить про те, що 

отримані десерти відрізняються від традиційних (16,2 %) більш високим  

вмістом сухих розчинних речовин (21,9 %), що є одним з основних чинників, 

що визначають як харчову цінність, так і консистенцію продуктів. 

Також, отримані результати свідчать, що використання КПФ дає 

можливість отримати кращі піноутворюючі характеристики та збалансувати 

нутрієнтний склад, надати виробам нових смакових відтінків, розширити 

асортиментний ряд.   
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ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИБІР ГРУПИ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., канд. мед. наук, доцент, 

Даниленко Г.М., докт. мед. наук, професор, 

Авдієвська О.Г., асистент 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», 

м. Харків 

 

Погане харчування, низька фізична активність, сидяча поведінка та 

куріння – це фактори ризику хронічних захворювань, які модифікуються і 

часто розвиваються на початку життя у дитячому віці. Висока поширеність 

ожиріння постає серйозною медико-соціальною проблемою, оскільки 

асоціюється не тільки з соматичною та ендокринною патологією, а й зі 

зниженням когнітивних здібностей, шкільної успішності та професійних 

досягнень у майбутньому.  

Розширення знань про характер харчування дітей різного віку дозволяє 

покращити харчові звички та спосіб життя та вплинути на поширеність 

неінфекційних захворювань, що пов’язані з ожирінням, не тільки у дитячому 

та підлітковому, а й у більш зрілому віці. 

Ставлення до власного здоров’я, формування навичок раціонального 

харчування, відмова від шкідливих харчових звичок, постають значущими 

важелями впливу на стан здоров’я підростаючого покоління. Школа має 

виступати не тільки закладом, де діти займаються навчальною діяльністю 

значну частину їх дня, а й потужним чинником формування поведінки у 

соціумі та здорового способу життя.  

Саме тому метою дослідження була оцінка впливу освітнього закладу та 

ставлення школяра до нього на формування харчової поведінки та, зокрема, 

вибір певної групи продуктів харчування. 

Проведено опитування 1015 учнів дев’ятих  класів освітніх закладів з 10 

великих індустріальних міст України: Вінниця, Дніпро, Донецьк, Київ, 

Кривий Ріг, Львів, Рівне, Тернопіль, Харків, Чернівці. Спеціальна анкета 

«Шановний друже», що розроблена ДУ «ІОЗДП АМН України» містила блоки 

питань стосовно відношення до школи, відносин із батьками, друзями, 

вчителями, режимних моментів, частоти споживання харчових продуктів, 

наявності шкідливих звичок. Школярів за характером свого відношення до 

освітнього закладу будо розподілено на 2 категорії, а саме: 1 – учні з 

позитивним ставленням; 2 – учні з негативним або індиферентним. 

Статистична обробка даних проведена за допомогою дисперсійного аналізу та 

t-тесту програмних пакетів MS Excel та SPSS. 

Одним з головних здоров’яформуючих чинників постає раціональне 

харчування. З метою оцінки режиму харчування та надходження до організму 

основних поживних речовин було проаналізовано частоту споживання 

харчових продуктів. Аналіз ступеню вживання основних харчових продуктів 
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та фаст-фуду продемонстрував найнижче споживання таких важливих 

продуктів як риба, м’ясо та найвищу поширеність «шкідливих» харчових 

звичок серед учнів із негативним ставленням до школи. Так, головні джерела 

білку – м’ясо та риба не були щоденною складовою раціону харчування 

дівчат-підлітків цієї групи, у той час, як у групі з позитивним ставленням 

кількість дівчат, що споживають м’ясо складала 50,7±6,0 % (р<0,01). 

Щоденно вживали чіпси та сухарики переважно учні з негативним 

ставленням до школи (р<0,05). При цьому харчова поведінка у залежності від 

гендерної приналежності дещо різнилася. Так, серед дівчат з позитивним 

ставленням до освітнього закладу більше зустрічалось тих, хто вживає чіпси 

та сухарики 2-3 рази на тиждень (р<0,01). Серед хлопців тієї ж групи 

найбільше поширена частка тих, хто зовсім не вживав ці продукти – 41,6 % 

(р<0,05). 

Було проаналізовано частоту вживання солодких газованих напоїв як 

одного з чинників ризику розвитку ожиріння. Найбільш притаманна звичка їх 

вживати щоденно характерна для учнів з негативним ставленням до 

освітнього закладу, при чому за рахунок хлопців (30,0±15,3 %; р<0,05). 

Щодо споживання насичених харчовими добавками соусів, кетчупу та 

майонезу – склалась аналогічна ситуація: 31,6±11,0% дівчат з негативним 

ставленням до школи вживали їх щоденно, що вірогідно вище  іншої групи 

(10,0±3,6%; р<0,05). Зовсім відмовлялись від вживання вуличної їжі (шаурми, 

хотдогів, пиріжків та ін.) у більшій мірі учні з позитивним ставленням до 

школи (41,6±4,1% проти 9,1±9,1% з іншої групи; р<0,01). 

При аналізі груп в цілому без розподілу на підгрупи за статтю 

визначалось, що серед учнів з негативним ставленням до школи найбільший 

відсоток тих, хто вживає вуличну їжу щоденно та найменший тих, хто взагалі 

її не вживає (р<0,01).  

Єдиним позитивним моментом щодо формування правильної харчової 

поведінки серед учнів з негативним ставленням до освітнього закладу був 

факт найбільш поширеного щоденного споживання свіжих овочів та фруктів, 

але вірогідно лише між дівчатами і складав 80,0 ±13,3 % (р<0,01).  

Результати опитування учнів дев’ятих класів стосовно деяких моментів 

їх способу життя свідчать про суттєві відмінності харчової поведінки та 

фізичної активності у залежності від ставлення до освітнього закладу. 

Найбільш безпечною групою щодо формування ожиріння та інших 

захворювань були, учні які відвідували освітній заклад із задоволенням та 

мали більш сформовані навички щодо раціонального харчування. До групи 

ризику щодо формування ожиріння доцільно віднести учнів із негативним та 

байдужим ставленням до будь-якої діяльності. Їх харчовий раціон 

характеризувався недостатнім надходженням головних джерел білку, 

щоденним вживанням чіпсів, сухариків, вуличної їжі та солодких газованих 

напоїв. 
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РОЗШИРЕННЯ ДЕСЕРТНОЇ ГРУПИ СТРАВ МОЖЛИВЕ 

 

Воробьева А. М., Польовик В.В., Корецька І.Л. 

НУХТ, м. Київ 

 

Одним із напрямків розвитку харчової промисловості, пов’язаним із 

поліпшенням нутрієнтних показників продуктів харчування, є збагачення їх 

натуральною рослинною сировиною.  

Технологія приготування десерту «Самбук» передбачає введення 

купажованого пюре яблучного та пюре з кумкувату по розрахованому 

математичному балансу біологічно-актичних речовин (функція max  БАР)  

Метою представленої роботи є аналіз хімічного складу та енергетичної 

цінності самбуку з кумквату, для визначення, чи є інноваційна рецептура 

корисніша за класичну. 

Проведені дослідження дозволили визначити вплив додавання пюре 

кумквату на фізико-хімічні показники яблучного(класичного) та інноваційного 

десертів. Було встановлено, що найкраще співвідношення пюре кумквату і 

яблучного пюре  25 %  і  75 %  відповідно. 

Об’єктом дослідження був рецептурний склад десертів. Методи 

дослідження математично-аналітичні. Вираховування енергетичної цінності 

обох рецептур (самбук з кумквату та класичного), шляхом обрахування 

кожного показника, визначення хімічного складу та калорійності зразків. 

В ході вивчення хімічного складу зразків самбуку  було визначено: 

 

 

 

Рис 1. - Аналіз хімічного складу 

десертів 

 Рис 2. - Аналіз енергетичної 

цінності десертів 

 

Самбук з кумквату, на наш погляд, має багато переваг. Завдяки невисокій 

калорійності (- 30,62 % від контрольного зразку) можна вважати самбук з 

кумквату є дієтичним продуктом. Його рекомендується вживати тим, хто 

страждає ожирінням і бажає скинути зайві кілограми. 

В наш час заклади ресторанного господарства пропонують вираховувати 

добову кількість нутрієнтів, їх відповідність чи не відповідність з нормою і таке 

інше. Тож, низькокалорійні страви зараз у великому попиті, а якщо, крім, 

низької калорійності, перевагою буде велика кількість вітамінів та поживних 

речовин – то така страва і зовсім скарб.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЖИРОВМІСНІ ПРОДУКТИ 
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Бажай-Жежерун С.А., канд. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

 Споживання рафінованої їжі, а також їжі швидкого приготування 

призводить до метаболічних порушень в організмі та неінфекційних 

захворювань, зокрема серцево-судинних, та прискорення старіння організму, 

яке яскраво виражається у погіршенні зору та слуху. Актуальним нині є 

вживання функціональних харчових продуктів, які мають профілактичний 

вплив на метаболічні процеси в організмі.  

 Важливо забезпечити організм жировими збалансованими продуктами, 

оскільки -3 і -6 жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни є ессенціальними. До 

складу клітинних мембран входять також фосфоліпіди, які виконують 

будівельну функцію. Перевагу надають у харчовому раціоні саме рослинній їжі, 

оскільки рослинні стероли запобігають розвитку неінфекційних хвороб. 

Воскоподібні стероли рослинного і тваринного походження щодня надходять 

до організму з їжею та конкурентно вступають у метаболічні процеси в 

організмі [Хучиева М.А., 2011]. Стероли рослинного походження за будовою 

подібні до холестеролу – стеролу тваринного походження – і відрізняються від 

нього лише наявністю метальної або етильної групи у боковому ланцюзі. Для 

засвоєння жирів у кишківнику організму утворюються міцели, утворені 

жовчними кислотами та жировими молекулами, зокрема стеролами. Стероли 

рослинного походження мають більшу гідрофобність, ніж холестерол, тому з 

міцел стероли витісняють холестерол, знижуючи засвоєння холестеролу 

організмом. Збільшуючи вживання жировмісних продуктів рослинного 

походження, можна попередити метаболічні порушення.  

 Дводольні олійні культури містять специфічні речовини, які запобігають 

надмірному вживанню їх у їжу та передозуванню есенціальних речовин, які 

вони містять. Кожний складник таких продуктів вміщує нутрієнти у 

натуральному співвідношенні.  

Нами створено низку функціональних продуктів із насіннєвої маси 

олійних культур (маку, льону, ядрової фракції соняшнику, кунжуту) [Осейко 

М.І., 2020] та які можуть вироблятися як у ресторанному господарстві, так і на 

підприємствах кондитерської, олійножирової чи харчоконцентратної галузей 

харчової промисловості. Запропоновані функціональні продукти мають вміст 

олії до 35 %, тому тривалість споживання обмежена властивістю жиру 

окислюватися. Олійність функціонального продукту залежить від початкового 

вмісту олії у насіннєвій масі олійної культури. Технологією виготовлення 

продукту не передбачені: термічна обробка та додаткове внесення рафінованої 

олії чи жиру. Отже, наявність природних рослинних стеролів у нативному стані 

визначає функціональність продуктів із насіннєвої маси олійних культур у 

підтриманні здоров’я та профілактиці метаболічних порушень.  
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Відомо, що регулярне споживання цільного зерна та продуктів на його 

основі сприяє зниженню ризику захворювань серцево-судинної та травної 

систем організму, розвитку діабету. Такий вплив зумовлений наявністю у 

цільнозернових продуктах ряду біологічно активних компонентів: вітамінів, 

мінеральних сполук, харчових волокон, які здатні підвищувати імунітет та 

адаптаційні можливості людини, поліпшувати діяльність шлунково-

кишкового тракту, органів та систем, знижувати розвиток метаболічного 

синдрому. 

На сьогодні в Україні широкого розповсюдження набувають зернові 

пластівці, сухі сніданки та крупи швидкого приготування. Інтерес у споживачів 

до даного виду продуктів пояснюється високими харчовими і смаковими 

властивостями, а також не тривалим часом їх приготування. Класичним видом 

злаків для виробництва пластівців є овес. Наразі для виробництва пластівців 

застосовують також ряд інших злакових культур – жито, пшеницю, ячмінь, а 

також кукурудзу, просо, гречку. Це дозволяє розширити асортимент продукції, 

підвищити її харчову цінність. 

Базовим продуктом, який є основою для виробництва круп плющених та 

пластівців є крупи не подрібнені. Пластівці виробляють із круп вищого сорту 

при їх додатковому очищенні, пропарюванні та плющенні. 

Об’єктом досліджень є зернові суміші пластівців, готові продукти на їх 

основі. Предмет досліджень – якісні показники пластівців. Під час проведення 

експериментальних досліджень використовували зерно пшениці, тритикале та 

голозерного вівса, відповідно, сортів Миронівська 137, Мольфар, Соломон, 

урожаю 2019 р.; виготовлені зразки сумішей пластівців.  Відбір перспективних 

сортів здійснювали з урахуванням рекомендацій Української центральної 

лабораторії з якісної оцінки досліджуваних сортів сільськогосподарських 

культур. 

Нами розроблено спосіб отримання пластівців на основі біологічно 

активованого зерна, який передбачає підготовку сировини, зокрема, очищення 

зерна, миття та дезінфекцію, гідротермічне оброблення за температури 12 - 16 

ºС у в три цикли, кожен з яких включає інтенсивне зволоження зерна протягом 

4 год. з наступним відволожування протягом 4 - 6 год. загальною тривалістю 

26-30 год., плющення зерна, підсушування за температури 40 - 45 ºС до 

вологості 12 -14 %; комбінування, згідно рецептури.  

З урахуванням принципів оздоровчого харчування, розроблено ряд 

рецептур сумішей пластівців з біологічно активованого зерна пшениці, 

тритикале та голозерного вівса.  

Досліджено вплив кількості складників суміші пластівців на якісні 

показники готового продукту. Експериментально встановлено, що пластівці, 

отримані з зернової суміші, яка включає 30…45 % зерна вівса, 20…30 % зерна 
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пшениці та 35 - 40 % тритикале є в міру розсипчастими, мають приємний смак 

та запах варених пластівців. Збільшення масової частки вівса до 50 % зумовлює 

підвищення в’язкості каші, внаслідок збільшення вмісту геміцелюлози, 

розсипчастість понижується, що не є доцільним. Підвищення масової частки 

зерна пшениці до 35 % зумовлює більш жорстку структуру каші, що 

пояснюється вищою щільність оболонкових частин зерна пшениці порівняно з 

зерном голозерного вівса та тритикале, що є не доцільним.  

Досліджено основні фізико-технологічні показники зернових пластівців.  

Відмічено, що дослідні зразки мають допустиме значення вологості –      

11-12 %. Середній розмір часток сумішей пластівців залежить від крупності 

зернової сировини і знаходиться у діапазоні, прийнятному для харчових 

продуктів на зерновій основі  – 5,2-6,4 мм. Об’ємна маса складає 420-438 г/л; 

дійсна густина – 432-454 г/л. Оптимальні значення когезивності зернових 

сумішей 1,1-1,4 характеризують їх здатність вільно переміщатись при 

вивантаженні з ємностей та під час транспортування.   

Значення отриманих фізико-технологічних показників пластівців 

вказують на високу якість зернового продукту.  

Встановлено, що ступінь забезпечення добової потреби дорослого 

населення першої групи інтенсивності праці в макронутрієнтах, за рахунок 

споживання 100 г даних злакових пластівців складає: білки – 18 – 22 %,          

жири – 5 – 7 %,  вуглеводи – 13 – 16 %, харчові волокна – 13,5 %.  

Враховуючи добову потребу дорослого населення у вітамінах, 100 г 

суміші пластівців дозволяє задовольнити потребу у вітаміні Е на 67-76 % та у 

вітаміні Р на  17,4 % та у вітаміні С – на 6 %. Отримані результати свідчать, що 

суміш пластівців із біологічно активованого зерна пшениці, вівса та тритикале є 

функціональним продуктом. Ці продукти здатні щоденно забезпечити організм 

вітамінами антиоксидантами, що є важливим щодо антиоксидантного захисту 

організму  

Досліджено, що співвідношення основних складових речовин у 

розроблених зернових пластівцях, яке становить 12,2…12,7 % (білки) :  3,8…4,4 

% (жири) : 54,4…57 % (вуглеводи) є більш прийнятним, ніж у ряді круп: 

манній, пшеничній, рисовій та найпопулярніших видах злакових пшеничних 

сніданків. 

За результатами аналітичних та експериментальних досліджень 

розроблено спосіб отримання та рецептурний склад зернових пластівців на 

основі біологічно активованого зерна пшениці, вівса та тритикале. Досліджено 

органолептичні та фізико-технологічні показники готового продукту. Даний 

продукт має функціональне призначення і є необхідними для харчового 

раціону, оскільки дає можливість задовольнити добові потреби не лише у 

необхідних макронутрієнтах, але і у важливих вітамінах та харчових волокнах.  
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Under market conditions, the production of functional foods requires the raw 

materials used to have high biological properties and taste, which determine the 

demand, pricing and financial position of producers. The taste of fruits, namely fruit 

and berry crops, due to the content of such basic components of the chemical 

composition as sugars and organic acids, determine the prospects for their use for 

human consumption. Extensive use of introduced uncommon non-traditional fruit 

species allows to expand the diversity of species composition of regional flora and at 

the same time creates an opportunity to expand the range of plant raw materials to 

meet the needs of industry, medicine and nutrition. To prevent diseases by increasing 

the resilience of the human immune system, you can use the fruits of the genus 

Chaenomeles, which are characterized by a high content of vitamins and phenolic 

compounds. It is known that Chaenomeles fruits are rich in ascorbic acids (50 - 200 

mg / 100 g), pectins (1 – 3 %), have a low sugar content (2 – 5 %), and the content of 

vitamins exceeds lemons. The presence of a significant content of fiber in the fruit (2 

- 4%) indicates the possibility of using the fruit in the production of low-calorie 

foods. And if lemon trees in the steppe of Ukraine can be grown only indoors, the 

plants Chaenomeles are able to tolerate the climatic features of this area. 

The studied plant samples were taken on the territory of the Botanical Garden 

of Oles Honchar DNU during 2017–2019. The objects of the study were 

representatives of the genus Chaenomeles from the collection of the Botanical 

Garden: C. speciosa (Sweet) Nakai; C. cathayensis (Hemsl.) Schneider;  C. japonica 

(Thunb.) Lindl.; C. japonica var. maulei; C. × superba (Frahm) Rehder; C. × 

californica Clarke ex Weber.  

In this regard, we conducted research on the industrial characteristics and taste 

of members of the genus Chaenomeles, introduced in the botanical garden of Oles 

Honchar’ Dnipro National University (DNU). 

The studied plant samples were taken on the territory of the Botanical Garden 

of DNU during 2017–2019. The objects of the study were representatives of the 

genus Chaenomeles from the collection of the botanical garden: C. speciosa (Sweet) 

Nakai; C. cathayensis (Hemsl.) Schneider; C. japonica (Thunb.) Lindl.; C. japonica 

var. maulei; C. × superba (Frahm) Rehder; C. × californica Clarke ex Weber. 

Determination of taste was carried out on a 5-point scale, which is based on the 

position that the sour taste of the fruit is primarily due to the content of free acids, 

closely related to the whole complex of transformations of organic acids during plant 

development, with the type of metabolism in general and its dependence on 

environmental conditions. Antioxidant activity of dietary polyphenols was 

determined by a modified ferric reducing / antioxidant power assay. The antioxidant 
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capacity of raw fruit extracts was expressed in ascorbic acid equivalent per g of dried 

fruit (mg UAE / g DW). Statistical processing of the results was performed using the 

package Microfoft Statistica 6.0 with a confidence interval of 95-99 %. 

The most common scale for assessing the taste is based on the fact that the sour 

taste of the fruit is not due to the total acid content, and the titrated acidity, ie the 

content of free acids. For different acids, the threshold of sour taste (g per 100 ml of 

solution) is: citric - 0.0154, malic - 0.0107, tartar - 0.0075. Sucrose begins to be felt 

at a concentration of 0.38 %. 

Based on the research, it was found that high taste qualities are characteristic of 

C. speciosa, C. × californica (5 points), medium - for C. × superba, C. japonica (4 

points), satisfactory - for C. japonica var. Maulei and low - for C. cathayensis (2 

points). 

In research, considerable attention was paid to the study of the antioxidant 

system, which is a powerful mechanism preventing the development of avalanche-

free radical and peroxide reactions in living organisms. Antioxidants are among the 

most important nutritional supplements that are natural or identical natural 

biologically active substances intended for direct ingestion or introduction into 

foodstuffs for the purpose of enriching the diet with individual nutritional or 

biologically active substances and their complexes. The antioxidants add into the raw 

materials and finished products ensures their prevention spoiling, reducing losses, 

increasing shelf life, and producing high-quality products retaining for a long time the 

characteristic features of fresh, complete products.  

The antioxidant system is represented by enzymatic antioxidants and low 

molecular weight components, among which the significant role is given to ascorbic 

acid. In the study of total antioxidant capacity level, the highest indices were 

characteristic of C. cathayensis  fruits (1121.7 ± 27.5 mg AE / 100 g DW), which 

exceeded other species indices by 1.2-2.0 times.  Therefore, the antioxidant capacity 

of Chaenomeles fruits, determined in the range from 565.8 ± 15.7 (C. speciosa) to 

1121.7 ± 27.5 (C. cathayensis) mg UAE / 100 g DW, can be considered quite high. 

Thus, a comparative analysis of the fruit and seed capacity of Chaenomeles 

Lindl. species grown in the botanical garden of the Oles Honchar National University 

was conducted. It’s shown that all studied taxa undergo a complete vegetation cycle. 

Most of the Chaenomeles representatives were found to be in good condition under 

new growth conditions: the highest vitality was observed in C. japonica var. maulei.  

Thus, overall antioxidant capacity was highest for C. cathayensis fruits   

(1121.7 ± 27.5 mg AE / 100 g DW), which exceeded the indexes of other species by 

1.2-2.0 times. High taste qualities are characteristic of C. speciosa and C. × 

californica. Considering the large assortment of Cenomelis, representatives differing 

in their biological, physiological and nutritional properties, we consider it promising 

to introduce their use in the food industry to obtain functional products with high 

consumer properties, namely, high content of antioxidants, as well for direct 

consumption by the population of useful fruits with different flavors. 
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ВИКОРИСТАННЯ У ХАРЧУВАННІ НЕТРАДИЦІЙНОЇ 

СИРОВИНИ ШИПШИНИ 

 

Горішна Г. П., голова циклової комісії технологічних дисциплін,  

викладач-методист 

ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»,  

м. Тернопіль 

 

 В сучасних умовах харчування  необхідно шукати нові джерела 

надходження різних і унікальних поєднань вітамінів, незамінних амінокислот, 

мікроелементів, органічних кислот, фітонцидів у невивчених або мало 

вивчених рослинах. 

 До таких рослин України відносяться обліпиха, аронія, шипшина і 

бузина.  

Шипшина, дякуючи високому вмісту біологічно активних речовин, 

найцікавіша рослина, що використовується для виробництва дуже цінних 

продуктів харчування. 

 Значний інтерес для покращення харчування населення в умовах 

карантину викликає шипшина. 

 У 100 г сухої шипшини міститься 1200-1800 мг% вітаміну С. Це 17-30 

денних доз для дорослої людини вітаміну С, котрий в організмі не синтезується 

і є незамінним.  

У плодах шипшини багато провітаміну А – каротину (0,7-9,6 мг%), який 

забезпечує нормальну функцію очей, впливає на зріст і розвиток скелету дітей. 

Багато вітаміну Р, який зміцнює судини, нормалізує звертання крові, вітаміни 

Р1, В1, В2, які відіграють важливу роль в регулюванні функції нервової 

системи, обміні вуглеводів, білків і ферментів. 

 Плоди багаті органічними кислотами (яблучною, лимонною) і 

пектиновими речовинами (2-14 мг%), що нормалізують діяльність шлунково-

кишкового тракту, виводять шлаки та інші шкідливі речовини, містять дубильні 

та фарбуючи речовини.  

Олія із насіння містить вітамін Е. Оскільки до цих плодів входять 

пектинові речовини, флавоноїди – кварцетин, кемпферол, антоціани та ефірне 

масло, що містить ванілін та білкові речовини. 

 За кількістю та різноманітністю вітамінів шипшина значно перевищує 

інші рослини, вона містить в 10 разів більше вітаміну РР (цитрина). 

 Саме тому дані чинники зумовлюють використання даної сировини в 

холодних, гарячих напоях, в кондитерських виробах, мусах, желейних стравах. 
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ВПЛИВ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ «СИВОСЕЛЕН ПЛЮС»  

НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СИРУ ТВЕРДОГО 

 

Геліх А.О., канд. техн. наук, доцент, 

Василенко О.О., канд. техн. наук, доцент,  

Шульга Д.М., магістрант 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

Применко В.Г., канд. техн. наук 

Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури», м. Дніпро 

 

Сир «Російський» відноситься до сирів з низькою температурою другого 

нагрівання (28-35 °С) з високим рівнем молочнокислого бродіння, що сприяє 

швидкому розмноженню як молочнокислих бактерій, так і небажаної 

патогенної мікрофлори. 

Сири є джерелом білків (до 25 %), молочного жиру (до 60 %) і 

мінеральних речовин (до 3,5 %, не рахуючи кухонної солі). Білки сиру краще 

засвоюються організмом, ніж молочні. Екстрактивні речовини сирів сприятливо 

впливають на травні залози, збуджують апетит. Живильні речовини, що 

містяться в сирі, засвоюються організмом майже повністю (98-99 %). У сирах 

містяться вітаміни A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, пантотенова кислота та інші. 

Метою даної роботи є обґрунтування використання, добавки дієтичної 

селен білкової «Сивоселен плюс» (Далі - ДДСБ «Сивоселен плюс») в якості 

харчової добавки при виробництві сичужного сиру «Російський». 

Для обґрунтування внесення в рецептуру ДДСБ «Сивоселен плюс» 

проаналізована технологія сиру «Російський».  

Доведено, що внесення активованого вугілля допомагає зменшити 

кількість вологи, не підвищуючи рівень кислотності в готовому продукті. Тим 

самим забезпечивши високі показники якості та мікробіологічну стабільність в 

період зберігання сиру. 

Встановлено, що внесення ДДСБ «Сивоселен плюс» в рецептуру сиру 

сичужного впливає не тільки на органолептичні і фізико-хімічні показники, а 

також, на показники мікробіологічної та токсикологічної стабільності. 

Експериментально встановлено, що ДДСБ «Сивоселен плюс» не 

токсичний, володіє великою поверхневою активністю і високою сорбційною 

здатністю. Доведено, що внесення ДДСБ «Сивоселен плюс» сприяє зниженню 

вмісту вологи на 0,4 % за його рахунок високої абсорбційної спроможності. 

Проаналізовано впливу ДДСБ «Сивоселен плюс» на показники активної і 

титрованої кислотності, показники безпеки сиру в процесі зберігання протягом 

30 діб. В результаті дослідження отримані більш низькі показники рН зразка 

сиру чеддер з ДДСБ «Сивоселен плюс», що сприяє пригніченню росту умовно-

патогенної мікрофлори сиру і стабілізації мікробіологічних показників в 

процесі зберігання. 
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Наведено дослідження мікробіологічних і токсикологічних показників 

сиру «Російський» з додаванням ДДСБ «Сивоселен плюс» в порівнянні з сиром 

сичуговим приготованого за стандартною рецептурою. Протягом 30-добового 

зберігання сиру з ДДСБ «Сивоселен плюс» показники мікробіології і 

токсикології перебували в нормі. Доведено, що сир «Російський» з ДДСБ 

«Сивоселен плюс» зберігає високі показники якості протягом усього періоду 

зберігання. 

На першому етапі дослідження були визначені масовий вміст вологи і 

показники активної кислотності контрольного і експериментального зразка 

сиру «Російський» з ДДСБ «Сивоселен плюс» в процесі зберігання (табл.). 

 

Таблиця – Показники вологи в експериментальному і контрольному 

зразках сиру «Російський» 

Назва показника Контроль Експеримент Норма по ДСТУ 

Масовий вміст вологи, % 37,9 37,5 47 

 

Масовий вміст вологи в контрольному зразку на 0,4 % вище ніж в 

експериментальному. Зменшення вмісту вологи в зразку з ДДСБ «Сивоселен 

плюс» відбувається за рахунок адсорбції. 

Активна кислотність експериментального і контрольного зразків сиру 

«Російський» при зберіганні знижується і становить: на початку зберігання - 

5,09-5,2 рН, через 7 діб - 5,07 - 5,15 рН, через 14 діб - 5,01-5,1 рН, через 30 

діб - 5,0-5,05 рН. Дослідження мікробіологічних показників контрольного 

зразка сиру «Російський» і експериментального зразка з ДДСБ «Сивоселен 

плюс» в процесі зберігання (30 діб), свідчать про те, що умовно-патогенна і 

патогенна мікрофлора знаходяться в межах допустимих значень. Визначення 

БГКП в 0,01 г експериментального і контрольного зразків сиру свідчать про 

їх відсутність в досліджуваній масі продукту. Однак є кількісні відмінності 

за показниками зростання Staphylococcusaureus в процесі зберігання. 

Кількість бактерій групи Staphylococcusaureus в експериментальному і 

контрольному зразках протягом перших 7 діб зберігання однакова і 

становить 4,4 × 102. Але починаючи з 14-го дня зберігання зразків, 

біфідобактерії поступово відмирають.  

Можна відзначити, що по всіх найменувань токсикологічних 

показників у контрольного і експериментального зразка сиру «Російський» з 

ДДСБ «Сивоселен плюс» задовольняють токсикологічні вимоги, що 

пред'являються до цього виду продукції відповідно до ДСТУ 6003: 2008.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТОПІСОНЯШНИКА 

У ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗГЛЮТЕНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Яценко Г., Степанова Т. 

Сумський національний аграрний університет, м. Суми 

 

На сьогоднішній день харчова промисловість динамічно розвивається, 

про що свідчить поява інноваційних технологій виготовлення харчової 

продукції. Провівши літературний огляд виявлено, що однією з провідних 

технологій виготовлення інноваційних страв є застосування сировини, що є 

баластною при отриманні продукту харчування. Особливо часто 

використовують таку сировину, оскільки страви відзначаються високою 

енергетичною цінністю за низького вмісту біологічно активних речовин. 

Дана проблема зумовлена тим, що до складу більшості рецептур  входить 

рафінована сировина (борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий 

кристалічний, крохмаль тощо). Оскільки при споживанні певних виробів, які 

містять глютин, значно збільшується вміст вуглеводів та жирів в організмі 

людини, але в той же час йде значний дефіцит білку, вітамінів, мікро- і 

макроелементів. Нестача певних нутрієнтів призводить до неінфекційних хвороб, 

таких як ожиріння, цукровий діабет, онкологічні, серцево-судинні захворювання. 

Саме тому є актуальним протягом багатьох років для виробників, не лише 

України а й усього світу, створення технологій якісних нових виробів, які б 

мали не лише відповідні органолептичні показники, а й за своїм хімічним 

складом задовольняли б потреби людини. 

В процесі досліджень вивчалась можливість використання рослинних 

добавок в стравах з птиці. В рамках плану експериментальних робіт були 

проведені дослідження органолептичних показників готової продукції, що 

проводили експертним методом за п’ятибальною шкалою згідно з ДСТУ 

4823.2:2007. 

Необхідно зазначити, що топісоняшник є одним із найцінніших поживних 

матеріалів для організму людини, містить повний набір макро- і 

мікроелементів, широкий спектр вітамінів (А, В1, В2, В3, В12, С, D3, Е,К, F, Н, 

РР), альгінову, пантотенову та фолієву кислоти, полісахаридні фракції, 

амінокислоти, клітковину. 

Топісоняшник – (земляна груша), багатолітня трав’яниста рослина 

родини айстрових. Схрещені культури соняшника з топінамбуром. 

Культивується на всій території України, в Росії, Білорусі як кормова, технічна 

й харчова рослина. Проте, технології харчових продуктів із використанням 

біологічно цінних складових топісоняшнику розроблені недостатньо. Саме 

тому, є актуальним його застосування при виготовленні безглютенової 

продукції. Хімічний склад топісоняшнику: у 100 г сухої речовини міститься, 

(мкг) вітаміну С – 108,1, В1 – 1,0, В2 – 4,0, В3 – 8,8, В5 – 0,86, В6 – 0,20, В7 – 20. 

Властивості: ефективний засіб для поповнення нестачі в мікроелементах; 

покращує обмін речовин (ліпідний і пуринових обміни); підвищує імунітет; 

нормалізує сон; нормалізує кровообіг; зміцнює стінки судин.  
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СЕЛЕНОДЕФІЦИТНІ СТАНИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 

ТА ДОБАВКИ ДІЄТИЧНІ СЕЛЕН-БІЛКОВІ В ЇХ ПРОФІЛАКТИЦІ 

 

Применко В.Г., канд. техн. наук 

ВП «ДФ МіБ КУК», м. Дніпро 

 

Аналіз сучасного раціону харчування свідчить про зміни структури і 

якості харчування, що призводять до порушення харчового статусу населення 

України. До основних порушень харчового статусу відносяться: надлишок 

споживання тваринних жирів; дефіцити тваринних білків, поліненасичених 

жирних кислот, харчових волокон, вітамінів і мінеральних речовин. Тобто, 

серед причин, що лежать в основі нестачі мінералів, можна назвати, 

насамперед, неадекватне харчування.  

Нестача мінеральних речовин, які не синтезуються в організмі і повинні 

регулярно протягом усього життя надходити до організму з їжею, привертає 

непересічну увагу. Відповідно до рекомендацій дієтологічної комісії 

Національної академії США «щоденне надходження хімічних елементів з їжею 

повинно знаходитися на визначеному оптимальному рівні».  

Таким чином, макро- і мікроелементози спричиняють ряд дефіцитних 

станів організму людини. Особливе місце серед них займають Se-дефіцитні. 

Тож, їх ліквідація (або кореляція) може стати вирішальним фактором у 

подоланні ряду серцево-судинних, онкологічних хвороб тощо. 

Недостатнє надходження Se призводить до одного з типів 

гіпомікроелементозів – гіпоселенозу. Дефіцит Se викликає у людей, ссавців та 

птахів білом’язову хворобу, яка може бути усунена введенням в харчовий 

раціон цього елементу. Це захворювання характеризується уповільненням 

зростання, втратою маси тіла, порушенням репродуктивної функції і 

випаданням волосся і вовни. 

В ферментативну захисну систему входять багато ферментів. Серед них 

особливою активністю володіє Se-вмісний фермент глутатіонпероксидаза. У 

його складі Se міститься практично в кожній клітині. В кінці минулого століття 

був охарактеризований тип патологій, викликаних активацією вільно 

радикального (перекисного) окислення (ВРО) ліпідів мембран. При цьому 

тривала активація ВРО призводила згодом до руйнування клітинних мембран, 

їх розпаду і порушення внутрішньоклітинного метаболізму. 

Глутатіонпероксидаза розкладає як неорганічні, так і органічні перекиси без 

утворення вільних радикалів і займає особливе місце як проміжна ланка між 

ферментними захисними системами клітин. 

Внаслідок нерівномірності розподілу Se по різних регіонах України 

виявляються хвороби, пов’язані з його нестачею в організмі людини. Дефіцит 

Se може викликати захворювання різних органів, що перебігають, як правило, 

на тлі зниженої кислотності; є причиною передчасного старіння і скорочення 

тривалості життя (табл.). 
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Таблиця – Наслідки Se-дефіциту для деяких систем та органів 

організму людини, залежних від його надходження 

Системи та органи 

організму людини 
Se-дефіцитні стани 

Шкіра, нігті Дерматити, екзема, запальні захворювання, дистрофія 

Волосся Випадіння волосся, повільне зростання 

Імунна система Часті застуди, підвищений ризик новоутворень 

Серцево-судинна 

система 

Зниження детоксикаційної функції, синтезу 32 білків, 

гіперхолестеринемія, ризик інфаркту міокарда, 

дистрофія міокарда, дефіцит глутатіонпероксидази, 

кардіоміопатія (будь-які структурні та функціональні 

зміни міокарда серцевих шлуночків), збільшення 

розміру серця, серцева недостатність, аритмія, 

емболія 

Сполучна тканина Артрити, ревматоїдні захворювання 

Очі Глаукома, катаракта 

Репродуктивна 

система 
Безпліддя, зниження рухливості сперматозоїдів 

 

Неорганічні форми Se більш токсичні, ніж органічні (рівень безпечного 

споживання неорганічного Se набагато нижче рівня його органічних форм). 

Тому, для профілактики Se-дефіцитних станів віддають перевагу застосуванню 

органічних форм Se. 

Існує небезпечно малий діапазон між терапевтичною і токсичною дозами 

Se. Спеціальні дослідження по регіонах дали інформацію про дефіцит Se в 

організмі різних груп населення, в першу чергу у осіб шкідливих і небезпечних 

професій. Ці роботи продовжують розвивати концепцію про біогеохімічні 

провінції. 

Нами розроблено технології добавок дієтичних селен-білкових (ДДСБ) 

«Сивоселен Плюс» та «Неоселен», що містять органічні сполуки Se. Добавки 

економічно вигідні, безпечні. Їх основу складає білок-Se системи. Виявлено 

доцільність використання сироватки молочної в якості білкової матриці білок-

Se системи, що зумовлено наявністю в ній лактобілків і унікальністю 

мінерального комплексу. Досліджено можливі варіанти одержання добавки: 

шляхом сорбції іонів Se білками з використанням його солей в якості джерела 

мінералу, окисно-відновних реакцій між системними складовими тощо. 

ДДСБ практично нетоксичні (клас токсичності 5-й) і показали задовільні 

результати під час клінічних досліджень. 

Доцільність застосування розроблених ДДСБ в технології харчової 

продукції доведена практично на модельних соусах емульсійного та 

суспензійного типів (майонез, кетчуп, гірчиця), солодких соусах, фаршевих 

системах (ковбасних виробах), пастах (із гідробіонтів) та кисломолочній 

продукції.   
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАПІВФАБРИКАТУ  

З ТЕРЕНУ ДЛЯ ЖЕЛЬОВАНИХ СОЛОДКИХ СТРАВ 

 

Слащева А.В.,  канд. техн. наук, доцент, 

Аніксєєнко Н.Р., магістрант 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

В сучасних умовах екологічного забруднення та психологічного 

навантаження здоров'я людини не може бути збережене тільки за умов 

збалансованого харчування. Деякі дослідники вважають, що зростання хвороб 

цивілізації в другій половині XX століття обумовлене тим, що гени сучасної 

людини опинилися недостатньо стійкими до різких змін життя людини за останні 

100-200 років. 

Сучасне харчування не здатне задовольнити потребу організму людини в 

багатьох біологічно активних речовинах. Людина сучасного урбанізованого 

суспільства при традиційному харчуванні по суті приречена на ті або інші види 

харчової недостатності. А з ними його завжди супроводжуватиме нездатність 

відповідних захисних систем організму адекватно відповідати на несприятливі дії 

навколишнього середовища, що різко підвищує ризик розвитку багатьох 

захворювань. 

Одним з досягнень кінця ХХ століття є розробка концепції «функціональне 

харчування», що узагальнює фундаментальні і прикладні аспекти здоров’я 

людини, медицини і харчової біотехнології. Під цим поняттям розуміють такі 

продукти харчування, які контролюють і модулюють певні фізіологічні функції, 

сприяють підтримці здоров’я, знижують ризик виникнення захворювань і 

прискорюють процес одужання.  

З продукції, яку виробляють підприємства харчової промисловості та 

ресторанного господарства, значну частину займають солодкі страви та вироби, 

асортимент яких дуже різноманітний. Однак трудомісткість, необхідність 

використання харчових добавок та спеціального обладнання, неоднорідність 

якості сировини стримують збільшення їх асортименту в підприємствах 

харчування. Вирішити цю проблему дозволяє використання напівфабрикатів, які 

можна легко переробляти в кулінарну продукцію без застосування спеціального 

обладнання. 

В основу наших досліджень покладено ідею створення напівфабрикату з 

пюре терену, який одночасно може виступати в жельованих солодких стравах як 

їх основа та як джерело функціональних інгредієнтів. 

Сироватка як основна сировина для виробництва напівфабрикату має гірші 

функціонально-технологічні властивості у порівнянні з вершками. Тому суміш 

для солодких страв на основі сироватки потребує використання 

структуроутворювача. Нами обрано високоетерифікований пектин виробництва 

фірми “Cesalpinia Food Spa” (Італія). 

Використання напівфабрикату дозволить значно розширити асортимент 

жельованих солодких страв та зменшити трудо- та енергозатрати при їх 

приготуванні.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
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Пугаченко К.М., магістрант 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

Цейтлен Даніїл, керуючий партнер компанії «Еко-Фудпартнерсшип»  

Компанія «Еко-Фудпартнерсшип» м. Сан-Франциско, США 

 

Виробництво морозива і заморожених десертів є одним з найбільш 

перспективних сегментів молочної індустрії. Технології десертної замороженої 

продукції дозволяють вводити в їх склад добавки, що виконують роль 

функціональних і технологічних компонентів. Це дозволяє розширювати 

асортимент продукції цільового призначення для різних видів харчування, з 

урахуванням вікових та індивідуальних потреб. 

Аналіз сучасного харчування показує його невідповідність вимогам 

нутриціології в результаті недостатнього споживання білків, мінеральних 

речовин, вітамінів і перевантаження раціонів насиченими жирами і 

легкозасвоюваними вуглеводами. Сучасний раціон харчування потребує 

вдосконалення виробництва замороженої продукції за пріоритетними напрямами: 

підвищення вмісту функціональних інгредієнтів (сірковмісних амінокислот, 

харчових волокон), зниження вмісту насичених жирів, зменшення вмісту цукру. 

Сучасний підхід до створення харчових продуктів, безумовно, пов'язаний з 

використанням концепції глікемічних індексів і глікемічного навантаження. 

Фахівці молочної галузі відзначають, що напрямок створення 

низькокалорійного морозива за рахунок використання рослинних жирозамінників 

є досить розвиненим, проте, численні медичні дослідження довели шкоду таких 

продуктів для здоров'я, тому все більше споживачів відмовляються від такого 

десерту і віддають перевагу більш корисній продукції. Однак, на відміну країн 

Європи, Америки і Азії, в Україні цей сегмент ринку замороженої продукції є 

незаповненим. Тому перед технологами постає актуальна проблема розробки 

нових технологій і коригування рецептурного складу морозива і заморожених 

десертів з метою підвищення вмісту білка і харчових волокон на тлі зниження 

кількості жиру і цукру. 

Як варіант вирішення зазначеної проблеми нами розроблено технологію 

низькокалорійного напівфабрикату для фризерованних десертів зі зниженим 

глікемічним індексом (за рахунок заміни цукру сумішшю натуральних 

цукрозамінників – еритритолу та стевії у співвідношенні 8:2), збагаченого 

пребіотиком лактулозою та пробіотичним концентратом, встановлено раціональні 

концентрації всіх компонентів суміші, що впливають на харчову і біологічну 

цінність розробленого продукту.  

Технологічний процес виробництва напівфабрикату для приготування 

фризерованих десертів складається з наступних етапів: підготовка сировини; 

дозування компонентів, їх змішування; фільтрування, пастеризація, гомогенізація 
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суміші; введення функціональних компонентів; охолодження суміші; пакування 

та зберігання готового напівфабрикату. 

Перший етап технологічного процесу виробництва напівфабрикату 

складається з таких операцій: протирання сиру кисломолочного 0%-ї жирності, 

фільтрування вершків 10 %-ї жирності, просіювання цукрозамінників та 

стабілізатору-емульгатору Кремодану SE406.  

Другий етап полягає в дозуванні усіх компонентів суміші та їх змішуванні 

при попередньому з’єднанні стабілізатора-емульгатора Кремодан SE406 з 

комплексним цукрозамінником.  

Третій етап складається з фільтрування, пастеризації та гомогенізації суміші.  

Четвертий етап виробництва напівфабрикату передбачає введення у суміш 

сиропу лактулози та пробіотичного концентрату.  

П’ятим обов’язковим етапом є охолодження виготовленої суміші до 4…6 °С.  

На шостому етапі готовий напівфабрикат пакується, маркується, 

зберігається та транспортується у підприємства ресторанного господарства.  

На підприємства ресторанного господарства він повинен поставлятися у 

герметичному асептичному пакуванні ємкістю 0,5...6 літрів. Напівфабрикат 

зберігають за температури 2...6 °С не більше 72 годин, у розпакованому вигляді – 

не більше 24 годин. 

Даний напівфабрикат є новим продуктом, тому було визначено вміст 

основних харчових речовин та енергетичну цінність, які представлені в табл. 
 

Таблиця – Хімічний склад напівфабрикату 

Наймену- 

вання 

продуктів 

Вміст, г на 100 г Енерге-

тична 

цінність, 

ккал 

Сухі 

речовини 
Білки Жири Вуглеводи Зола 

Контроль 29,0±0,5 3,78±0,1 8,0±0,2 15,0±0,3 0,7 147,0 

Напівфабрикат 21,75 9,85±0,1 5,10±0,2 6,0±0,3 0,8 108,9 
 

На підставі результатів досліджень, що представлені у таблиці, можна 

зробити висновок, що розроблений напівфабрикат відрізняються високим вмістом 

всіх нутрієнтів та може бути використаний для переробки у продукти харчування 

без зниження її харчової цінності. Крім того, розроблений напівфабрикат містить 

пребіотик лактулозу у фізіологічно функціональній кількості (1±0,02 г/100 г), 

відрізняється зниженими глікемічним індексом і вмістом насичених жирів.  

За органолептичними показниками отриманий напівфабрикат має однорідну 

масу, білий колір, в'язку, однорідну консистенцію, смак і запах приємний 

слабосолодкий молочний, без сторонніх ароматів та присмаків (за рахунок 

раціонально підібраній рецептурі присмак цукрозамінників не відчувається). 

Основними напрямками подальшого використання розробленого 

напівфабрикату на підприємствах ресторанного господарства є приготування на 

його основі м’якого морозива, збитих десертів з використанням фризеру, та 

приготування кремів, коктейлів не піддаючи суміш збиванню. 
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ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Аналізуючи сучасні умови життєдіяльності людини, можна зробити 

висновок, що зниження фізичної діяльності, нервово-емоційна напруженість, 

нездорова екологічна ситуація та багато інших факторів негативно впливають 

на стан здоров’я населення. Останнім часом особливу тривогу викликає 

порушення харчового статусу населення України, що викликано істотним 

дефіцитом білків, вітамінів, мікроелементів та інших ессенціальних речовин. 

Тому актуальним завданням є збагачення харчової сировини і харчових 

продуктів дефіцитними для населення країни нутрієнтами. 

Важливим джерелом макро- та мікронутрієнтів є насіння лебеди. 

Лебеда – це невибагливий бур'ян, відомий у всьому світі. Він проростає на 

будь-якому ґрунті, як поблизу людського житла, так і на звалищах або 

пустирях. Безліч видів лободи їстівні. Однак основний вид для споживання 

людиною - це Лобода садова (Atriplex hortensis), яка використовувалася не 

тільки в голодні роки, а й повсюдно як рослина для салатів. До складу рослини 

входять: більше 20 амінокислот, половина яких не виробляється організмом; 

вітаміни групи Р, С, В, РР; органічні кислоти; протеїни; ефірні масла.  

Перспективним продуктом для збагачення є вироби з листкового тіста. 

Борошняні кулінарні вироби, в тому числі листкові, користуються попитом 

різних вікових груп населення України, хоча не є продуктами першої 

необхідності, проте вони популярні серед всіх верств населення та входять до 

раціону людини і, відповідно, їх споживання має суттєвий вплив на стан 

здоров'я, що обумовлює необхідність корегування їх хімічного складу.  

Раціональним є заміна 30% борошна пшеничного у виробі на борошно з 

насіння лебеди. Загальна органолептична оцінка виробів з листкового тіста з 

борошном лебеди не відрізняються від органолептичної оцінки виробів 

традиційного приготування. При цьому готова продукція характеризується 

підвищеною харчовою цінністю, високими органолептичними властивостями 

та подовженим терміном зберігання. Таким чином, часткова заміна пшеничного 

борошна вищого сорту на борошно з насіння лебеди в рецептурі листкових 

виробів є прийнятним для розширення асортименту продукції і підвищення їх 

харчової цінності. 

Доцільність застосування нових джерел корисних нутрієнтів для 

збагачення виробів є одним із найперспективніших напрямів вирішення 

проблеми зниження дефіциту мікро- та макронутрієнтів у організмі людини є 

актуальним завданням подальших досліджень. 
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ДЕФІЦИТ ВІТАМІНА D В УМОВАХ САМОІЗОЛЯЦІЇ 

 

Клєвцов Є. Г., асистент, 

Остренська К.І., асистент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Вітамін D – це один група біологічно активних речовин, таких як: 

холекальціферол, ергокальціферол, сітокальціферол та інші.  

Холекальціферол також відомий як вітамін D3 – для людини виконує таку 

функцію як засвоєння кальцію, що відповідає за міцність кісток, зубів, та 

фосфору, що значно впливає на міцність кісток, функціонування нирок, 

метаболізм та повноцінного функціонування роботи головного мозку. 

Дефіцит таких елементів може сприяти розвиненню рахіту, остеопорозу, 

карієсу та раннього випадіння зубів.  

Вітамін групи D потрапляє в організм синтезуючись під ультрафіолетом 

сонячних променів або потрапляє із їжею.  

У 2020 році через коронавірус COVID-19 у світі виникла складна 

епідеміологічна ситуація, для забезпечення безпеки свого здоров’я люди 

почали самоізолюватися у своєму житлі. При умовах карантину та постійному 

знаходженню вдома виник дефіцит сонячного проміння, оскільки сонячний 

ультрафіолет став менше потрапляти на шкіру людей, це сприяло погіршенню 

синтезу вітаміну D. Погіршення формування даної групи біологічно активних 

речовин поставило під загрозу здоров’я як дорослих людей, так і дітей і людей 

похилого віку.  

У такій ситуації, коли через епідемію немає можливості повноцінно 

знаходитися під сонячними променями єдиним вірним виходом із даної 

ситуації буде споживання вітаміну D із їжі.  

 Джерелом великої кількості холекаліферолу та іншої групи біологічно 

активних речовин – є жирні сорти риби (риб’ячий жир), користь якого вже 

багато разів підтверджувалася багатьма вченими. В рибі у великій кількості 

присутній фосфор, для засвоєння якого потребується холекальціферол. В 

кулінарії використання риб’ячого жиру не широко розвинене, через 

специфічний концентрований аромат, але беручі до уваги корисні властивості 

цього жиру, його почали використовувати як харчову добавку у деяких стравах. 

Шеф-кухар із Норвегії Одд Івар Солволд рекомендує до споживання риб’ячий 

жир із кислуватими продуктами, наприклад у томатному соусі. Риб’ячий жир 

можна змішувати із рослинною олією для смаження, для збагачення її 

корисними елементами. 

Також вітамін D міститься у вершковому маслі, сирі та інших жирних 

молочних продуктах, що використовують як харчову добавку у всіх напрямах 

харчової промисловості. 

Споживання даної групи харчових добавок може зменшити дефіцит 

вітаміну D в умовах ізоляції. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІ В ПРОФІЛАКТИЧНОМУ 

ХАРЧУВАННІ В УМОВАХ ПОГАНОЇ ЕКОЛОГІЇ 

 

Коренець Ю.М., Клєвцов Є.Г. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Кривий Ріг є великим промисловим центром, в якому дислокуються 

великі підприємства видобувної, металургійної промисловості та відповідна 

інфраструктура. З одного боку такі підприємства дають громадянам робочі 

місця завдяки чому люди мають змогу повноцінно жити та забезпечувати 

родину. Але при роботі на таких підприємствах їх працівники піддаються цілій 

низці факторів, які, за умови їх регулярного впливу, можуть завдавати шкоди 

організму та призводити до патологічних станів.  

Вже десятиріччями Кривий Ріг незмінно входить до рейтингу найбільш 

забруднених міст України. У місті налічується понад 3,5 тисяч джерел 

забруднення атмосферного повітря. Найбільшими забруднювачами є комбінат 

«Arcelor Mittal Кривий Ріг» (дає 3/4 всіх промислових викидів у регіоні) та 

гірничо-збагачувальні комбінати. 

Ситуація ускладнюється ще тим, що в інші моменти життя, окрім роботи, 

мешканці великих міст, особливо зі значною концентрацією промисловості, 

продовжують піддаватися техногенному навантаженню. Викиди шкідливих 

речовин в повітря підприємствами та транспортними засобами, забруднення 

ними стічних вод та ґрунту продовжують впливати на людей впродовж усього 

їх життя, потрапляючи до організму через дихальні шляхи, з їжею та водою. 

Неправильне харчування, стресові ситуації, шкідливі звички, тільки посилюють 

проблему. 

Забруднене повітря через дихальні шляхи потрапляє до альвеол легенів, 

які передають кисень до артеріальної крові. Але разом із киснем до крові 

потрапляють шкідливі речовини повітря, які потім циркулюють разом із кров’ю 

організмом людини та чинять шкідливий вплив на його органи. В першу чергу, 

шкідливий вплив чиниться на легені, проте в більшому ступені страждає 

печінка, яка виконує функцію «фільтра» крові.  

Для вирішення цієї проблеми не має якогось конкретного та остаточного 

рішення, але достеменно відомо, що за рахунок вживання певних продуктів 

харчування із дотриманням режиму можна зменшити вплив шкідливих 

речовин, вивести їх з організму людини, підвищити його імунно-захисні та 

відновлювальні функції. Ці принципи покладено в основу розробки раціонів 

для профілактичного, лікувально-профілактичного та дієтичного харчування. 

Оскільки сьогодні не можна розраховувати на термінове поліпшення 

екологічної ситуації, науковцям та фахівцям галузі харчової промисловості 

потрібно сконцентруватись на пошуках способів зниження негативного впливу 

шкідливих речовин на організм людини за рахунок харчування. 

Із-за складної економічної ситуації в регіоні та країні пошук продуктів 

доцільно здійснювати серед продуктів, доступних для даної місцевості. До того 
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ж вживання продуктів, традиційних для певного регіону та культури, в наш час 

також відноситься до принципів правильного харчування. 

Для профілактичного харчування можна використовувати багато плодів, 

але особливе місце серед них займає черешня. Її культивують в усіх частинах 

світу. В Україні черешня найбільше поширена в південній і центральній 

частинах. В каталогах вітчизняних профільних організацій нараховується до 90 

сортів даної культури. 

Черешня має привабливий зовнішній вигляд та володіє приємним смаком. 

Черешня є низькокалорійним продуктом з енергетичною цінністю 50 ккал на 

100 г продукту. Вміст харчових речовин на 100 г свіжих плодів: білки – 1,1 г, 

жири – 0,4 г, вуглеводи – 11,5. Черешня має багаті вітамінний (А1, В1, В2, В6, 

С, Е, Н, РР) та мінеральний (К, Сa, Mg, Zn, Cu, Mn, Fe, P) склади. 

У складі плодів черешні міститься багато пектину, однією із функцій 

якого в організмі людини є детоксикація. Для людей, які працюють або 

проживають в шкідливих умовах, даний процес є життєво необхідним. За 

рахунок високого вмісту рослинних волокон та яблучної кислоти черешня 

добре стимулює перистальтику кишківника, тому її добре використовувати як 

монопродукт для розвантажувальних днів. До того ж черешня має легку 

сечогінну дію і тому сприяє очищенню нирок. 

Каротин, аскорбінова кислота та вітаміни групи В є важливими при 

формуванні нервової системи та функції кровотворення. Темні плоди 

рекомендовані при гіпертонії для зниження артеріального тиску. Доведено, що 

черешня знижує рівень «поганого» холестерину в крові. 

Для профілактичного харчування правильним рішенням буде споживати 

черешню свіжою. Перспективними способом зберігання черешні у свіжому 

стані є її охолодження на місці збору з подальшим зберіганням в спеціальних 

полімерних пакетах з оптимальним співвідношення вуглекислого газу, кисню 

та вологості (технологія «Xtend»). Термін зберігання черешні, упакованої за 

даною технологією, складає до 50-60 днів. 

Для людей із певними порушеннями роботи ЖКТ споживання свіжої 

черешні може бути протипоказаним. До того ж черешня є сезонним продуктом 

і період її доступності у свіжому вигляді є обмеженим. Проте плоди черешні 

також придатні для різних видів переробки: отримання соків, компотів, 

приготування варення і джему. Компот із черешні – традиційний  продукт 

вітчизняної  харчової промисловості – володіє сечогінними властивостями, 

сприяє очищенню нирок та допомагає виводу шкідливих речовин із організму. 

Черешню з успіхом можна використовувати як наповнювач для йогуртів, 

сиркових виробів та інших подібних молочних продуктів. До того ж 

черешню,як харчову добавку, часто застосовують у дитячому харчуванні для 

уникнення застою в кишечнику дитини, збагачення організму вітамінами С і В, 

калієм, залізом та йодом. 

Черешню можна сушити у натуральному вигляді або виробляти із неї 

натуральні цукерки без додавання цукру в комбінації з іншими плодами, 

фруктами, насінням та горіхами. Цей напрям ми вважаємо за перспективний та 

спрямуємо на нього свої подальші наукові дослідження.  
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ПСИЛІУМ В ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗГЛЮТЕНОВИХ МАКАРОННИХ 

ВИРОБІВ ТА ВПЛИВ ЙОГО НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
 

Даньшин Я.В., асистент, Гавриш Т.В., канд. техн. наук., доцент 

Харківський національний технічний університет сільського господарства  

імені Петра Василенка, м. Харків  
 

Макаронні вироби є однією із складових раціону харчування населення, 

проте при захворюваннях, пов’язаних із спадковим генезом не усім можна 

споживати такі вироби, до цих захворювань відносяться фенілкетонурія і 

целіакія. Целіакія – спадкове захворювання, пов’язане з порушенням травлення, 

викликане ушкодженням ворсинок тонкої кишки харчовими продуктами, які 

містять глютен. Для повноцінного фізичного розвитку і підвищення якості 

життя населення з цими захворюваннями потрібне дотримання дієти, тобто, 

вживання в їжу безглютенових продуктів. Використання у макаронній галузі 

безглютенового борошна, до того ж з пониженими технологічними 

властивостями, вимагає застосування технологічних прийомів для поліпшення 

якості макаронних виробів. Борошно, що переробляється, найчастіше має 

занижені властивості за відсутністю клейковини, яка, як відомо, відіграє роль 

основного структуроутворюючого компоненту в макаронному тісті. За таких 

умов доцільним є застосування поліпшуючих харчових добавок, які б 

виконували роль структуроутворювачів. 

Для поліпшення якості макаронного тіста нами було запропоновано 

використання псиліуму, як добавку, що надає тісту в’язкості і відіграє роль 

«клейковини» у безглютеновій борошняній сировині. Псиліум – натуральний 

препарат з лушпиння насіння подорожника, який складається з 71 % клітковини. 

Псиліум вносили у сухому вигляді у концентрації 1 %, 3 %, 5 % до маси 

борошняної сировини. Якісні показники готових виробів у присутності 

Псиліуму визначали за органолептичними, фізико-хімічними, кулінарними 

показниками, а саме кількістю сухих речовин у варильному середовищі та 

зміною коефіцієнту збільшення маси. 
Отримані дані вказують на те, що при додаванні будь-якої концентрації 

псиліуму призводить до покращення  фізико-хімічних показників (показника 
коефіцієнту збільшення маси готових виробів та зменшенню сухих речовин у 
варильне середовище), а саме – при додаванні 1 %, 3 % і 5 % до суміші рисово-
кукурудзяного борошна у співвідношенні 60:40 - кількість сухих речовин 
зменшується: 1,7/1,3/1,1, привар збільшується: 246,4/257/258. При додаванні 
1 %, 3 % і 5 % псиліуму до суміші рисово-кукурудзяного борошна у 
співвідношенні 70:30 кількість сухих речовин зменшується: 1,8/1,3/1,2, привар 
збільшується: 245,3/256,8/258. Найкращі органолептичні та фізико-хімічні 
показники має рисово-кукурудзяне борошно 70:30 з додаванням 3 % Псиліуму 
– колір кремовий, поверхня гладка, кількість сухих речовин – 1,3, показник 
привару – 256,8). Однак, додавання псиліуму більше 3 % до маси борошна 
приводить до погіршення фізичних властивостей тіста – воно набуває гумової 
структури, а для органолептичних показників – колір змінюється до темно-
сірого, що не є позитивним з точки зору споживача.  
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ  

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ФАРШІВ 

 

Майкова С.В., канд. техн. наук, доцент 

Бомба М.Я., докт. с.-г. наук, професор 

ЛІЕТ, м. Львів 

 

Смак фаршів як для випічки так і для фарширування повинен бути трохи 

більш насиченим, ніж для звичайних страв. Смак виробів – солодкий,цукру в 

ній повинно бути вдосталь. Начинки для солоних виробів також мають бути 

насиченими за смаком, вдосталь мати спецій, так як під час випікання тісто 

забере на себе частину солі або цукру. На сьогодні, у закладах ресторанного 

сервісу готуються вироби з використанням фаршів із складними рецептурами. 

Типовий приклад, це поєднання для начинки таких інгредієнтів: м’ясний фарш, 

бринза, твердий сир, цибуля, яйця (сирі) і зелень петрушки, базилік, кріп, 

спеції. Або інший приклад: м'ясний фарш, печериці, цибуля, томати, твердий 

сир. Аналогічно можна поступати і з солодкими начинками. Хоча в якості 

солодкої начинки для пирогів можуть виступати фрукти, ягоди, варення, 

джеми, повидло і сир, а також можна робити складні багатокомпонентні 

начинки. Хоча у солодкі начинки для виробів з листкового тіста для 

покращення структури начинки додають крохмаль, а у сирну начинку, щоб не 

була сухою додають сметану або топлене вершкове масло. Складні 

багатокомпонентні ж начинки, виготовляють за допомогою подрібнювачів, 

блендерів, використовуючи для цього, крім вище перелічених сухофрукти, 

горіхи, яблука і банани. 

Із нетрадиційних фаршів з листкового тіста можна назвати такі:  

• фарш з цибулею, вареними яйцями, зеленню, спеціями та червоним вином; 

• дичина із молоком, зеленню та фруктовими соусами;  

• курка з вареним рисом, вареними яйцями, мускатним горіхом, білим вином; 

• куряче м'ясо, картопляне пюре, солодкий перець, зелений горошок, 

кукурудза, сире яйце та спеції; 

• плавлений сир, кріп, лимонний сік, слабосолений лосось або сьомга; 

• рибне філе, зелена цибуля, кріп, мелений перець, біле вино; 

• мариновані гриби, ріпчаста цибулю, солодкий перець, кукурудза, 

твердий сир; 

• морква, варені яйця, вершкове масло і сіль; 

• тушковані морква, яблука і груші, з цукром і корицею; 

• гарбуз, припущений на вершковому маслі, чорнослив, цукор, варений рис; 

• родзинки, чорнослив, інжир, вино, горіхи, гвоздика і кориця; 

• волоські горіхи, ванільний цукор, молоко, сухарі для панірування, 

лимонна цедра, родзинки. 

Тобто, креативність у формуванні нових видів фаршів у сучасних 

закладах ресторанного сервісу відповідає потребам часу. Але для складання 

нових рецептур фаршів необхідно враховувати сприятливі чинники: 

1. гармонійне поєднання смакових та ароматичних продуктів; 



175 

2. використання додаткових структуроформуючих компонентів; 

3. створення кольрових контрастів; 

4. використання екзотичних продуктів та створення креативних смаків; 

5. використання оздоровчих компонентів, а саме, рослинну сировину, 

дикорослі трави, продукти, що містять антиокиснювальні властивості, продукти 

для дієтичного харчування, наприклад, карпатський лісовий мед замість цукру, та ін. 

У кулінарних дослідах з пряними травами головне вдало підібрати 

основні компоненти та пряно-ароматичну та дикорослу сировину. Для цього 

варто провести експериментальні дослідження для складання рецептури 

фірмового фаршу. Зокрема зараз широко експериментують із такою 

дикорослою сировиною: 

1. Розмарин використовується у фаршах для овочевих і грибних страв. 

Поєднання: петрушка, чорний перець, майоран, чебрець. Погано поєднується з 

лавровим листом. 

2. Чабер використовується у фаршах для квасолі, грибів, капусти, м'ясної 

сировини і овочевих фаршах, зокрема у фаршах із картоплі. Поєднання: 

паприка, зира, коріандр, рейган, пажитник грецький, гострий перець, сіль. 

3. М'ята використовується у фаршах для овочів та фруктів, зокрема добре 

поєднується з динею, полуницею, кавуном і ананасом, морквою, горохом, 

картоплею, огірками, кабачками. Поєднання: петрушка, естрагон, кервель, кріп. 

4. Рейган (фіолетовий базилік)використовується у фаршах для риби і 

морепродуктів, яловичини і баранини, томатів, сиру. Поєднання: орегано, 

хмелі-сунелі й інші традиційні кавказькі суміші. 

5. Чебрець використовується у фаршах для морепродуктів, жирних 

м’ясних фаршів (лимонний). Звичайний чебрець у ковбасний фарш, з бобових, 

жирної риби, дичини, ліверу. Поєднання: петрушка, селера, кмин. 

6. Базилік використовується у фаршах для овочевих запіканок, фаршах із 

курятиною, дичиною, де вдало поєднується із чебрецем або майораном. 

Поєднання: в парі з розмарином сухе листя базиліку може замінити перець. 

7. Острогін (естрагон) використовується у фаршах з яєць, томатів, цвітної 

капусти, цукіні, стручкової квасолі, гороху, картоплі, баранини, яловичини, курки. 

Поєднання: лимонний сік, часник, кріп, петрушка, селера, шніт-цибуля, перець. 

8. Шавлія використовується у фаршах для домашньої ковбаси, риби і 

м'яса, з індички, баклажанів, квасолі, грибів. Шавлія має сильний аромат і 

забиває тонкі смаки і запахи. Поєднання: розмарин, часник. 

9. Шніт-цибуля використовується у фаршах для м'ясних, яєчних і 

овочевих начинок для пирогів. Поєднання: базилік, острогін. 

Отже, підсумовуючі вищенаведене можна зробити висновок, що 

використання нетрадиційної сировини у сучасному ресторанному господарстві 

для приготування фаршів є перспективним напрямком, так як розширює 

асортимент інноваційних харчових продуктів для закладів ресторанного 

господарства, робить його більш привабливим для споживача, за рахунок 

надання продукції нових смакових, ароматичних відтінків та оздоровчих 

властивостей. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО 

НАПОЮ АНТИОКСИДАНТНОЇ ДІЇ 

 

Гойко І.Ю., канд. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

Ефективність роботи харчової промисловості багато в чому залежить від 

вирішення завдання забезпечення населення високоякісними харчовим 

продуктами. Тому, одним з найважливіших напрямів харчової промисловості є 

впровадження прогресивних, інноваційних технологій розроблення нових 

продуктів функціонального спрямування на основі традиційної і нетрадиційної 

рослинної сировини.  

Цілющі та дієтичні властивості кисломолочних продуктів зумовлені тим, 

що вони легко  засвоюються  організмом  людини, сприяють травленню, а 

головне – регулюють мікрофлору кишечнику. 

Рослинна сировина, що використовуються для збагачення кисломолочних 

напоїв, у значній мірі містить такі сполуки як біофлавоноїди. Це сполуки 

фенольної природи – головною функцією яких є їх антиоксидантна активність. 

Антиоксидантний захист є одним з найважливіших компонентів імунітету 

в цілому, що сповільнює процеси старіння в організмі. Численні хронічні 

захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, онкологія, хвороба 

Альцгеймера, діабет, ревматичний артрит, катаракта, значною мірою є 

наслідком оксидативного стресу, що виникає при порушенні антиоксидантного 

захисту організму. 

Аналізуючи літературні джерела, для збагачення кисломолочного напою, 

було обрано нетрадиційну рослинну сировину, яка містить антиоксиданти – 

флавоноїди, дубільні речовини, вітаміни, зокрема вітамін С, та володіють 

широким спектром фармакологічних дій, а саме: листя чорної смородини, 

малини та кропиви. 

Для кращого вилучення із сировини речовин, що обумовлюють їх 

антиоксидантну активність, проводили їх екстрагування. В якості екстрагента 

використовували воду, яка сприяє кращому сепаруванню тканин сировини, а 

також дозволяє переходити в розчин таким сполукам, як біофлавоноїди, 

дубильні речовини, мікроелементи, вітаміни.  

Співвідношення сировина:екстрагент варіювали від 1:5 до 1:40. Водні 

екстракти з рослинної сировини готували однократним екстрагуванням водою 

при температурі 45… 65 ºС протягом 15…60 хвилин. Встановлено оптимальні 

режими екстрагування: гідромодуль 1:10, температура 55  5 ºС. 

Оцінювали антиоксидантну активність (АОА) сировини, яка показала, що 

найбільшу АОА мають екстракти листя кропиви (194,4±4,1), потім листя 

смородини (170,6±5,4) та малини (164,8±3,9). 

Таким чином, використання нетрадиційної рослинної сировини, дає 

можливість збагатити кисломолочні напої біофлавоноїдами, дубильними 

речовинами, мікроелементами, вітамінами, а також розширити асортимент 

продуктів оздоровчого харчування антиоксидантної дії.  
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СЕКЦІЯ 3 

РОЗВИТОК ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НОВИХ ПРОДУКТІВ НА БАЗІ 

ВТОРИННОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ 

 

Дейниченко Г.В., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 

Кравченко Т.В., канд. пед. наук, доцент 

УДПУ ім. Павла Тичини, м. Умань 

Дейниченко Л.Г., канд. техн. наук 

НУХТ, м. Київ 

 

 З різноманіття білків, що містяться в харчових продуктах, саме білки 

молока є найбільш повноцінними харчовими білками, оскільки вони 

засвоюються організмом найбільш повно. Порівняльний аналіз свідчить, що 

сироваткові білки молока містять більшу кількість незамінних амінокислот, ніж 

казеїн і отже, є більш цінними в харчовому відношенні. Тому в даний час 

створюються нові, більш ефективні способи переробки нежирної молочної 

сировини, зокрема сироватки, спрямовані на більш повне вилучення і 

використання молочних білків. 

 Аналіз складу існуючих рецептур страв ресторанного господарства на 

основі молочно-білкових продуктів (сирники, вареники, фарші тощо) дозволяє 

зробити висновок, що, як правило, одним з компонентів цих рецептур є харчове 

яйце або яєчний меланж, тобто поєднання молочних білків і білків яєць в 

кулінарії традиційно. Оскільки функціональні властивості молочних і яєчних 

білків багато в чому схожі, то на основі їх композицій можна централізовано і 

цілеспрямовано проектувати і отримувати нові види високобілкових 

напівфабрикатів різного призначення, зокрема молочно-білкових концентратів. 

При такому підході можна отримувати продукти, за складом і властивостями 

максимально наближені до існуючих технологій масового харчування. 

 Для отримання високобілкових напівфабрикатів з нежирної молочної 

сировини і яйцепродуктів доцільно використовувати метод термокоагуляції. 

При цьому існує можливість за рахунок введення різних добавок регулювати 

температуру коагуляції, здійснювати приховану коагуляцію білкових 

композицій, а також проводити комплексне осадження дестабілізованих 

термообробкою білків нежирної молочної сировини білковими комплексами 

яйця, коагулюючими в ізоелектричній точці. 

 Використання отриманих в такий спосіб продуктів в технологіях і 

рецептурах страв і кулінарних виробів дозволить не тільки збагатити харчову 

продукцію цінними в харчовому відношенні молочними білками, але і створить 

можливість впливати на функціонально-технологічні властивості цих 

продуктів. Такий вплив може бути здійснено за рахунок зв'язування вільної 

вологи в багатокомпонентних харчових системах, прояву отриманими 

концентратами структуроутворюючих властивостей, їх впливу на природні 

властивості інших сировинних компонентів, що входитимуть до рецептур 

обраних страв і кулінарних виробів.   
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ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

 

Білоус С., Масюк Ю., Красько А. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 

 

 Глобалізаційні зміни, динамізм розвитку ринкових відносин і посилення 

конкуренції об'єктивно вимагають особливої уваги до проблем розвитку 

ресторанного господарства, оскільки застосування у практику інноваційних 

форм і методів обслуговування, формування нових вимог ринку та суспільства  

визначає перспективи діяльності суб'єктів господарювання у ресторанному 

господарстві.  

Наша країна зараз знаходиться на етапі становлення всіх світових 

стандартів введення ресторанного бізнесу, а саме встановлює певні правила, 

плани подальшої дії. Такими важливими питаннями займається Кабінет 

Міністрів, який створює й удосконалює норми щодо реалізації державної 

політики і питань ресторанного бізнесу. Питання інновацій зараз набуває все 

більше популярності, адже повноцінний розвиток ресторанного підприємства в 

умовах глобалізації не можливий без використання нових технологій, методів 

менеджменту, та інших інновацій. Саме таким інноваційних напрямком на 

сьогодні виступає екологічний менеджмент.  

 Практичне запровадження принципів екологічного менеджменту в 

діяльність підприємств ресторанного господарства означає:  

• дотримання науково обґрунтованих екологічних нормативів споживання 

води;  

• використання лише сучасних технічних засобів водопостачання з метою 

уникнення її небажаного витікання із кранів, унітазів;  

• енергозбереження на всіх стадіях і в усіх видах здійснення й 

забезпечення харчового процесу (енергозберігаючі технології при будівництві 

закладів, використання енергозберігаючих приладів класу А тощо);  

• екологічно доцільне поводження з побутовими відходами (зменшення їх 

обсягів, розподіл за видами, забезпечення транспортування до місця утилізації 

тощо);  

• дотримання норм застосування миючих засобів; 

• нешкідливість хімічних засобів для миття та чистки, які одночасно 

повинні бути біо-деградуючими, тобто такими, що розкладаються природним 

чином;  

• використання екологічно безпечної тари, пакувальних матеріалів, 

посуду;  

• використання, по можливості, екологічно безпечних джерел енергії;  

• ресурсозбереження на всіх стадіях забезпечення виробничого процесу 

включаючи мінімізацію відходів. 

 Саме через проблеми забруднення навколишнього середовища країна 

створила державну політику щодо подальших дій використання нашої природи 



180 

і її збереження. З січня 2020 року почав діяти Закон України, де Верховна Рада 

України постановляє затвердити основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року. 

 Прогресивне становлення ресторанного господарства в Україні вимагає 

нових підходів до управління, сформованих на базі інтернаціональної концепції 

«екологічного ресторану», власне що дозволить зацікавити відданість покупців 

і збільшити вартість ресторанного бренду. 

 Під еко-рестораном слід розуміти такий ресторан, що функціонує за 

принципом гармонійного співіснування з природою, раціонального 

використання ресурсів не забруднюючи оточуюче середовище . 

 Створення та розвиток еко-ресторанів є принципово новим напрямом 

розвитку сфери ресторанного господарства України. Впровадження екологізації 

таких підприємств сприяє підвищенню їх привабливості і дає конкурентні 

переваги на міжнародному туристичному ринку.   

 Першим в Україні рестораном, що пройшов еко-сертифікацію і отримав 

право використовувати екологічний знак «Зелена Зірка» став ресторан 

«Веранда на Дніпрі». Відповідний еко-сертифікат 4.12.2018 р. внесений до 

реєстру сертифікованої продукції за № UA.X.01-17/11-18. При приготуванні 

страв у «Веранді» не використовується природний газ. Всі продукти в 

ресторанному меню свіжі або пройшли термообробку з використанням 

відновлюваних джерел енергії. У ресторанному мангалі використовуються 

брикети або інші продукти переробки, а також інші екологічні способи 

приготування їжі, що зводить до мінімуму шкоду навколишньому середовищу. 

У ресторані не використовуються одноразові столові прибори та посуд. 

«Veranda on the river» віддає перевагу «зеленим закупівлям» - екологічно 

чистим продуктам. Більш того, на базі ресторану є власне виробництво 

екопродуктів. Причому вироблені «Верандою» м'які сири Буррата, Буффало, 

Страчателла також отримали екологічні сертифікати з правом використання 

еко-маркування «Зелена Зірка».  

 Отже, в Україні ще не сформувалася національна система екологічного 

управління в її європейській цілісності державного, громадського і 

корпоративного (бізнесового) екологічного менеджменту.  

Таким чином, впровадження екологічної політики в систему управління 

підприємства ресторанного господарства буде мати не лише позитивні наслідки 

для економіки самого підприємства, а й для зовнішнього середовища  та 

національної  економіки в цілому. Адже така політика допомагає зменшити 

негативний вплив на довкілля та здоров’я людей. Тому екологічний 

менеджмент в ресторанному бізнесі є не лише дієвим засобом мінімізації 

еколого-економічних ризиків, підвищення ефективності діяльності 

підприємства, а й важливим інструментом формування екологічної культури у 

розвитку суспільства. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#n14
http://greenstar.org.ua/31-reyestr-dyuchih-sertifkatv-vsem-zelena-zrka.html
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

В КОНТЕКСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

Булах І.І., викладач вищої кваліфікаційної категорії,  

викладач-методист, 

Шиманська О.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії,  

викладач-методист 

ВСП УФКТБ УНУС, м. Умань 

 

 Одним з найважливіших факторів, що визначають успішність діяльності 

підприємства та забезпечення конкуренто-спроможності його продукції є її 

висока якість, що повинна відповідати не лише вітчизняним, а й міжнародним 

стандартам. Якість же харчової продукції, без якої неможливе існування 

людства, в першу чергу залежить від якості сільськогосподарської продукції, з 

якої вона виготовляється. Саме тому для завоювання міжнародних ринків і 

забезпечення відповідної конкурентоспроможності харчової продукції на 

вітчизняних ринках, необхідно постійно слідкувати за підвищенням її якості, 

що є запорукою успішного функціонування підприємств. Покращення якості 

продукції є одним із найважливіших напрямів інтенсивного розвитку 

економіки країни, джерелом економічного росту, ефективності суспільного 

виробництва.  

 В умовах інтеграції України якість продукції виступає не тільки 

основною складовою конкурентоспроможності продукції, вона також є 

обов’язковою передумовою функціонування підприємств та країн в цілому. 

Головним орієнтиром при цьому має стати спрямування до постійної адаптації 

та вдосконалення сучасних методів і моделей управління якістю продукції 

відповідно до сучасних вимог міжнародних стандартів системи менеджменту 

якості. Необхідність в адаптації зумовлена постійними змінами, переглядами 

та оновленням публікацій стандартів, які стосуються якості. За результатами 

проведеного нами аналізу за поточний рік у сфері менеджменту було 

перевидано біля 10 міжнародних стандартів, найбільш суттєві з яких щодо 

управління якістю на підприємстві. Згідно з висновком експертів Міжнародної 

організації зі стандартизації практичні навички управління ризиками, що 

використовувалися раніше, втратили свою актуальність для реагування на 

сучасні загрози, такі як втрата репутації, кіберзлочинність, політичний ризик і 

тероризм. Тому методи управління ризиками повинні бути адаптовані під 

сучасні потреби ринку і розвиватися. Дана ідеологія стала основою для 

перегляду стандарту ISO 31000:2018 «Управління ризиками. Керівні 

принципи», остання версія якого була опублікована в лютому 2018 року. В 

даний час ризик визначається як «вплив невизначеності на досягнення цілей», 

в якому основна увага приділяється впливу неповного знання подій або 

обставин на прийняття рішення організацією. Даний підхід потребує зміни 

традиційного розуміння ризику, змушуючи організації адаптувати управління 
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ризиками до їх потреб і цілей. В цьому полягає ключова перевага нового 

стандарту. Технічним комітетом 176 у квітні 2018 року «Управління якістю і 

забезпечення якості» було опубліковано другу версію міжнародного стандарту 

ISO 9004:2018 «Управління задля досягнення сталого успіху організації. 

Підхід на основі управління якістю». Застосування даного стандарту 

сприятиме підвищенню ефективності функціонування організацій, розкриття 

потенціалу їхніх систем менеджменту якості і переходу на наступний рівень 

розвитку за межами вимог ISO 9001. 430 ISO 9004 спрямований на 

забезпечення довіри до самої організації і її довгостроковий стійкий успіх. 

Застосування стандарту допоможе організаціям визначити і збалансувати 

потреби і очікування своїх клієнтів з інтересами інших зацікавлених сторін у 

складному, вибагливому та постійно мінливому бізнес-середовищі. У 

стандарті акцентується увага на узгодження і розгортання стратегії, бачення 

політики і цілей в ширшому контексті, місії та культури організації. Стандарт 

ISO 22000:2018 «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги 

до організацій, які беруть участь в ланцюзі створення харчової продукції» 

було опубліковано 18 червня 2018 року 34-м Технічним комітетом 

Міжнародної організації зі стандартизації ISO замість ISO 22000: 2005. 

Здавалось би, що може пов’язувати стандарт, який встановлює вимоги до 

безпеки харчових продуктів, з менеджментом якості на підприємстві. Однак 

нова версія стандарту ввібрала до себе низку особливостей властивих 

менеджменту якості, що робить її універсальною з точки зору застосування 

спільно з іншими системами менеджменту. До нової редакції стандарту 

включені наступні ключові аспекти, які властивими для стандартів серії ISO 

9000: – розширено перелік принципів менеджменту якості; – описано підхід 

до ризику як життєво важлива концепція в харчовому бізнесі, яка розрізняє 

ризик на операційному і бізнес рівнях системи менеджменту. Усунення 

ризиків створює основу для підвищення результативності, досягнення 

поліпшених результатів і запобігання негативним наслідкам; – додано 

посилання на процесний підхід концепції циклу PDCA (плануй – дій – 

перевіряй – покращуй), який базується на двох рівнях. Перший охоплює 

загальний підхід до системи менеджменту безпеки харчової продукції, інший 

рівень (оперативне планування і контроль) – операційні процеси в системі 

менеджменту безпеки харчових продуктів. – включено метод аналізу (SWOT-

аналіз), спрямованого на формування узагальненого інформаційного 

потенціалу, зовнішнього і внутрішнього середовища, результатом якого є 

формування ефективних рішень, що покликані забезпечити прискорений 

розвиток підприємства до досягнення стратегічних цілей. Отже, з метою 

успішного розвитку підприємства та його прагнення до лідируючих позицій у 

конкретній галузі, необхідною умовою є проведення постійного аналізу 

нововведень у сфері якості та вивчення можливостей щодо їх впровадження та 

подальшої адаптації в управлінні та організації виробничих процесів.   
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ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГАМБУРГЕРІВ  

З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТКОВИНИ 

 

Турчинов Ю.А., здобувач вищої освіти, 

Колеснікова М.Б., канд. техн. наук, доцент 

ХДУХТ, м. Харків 

 

 Однією з найважливіших складових здорового способу життя є 

раціональне харчування. На теперішній час спостерігається з одного боку - 

стійкій тренд до здорового образу життя, з іншого - у молодіжному середовищі 

спостерігається , також, зростання популярності їжі швидкого приготування, 

яка містить харчові добавки (ароматизатори, барвники, модифіковані крохмалі 

тощо).  

 Відомо, що неправильне харчування є серйозним  фактором ризику 

багатьох захворювань. Нажаль, статистика останніх років показує збільшення 

серед молодих осіб захворювань серцево-судинної системи, ожиріння, на 

цукровий діабет і т. ін.  Найчастіше молоді люди харчуються украй 

нерегулярно, за принципом «перекусу на ходу» 1…2 рази в день. У раціоні 

харчування молоді переважають вуглеводи, оскільки за рахунок їх легко 

заповнити енергетичні витрати. Однак під час обґрунтування інноваційних 

технологічних рішень слід враховувати обмеженість грошового бюджету 

основної частини молоді.  

 Доцільним рішенням оптимізації харчування є введення до раціонів 

сировини рослинного походження, яка є джерелом харчових волокон. Тому 

розробка сучасних технологій продукції на основі сумісного використання 

сировини тваринного та рослинного походження є актуальним завданням.  

 Метою роботи було обґрунтування та розробка технології м’ясних 

січених напівфабрикатів для гамбургерів з використанням висівок.  

 Першим етапом було досліджено набухання і седиментаційної стійкості 

суспензій клітковини: свіжовиготовлених, під час зберігання і після теплової 

обробки. Теплова обробка проводилася шляхом нагрівання суспензії 

клітковини на водяній бані при температурі 85…90 ºС протягом (4…5)×60 с та 

доведено їх перспективність у технології м’ясних січених виробів.  

 На наш погляд, така обробка моделює режими  теплової обробки 

майбутніх напівфабрикатів м’ясних січених з використанням клітковини. В 

модельних рецептурах рецептурі хліб пшеничний заміняли на клітковину, 

частка якої складала 1, 3, 5, 7, і 9 % від маси напівфабрикату. Технологічний 

процес проводився згідно рецептури № 658 за винятком введення попередньо 

замоченого хлібу. Ця операція біла замінена на перемішування м’ясного фаршу 

з сухою клітковиною з наступним поступовим додаванням води у систему. Дані 

про втрати маси модельних зразків наведено на рисунку. 

 Як видно з діаграми, клітковина має дещо кращу здатність утримувати 

вологу, починаючи зі зразку з 7 % клітковини вихід виробів перевищує вихід 
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контролю. Зразки з 7 % і 9 % клітковини краще утримують вологу, ніж 

контроль і характеризуються більш соковитою консистенцією.  

 

 
 

Рис. – Залежність виходу модельних зразків з клітковиною 

від її концентрації після термообробки  

(смаження основним способом) 

 

 На підставі експериментальних даних можна зробити висновок, що 

використання в м'ясних фаршевих системах клітковини в концентрації від 3 до 

9%  дозволяє отримувати напівфабрикати з  необхідними технологічними 

властивостями – вологозв’язуючою, вологоутримуючою здатностями та 

позиціонувати дану продукцію як функціональну завдяки вмісту харчових 

волокон (клітковини). 

 З’ясовано, що додавання клітковини у м’ясні січені вироби суттєво не 

впливає на якісні і споживчі показники напівфабрикатів та готових виробів, 

оскільки ступінь пенетрації фаршів і готових виробів дослідних зразків 

більший, ніж у традиційних виробів, а це позитивно впливає на консистенцію 

(вироби стають більш ніжними). Одночасно такий показник, як 

вологоутримуюча здатність (ВУЗ) при концентрації клітковини  в системі 5 і 

більше відсотків значно вище, ніж у контролю, що також покращує властивості 

розроблених напівфабрикатів.  

 Також було встановлено, що на органолептичні показники і хімічний 

склад м'ясних січених виробів клітковини  практично не впливає. Оптимальною 

концентрацією введення клітковини  визнана 5%-а концентрація. 

  

87,8 

73,3 

80,5 79,8 

89,7 
91,6 

70

80

90

100

0 1 3 5 7 9

В
и

х
ід

, 
%

 

Концентрація клітковини, % 



185 

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОРОЗИВА 

НА ОСНОВІ КРЕМУ КОНДИТЕРСЬКОГО 

 

Абраменко А.С., здобувач вищої освіти, 

Колеснікова М.Б., канд. техн. наук, доцент 

ХДУХТ, м. Харків 

 

 Морозиво є одним з найулюбленіших і популярних продуктів серед 

населення нашої країни. Це пояснюється не тільки його приємними 

смаковими властивостями, але також високою харчовою і біологічною 

цінністю.  

 Незважаючи на широкий асортимент заморожених десертів, його 

виробляють по загальній технологічній схемі, а одним з обов’язкових 

компонентів усіх видів морозива є стабілізатори – колоїдні гідрофільні 

речовини. Вміст їх не перевищує 0,3…7 %, але їх роль в технології морозива 

незамінна - вони виконують багато важливих функцій: зв’язують вільну 

вологу та підвищують в’язкість системи, протидіють агломеруванню та 

коалесценції жиру, сприяють структуроутворенню морозива та його 

зберіганню, тобто безпосередньо впливають на якість готового виробу. 

 На етапі теоретичних досліджень нами було визначено основні та 

додаткові компоненти для виробництва морозива, визначено їх технологічні 

властивості, а за основу обрано модель рецептурного складу домашнього 

італійського морозива «Семіфредо». 

 Під час технологічних відпрацювань в якості досліджуваного об’єкту 

використовували вершки тваринні (контроль) та крем кондитерський. До 

складу крему кондитерського ультрапастерізованого для збивання входять: 

вода питна, жир рослинний "Полавар 70", цукор білий, стабілізаційна система 

"Хамульсіон RRH 15", сіль кухонна. Використання даних інгредієнтів 

потребувало дослідження та обґрунтування деяких технологічних параметрів 

виробництва морозива, а саме пінотворну здатність, стійкість піни, опір 

таненню, температури та часу загартовування. 

 Під час дослідження піноутворюючої здатності тваринних вершків 

визначено, що їх піноутворююча здатність сягала 200 %, а для крему 

кондитерського значення піноутворюючої здатності становить 300 % (рис.).  

Як видно крем кондитерський має більшу пінотворну здатність. Збита система 

має білий колір та кремову структуру без сторонніх ароматів. Тваринні 

вершки (для збивання) схильні до обертання емульсій, а даний показник під 

час технологічного процесу дуже складно контролювати. При збиванні 

вершків тваринних утворюються вершкові згустки.  

 Ще одним важливим показником для обґрунтування технології морозива 

є стійкість піни (рис.). Саме стійка піна дозволяє сформувати консистенцію у 

процесі заморожування рецептурної суміші.  
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 Базуючись на даних досліджень можна зробити висновок, що крем 

кондитерський має більш «сильнішу» структуру. Це пояснюється тим що у 

складі цього продукту є стабілізаційна система, яка не дає збитому крему 

осідати.  
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Рис. – Узагальнені дані досліджень піноутворюючої здатності (ПЗ) 

та стійкості піни (СП) для вершків тваринного походження 

та кондитерського крему 

 

 На наступному етапі досліджували динаміку заморожування тваринних 

вершків  та крему кондитерського.  

Дослідження показали, що значення температури збитих тваринних 

вершків кожні 15 хвилин зменшується на 2,4 ºС, а температура крему 

кондитерського на  6,2 ºС. 

 Визначено, що тваринні вершки мають  низький опір таненню. У 

середньому значенні кожні 15 хвилин температура крему підіймається на 

1,1ºС, а температура вершків підіймається на 1,6 ºС. 

 Базуючись на даних досліджень можна зробити висновок, що крем 

кондитерський є найбільш раціональним рецептурним компонентом для 

виготовлення м’якого морозива. Він має високу пінотворну здатність, 

стійкість піни складає 100 % , загартовується швидше та має сильніший опір 

таненню.  

 Комплекс подальших досліджень дозволив обґрунтувати рецептурний 

склад замороженого десерту на основі крему кондитерського, рікотти, 

меланжу, цукру та розробити асортимент десертів «Семіфредо з малиною та 

апельсином», «Лимонне семіфредо», «Шоколадне  семіфредо». 
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EFFICIENCY OF ANTICORROSIVE COATINGS ON  

METAL EQUIPMENT FOR FOOD 
 

Kashchonak A.I. 

BNTU, Minsk 
 

 In the food industry there is a lot of processing equipment made of metals. 

When performing technological processes food equipment is a subject to corrosion. 

This is due to the aggressive working environment where the product is processed. 

Unfavorable technological conditions lead to the destruction of metal structures, 

mechanisms and parts of equipment. About 10% of the metal of the product is lost 

per year because of corrosion. Due to this reason, it is necessary to pay attention to 

increasing the durability and reliability of food equipment and the development of 

effective methods of anti-corrosion protection. One of the effective methods of protection 

against corrosion is the application of protective coatings on equipment elements. 

 Corrosion is a physicochemical interaction between a metal and a medium, it 

results a change and often deterioration in the functional characteristics of the metal, 

the medium or the technical system that includes them.  

 The classification of the considered coatings according to their physical and 

chemical nature is shown in Figure 1. 

 
Fig. 1 – Classification of coatings depending on 

from their physical and chemical nature 

 

 According to the nature of protection metal coatings are divided into anodic 

and cathodic ones. Anodic coatings provide electrochemical protection of the metal 

surface, since the electrode potential of the coating is higher than that of the base 

metal. Cathodic coatings mechanically protect the metal surface. Metals and alloys 

such as Zn, Ni, Cr, Cd, Sn, Al, Pb, Cu, brass, and bronze are most often used as 

corrosion-resistant coatings for food equipment. When choosing the metal or alloy 

used, it must be kept in mind that not all materials are allowed to come into contact 

with food because of their properties under certain technological conditions. For 

example, zinc coatings are toxic and unstable in acids therefore parts in contact with 

food are not galvanized. 

 In food engineering, enamels, glass are used as they are non-metallic coatings. 

Enamel is a thin glassy mass obtained by melting quartz and other oxides. The glass 
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enamel coating has high chemical resistance, wear resistance, heat resistance. The 

disadvantage of glass enamel coatings is fragility, sensitivity to temperature changes, 

and the effects of alkalis. 

 Organic coatings include paint and varnish coatings and polymer films. 

Various polymeric materials are varied in their properties. Coatings based on polymer 

films not only protect the metal from corrosion, but also has a decorative function. 

Many polymers have high thermal stability and are good at resisting the effects of 

many aggressive environments. Paints and varnishes are often used to protect 

equipment. They are inexpensive, easy to apply to the surface and restore, and are of 

different colours. When using polymeric materials and varnishes, it should be ensured 

that they meet sanitary standards for use in food processing engineering. 

 Composite coatings are multicomponent materials made from two or more 

components with different physical and chemical properties. Multilayer coatings are 

also used they consist of 2-4 layers of single-layer coatings of different properties. 

Such coatings have improved processing properties. 

 The type of coating depends on the operating conditions of the products and the 

corrosion rate. Figure 2 provides data on cost-effective methods of corrosion 

protection, depending on the required strength and aggressiveness of the environment. 

 
Fig. 2 - Distribution (P) of the specific gravity of various methods  

of protection depending on the required durability (D) of steel  

structures in the amount of anti-corrosion agents used:  

1 - metallization (80 microns) + paint and varnish coating; 2 - hot-dip galvanized (60-80 

microns); 3 - paint and varnish coating (120 microns) on a sandblasted surface; 4 - low-

alloy steel; 5 - paint and varnish (120 microns) on the surface with manual rust removal. 

1,2,4 – 0.5-1.0 mm / year; 3,5 – 0.05 mm / year 

 

 Based on the graph it can be concluded that the use of paint and varnish 

coatings is beneficial when the equipment is used for less than 10 years and the metal 

corrosion rate is up to 0.05 mm/year. Durability at a metal corrosion rate of 0.5-1.0 

mm/year can be achieved by the usage of combined metallized paint coatings.  

 Coatings in food engineering are widely used. For different technological 

purposes, it is possible to select coatings with optimal characteristics and price. The 

main requirements for the quality of protective coatings are reliability and durability. 

The main factors in the choice of coatings are the operating temperature range, 

process environment, energy fields and equipment working load. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Мальська М. П., докт. екон. наук, професор, 

Філь М. І., канд. техн. наук, доцент 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 

 

 Однією з найважливіших проблем, яку повинна вирішити сьогодні наука 

і практика – це забезпечення населення повноцінними продуктами 

харчування. 

 Виробництво функціональних продуктів харчування, які задовольняють 

фізіологічні потреби людини у харчових речовинах та енергії, а також 

виконують профілактичні та лікувальні цілі, є актуальною задачею для 

харчової промисловості. 

 На вітчизняному ринку асортимент харчової продукції функціонального 

призначення з підвищеним вмістом ессенціальних нутрієнтів є недостатнім. 

Перспективним напрямом розширення асортименту харчової продукції 

функціонального призначення є розроблення технології супів-пюре на основі 

комплексного використання дієтичних добавок, харчової сировини і 

функціональних інгредієнтів, що дозволяє підвищити у них вміст дефіцитних 

у харчуванні населення України нутрієнтів. 

 У зв'язку з цим, актуальним завданням харчових виробництв є 

розроблення новітніх технологій харчової продукції функціонального 

призначення. 

 Авторами М. І. Пересічний, Д. В. Федорова, О. О. Козачишена 

розроблено  та досліджено супи-пюре, до складу якого входять картопля, 

цибуля ріпчаста, морква, корінь петрушки, сіль, перець чорний мелений, який 

відрізняється тим, що містить білково-жирову добавку "Супер ECO", сухе 

молоко, сало, квасолю, буряк, соєву олію, пророщене зерно пшениці, порошок 

з морської водорості ламінарії, електроактивовану воду (із значенням 

окислювально-відновлювального потенціалу в межах від -100 до -200 мВ). 

 Суп-пюре "Буряковий" з продуктами переробки сої та морських 

водоростей забезпечує від 10 до 27 % добової потреби у організму людини у 

кальцію, йоді, цинку, фосфорі, поліненасичених жирних кислот, вітамінів А, 

Е, В9, В2, есенційних мінеральних речовин, що уможливлює віднесення його 

до категорії функціональних. 

 Соціальний ефект від впровадження розробленого продукту полягає у 

забезпеченні населення України кулінарною продукцією функціонального 

призначення, з підвищеним вмістом ессенціальних нутрієнтів та 

антиоксидантними властивостями. 

 Суп-пюре "Гарбузовий", Суп-пюре "Томатний" аналогічні у технології 

приготуванні та рецептурі із Суп-пюре "Буряковий". Відмінний в тому, що до 
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складу замість буряка входить гарбуз, і до супу пюре «Томатний» заміна 

гарбуза на томат пасту. Готові супи заправляють салом та соєвою олією. 

 Суп-пюре вегетаріанський (Патент на корисну модель № 88903). 

Авторами С. В. Матко, Л. М. Мельник, О. С. Бессараб було досліджено суп-

пюре вегетаріанський, що містить варену чечевицю, пасеровані томати і 

болгарський перець, моркву, цибулю, білі корені, зелень, сіль, томатну пасту, 

прянощі, воду.  

Запропоновані способи виробництва супу-пюре функціонального 

призначення дає новий технічний результат: дозволяють отримати продукт зі 

збалансованим нутрієнтним складом, підвищеною поживною цінністю, із 

заданими фізико-хімічними властивостями, високими смаковими якостями, 

підвищеним вмістом макро- та мікроелементів, вітамінів, поліненасичених 

жирних кислот, харчових волокон, з антиоксидантними властивостями. 

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Гнатів Н.М., старший лаборант 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 

 

В останні десятиліття в розвитку закладів ресторанного господарства 

окреслилися такі тенденції: формування нових напрямів сучасної кулінарії, 

поглиблення спеціалізації ресторанів, створення міжнародних ресторанних 

ланцюгів, удосконалення форм праці та впровадження досягнень науково-

технічного прогресу. Новим напрямком сучасної кулінарії є молекулярна 

кулінарія. 

«Молекулярна кухня» або «молекулярна гастрономія» - напрям 

досліджень, пов'язаний з вивченням фізико-хімічних процесів, які 

відбуваються при приготуванні їжі. Дане поняття використовується для 

найменування продуктів, отриманих молекулярно-деструктивним способом: 

за допомогою сифону в деструктивну текстуру (подрібнену до напіврідкої 

консистенції) продукту вводиться інертний газ. У результаті кожна частинка 

речовини роздувається, як мильна піна, і емульсія з полуниці або гарбуза 

перетворюється в "еспуму". 

Однак, молекулярно-деструктивна технологія - лише один з напрямів 

використання обробки харчових продуктів сучасними кухарями. З іншого 

боку, далеко не всі творіння сучасних кулінарів, які використовують інколи 

найрізноманітніші «інструменти» аж до струменевих принтерів і лазерів, 

можна іменувати стравами, оскільки вони володіють цікавими технологіями 

та естетичними складовими, але часом просто неїстівні. Важливу роль відіграє 

незвичайне поєднання інгредієнтів зі схожим хімічним складом, наприклад, з 
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однаковим вмістом альдегідів або амінокислот. Прикладом, можуть бути такі 

страви, як: хліб із спецій, морозиво із сиропом з краба, устриці з желе із 

маракуї. 

Молекулярна технологія кулінарної продукції - це використання 

сучасних досягнень харчової хімії із впровадженням та приготуванням 

продукції нового покоління. Напрямами досліджень молекулярної технології 

продуктів ресторанного господарства є:  

1. роль відчуттів смаку, запаху та текстури у сприйнятті страви 

споживачем;  

2. вплив аромату (кількість і концентрація ароматичних речовин) на 

смак кінцевого продукту (страви);  

3. вплив способів приготування на органолептичні властивості страви 

(смак, аромат, текстуру);  

4. як наше задоволення від їжі залежить від таких факторів, як: зовнішнє 

середовище, настрій, шоу-подача страви тощо.  

Молекулярна гастрономія включає в себе використання різноманітних 

прийомів: емульсифікація, сферифікація, желювання, обробка продуктів 

рідким азотом, вакуумне приготування їжі. На відміну від традиційних 

технологій виробництва продукції, у процесі молекулярних технологій 

виробництво кулінарних виробів здійснюється за мінімальної температури 

протягом тривалого часу. Молекулярні технології змінюють всі традиційні 

уявлення про зовнішній вигляд та подачу кулінарних страв та виробів. 

Інструментами молекулярної кухні є рідкий азот для флеш-

заморожування, без утворення великих кристалів льоду; анти-сковорідка для 

охолодження і заморожування; контрольовані водяні ванни для 

низькотемпературного варіння; харчовий дегідратор; центрифуга; шприц для 

наповнення різноманітними начинками; ультразвук; вакуумна машина; 

скороварки; рН-метри; настільні дистилятори.  

У цьому контексті популярними є такі інгредієнти, як: гелеоутворюючі 

агенти, зокрема метилцелюлоза замінники цукру; емульгатори, зазвичай 

соєвий лецитин і ксантанова камедь; антипригарні засоби; ферменти; двоокис 

вуглецю - для додавання бульбашок і утворення піни; гідроколлоїди, зокрема 

крохмаль, желатин, пектин і натуральні смоли, що використовуються як 

загусники, гелеутворюючі агенти, емульгатори та стабілізатори, які іноді 

необхідні для спінювання. Інгредієнти, що використовуються в молекулярної 

кухні, ще називають текстурами, які дають змогу змінити зовнішній вигляд 

страви, не змінюючи його смак і аромат.  

Отже можна зробити висновок, що нова гастрономічна мода - 

молекулярна гастрономія, активно розвивається у світі, та Україні і є новою 

тенденцією, яка дозволить створювати страви та напої з покращеними 

органолептичними властивостями, підвищеної харчової та біологічної 

цінності, а головне у «яскравій упаковці», яка привертає увагу споживачів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГІЇ 

БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 

Калашнікова В.С., магістр,  

Юрченко С.Л., канд. техн. наук, доцент 

ХДУХТ, м. Харків 

 

 Харчові волокна – це комплекс біополімерів, який формує стінки 

рослинних клітин до яких відносять речовини різної хімічної природи. За 

хімічним складом рослинна клітковина – це неоднорідна група речовин, 

зокрема полісахариди (целюлоза, геміцелюлоза, камедь, пектин, протопектин, 

слиз, стійкі види крохмалю), лігнін та кутин, агароїди, каррагінани і альгінати. 

Вміст у продуктах харчування коливається від 45…55 % (висівки) до 0 %. 

 Джерелом харчових волокон є різні злакові культури, фрукти, овочі та 

інші рослинні джерела. Відомо, що більшість населення земної кулі споживає 

не більше 25 г харчових волокон на добу, з яких 10 г з хлібом та іншими 

продуктами із злаків, близько 7 г – з картоплею, 6 г – з іншими овочами і лише 

2 г – з фруктами і ягодами. Рекомендований рівень споживання харчових 

волокон становить майже 20…25 г на добу.  

 Харчові волокна характеризуються наступними властивостями, які 

представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1  – Переваги використання харчових волокон у харчуванні 

 

 Технічний прогрес у харчовій промисловості вніс свої корективи до 

структури харчування сучасної людини. Застосування різних способів 

ХАРЧОВІ ВОЛОКНА 
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очищення сировини в ході технологічної обробки призвело до перевантаження 

раціону високорафінованими харчовими продуктами та стійкого дефіциту в 

ньому харчових волокон, які є незамінними компонентами природної 

неочищеної їжі. Наслідком цих змін у структурі харчування є зниження опору 

організму негативному впливу довкілля та зростання ряду захворювань, які 

носять глобальний характер і отримали загальну назву „хвороби цивілізації”. 

 Літературні джерела свідчать, що, у зв’язку з малорухомим стилем життя, 

збільшилася потреба в харчових волокнах, якщо недавно добова потреба 

споживання харчових волокон складала 20…25 г, то зараз рекомендують її 

збільшити до 45…50 г.  

Нестача харчових волокон в їжі обумовила пошук шляхів її поповнення. 

Серед них – введення в щоденні раціони харчування людини рослинної 

сировини, що містить значну кількість харчових волокон, виробництво нових 

продуктів харчування. 

 З урахуванням вищезазначеного актуальним напрямом є збагачення 

борошняних кондитерських виробів, а саме пісочного печива харчовими 

волокнами, що дасть змогу збалансувати його хімічний склад та забезпечити 

потреби організму.  

 В ході лабораторних досліджень було встановлено оптимальний вміст 

харчових волокон (20 % до маси пшеничного борошна) в рецептурному складі 

пісочного печива. Лабораторні зразки печива представлено на рис. 2. 

 

Аналог Зразок 1 Зразок 2 

   

h=0,7 см h=0,9 см h=1,8 см 

 

Рис. 2 – Зовнішній вигляд пісочного печива з клітковиною 

 

 Розрахункові дані свідчать, що в 100 г пісочного печива (розробка) 

міститься 8,1 г клітковини (аналог – 0,051 г). Таким чином, додавання 

клітковини до рецептурного складу пісочного печива дозволяє отримати 

борошняні кондитерські вироби з високими органолептичними та фізико-

хімічними показниками якості та підвищеною харчовою цінністю. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ЗА 

РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

У ЗАМКНУТИХ КОНТУРАХ 

 

Чагайда А.О., канд. техн. наук, доцент 

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир 

 

Харчова промисловість є одним із лідерів у запровадженні інноваційних 

процесів, що спрямовані на використання наукових досліджень і розробок для 

удосконалення виробництв. Відомо, що для реалізації технологічних процесів в 

харчовій, хімічній, деревообробній промисловості, для переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції потрібні значні кількості низькопотенційної 

теплової енергії, при цьому у застосовуваних системах тепло- і 

холодопостачання використовуються, як правило, роздільні схеми отримання 

теплоти і холоду в автономних котельнях, теплогенераторах, електронагрівачах 

і холодильних машинах відповідно. Загалом промислові підприємства мають 

втрати теплоти із конденсатом понад 10…15 % від загальних витрат теплоти на 

технологічний процес, що представляє великий потенціал для економії 

енергоресурсів, а утилізація теплоти конденсату може бути здійснена в трьох 

напрямках: повернення конденсату до джерела теплоти (в котельні або ТЕЦ), 

охолодження конденсату в утилізаційних теплообмінниках і виділення з 

конденсату, що має надлишковий тиск, вторинної пари через розширювачі з 

подальшим використанням отриманої пари за призначенням.  Саме останній 

напрям, тобто використання теплоти конденсату шляхом отримання пари 

вторинного скипання, викликає особливий інтерес з точки зору підвищення 

економічної ефективності виробництва. 

Створення кожної технології передбачає певну послідовність і процедуру 

взаємодії матеріальних і енергетичних потоків з передбачуваною мінімізацією 

енергетичних витрат. Теплова енергія займає особливе місце у технологічному 

процесі, оскільки всі інші види енергії практично повністю трансформуються у 

теплову, проте зворотні перетворення помітно обмежені. Вказані особливості 

теплової енергії також передбачають наявність енергообміну з навколишнім 

середовищем, що у більшості випадків слід оцінювати енергетичними 

втратами, еквівалентними загальному енергоспоживанню виробництва.  

Використання енергетичних потенціалів рідинних або наближених до них 

за структурою потоків найчастіше досягається теплообміном із зустрічними 

потоками і результатом такої взаємодії є енергетична рекуперація. Аналіз 

співвідношень енергетичних потенціалів,  як щодо виробництва в цілому, так і 

окремих ділянок та процесів, підкреслює важливість організації технології 

переробки сировинних потоків з точки зору інтересів і можливостей 

рекуперації та відповідної трансформації рекуперованих енергетичних потоків. 

Створення замкнутих контурів енергокористування на основі рекуперації 

енергоматеріальних потоків рівноправно може використовуватися для окремих 
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виробничих ділянок і процесів, а їх функціонування в значній мірі залежить від 

наявності енергонакопичувальних систем. 

Значна кількість харчових технологій супроводжується режимами 

фазових переходів, в яких генеруються суттєві об’єми водяної пари, а самі 

переходи відбуваються за різних тисків, що обумовлює певні особливості 

апаратурного оформлення рекуперації їх енергетичних потенціалів. Найчастіше 

підвищення термодинамічних параметрів вторинної пари досягається її 

стисканням, а перехід від одного фіксованого тиску до іншого супроводжується 

підвищенням ентальпії i , при цьому оцінка придатності до використання 

вторинних енергетичних ресурсів потребує застосування другого закону 

термодинаміки, що дозволить розділити всі види теплових потоків за 

показником якості, тобто здатністю до виконання роботи. 

Наслідком матеріально-енергетичних трансформацій сировинних потоків 

харчових виробництв є утворення вторинних матеріальних, енергетичних або 

сукупностей, які являють собою матеріально-енергетичні потоки. Очевидно, що 

в названих випадках вирішення задач утилізації вторинних матеріальних і 

енергетичних ресурсів досягається з врахуванням їх особливостей, фізико-

хімічного, термодинамічного стану і можливостей в досягненні їх 

трансформацій, а складність в організації рекуперативних енергетичних 

процесів значною мірою пов'язана із циклічністю виробництва. З точки зору 

інтересів термодинамічного супроводження перетворень середовищ неважливо 

яка пара (первинна чи вторинна) застосовується для цього, а важливим є 

можливість передачі потенціалу гріючої пари і те, що цей потенціал відносно 

нескладно трансформувати для одержання певної різниці температур (для цього 

температуру вторинної пари треба підвищити або знизити температуру 

оброблюваного середовища). За використання вторинних енергетичних 

ресурсів парових або газових фаз рекуперативний теплообмін за фізичними 

можливостями може доповнюватися регенерацією і доведенням 

термодинамічних параметрів до значень, які дозволяють обмежувати 

необхідність у енергетичних першоджерелах.  

До ефективних напрямків використання вторинних енергетичних 

ресурсів у технологіях виробництв харчової продукції відноситься рекуперація 

низькопотенціальних енергетичних потоків за рахунок їх трансформації в 

замкнутих системах із газовими фазами, при цьому застосування компресійних 

теплових насосів передбачає наявність двигунів, що обумовлює головний 

недолік цих енергетичних трансформаторів, а в системах з паро- і газо-

ежекторними компресорами або в абсорбційних теплових насосах такі недоліки 

відсутні у зв'язку з відсутністю в них теплових двигунів. Робота стискання 

вторинної пари у десятки і сотні разів менша за теплоту її конденсації, що 

визначає високий рівень ефективності рекуперативних режимів, а економічний 

ефект залежить від енергетичних показників теплових потоків, що 

визначаються із застосуванням другого закону термодинаміки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНУЛІНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЯХ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ХРОНІЧНИХ НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

Башта А.О., канд. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

 Умови життя сучасної людини – психологічні навантаження, недостатня 

фізична активність, зниження якості харчових продуктів призводять до 

погіршення харчового статусу населення, послаблення імунітету, збільшення 

кількості хронічних неінфекційних захворювань, зменшення тривалості життя.  

 Неінфекційні хвороби, беззаперечними лідерами серед яких є серцево-

судинна патологія і цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння на 

сьогодні становлять реальну загрозу для соціально-економічного благополуччя 

у всьому світі. Атеросклероз і пов’язані з ним серцево-судинні захворювання, 

залишаються провідною причиною інвалідності та раптової смерті у світі, 

Європі та, особливо, в Україні.  

 На сьогодні проблема збереження здоров’я населення, збільшення 

тривалості життя кожного індивіда перестала бути сферою уваги лише біології 

та медицини, і посіла значне місце в розвитку новітніх харчових технологій. 

Виходячи з цього велике значення має профілактика зазначених захворювань, 

яку можна досягти за рахунок збагачення традиційних харчових продуктів 

інгредієнтами багатими на полісахариди. 

 Одним із важливих полісахаридів, що має пребіотичні властивості, є 

інулін. Джерелами інуліну є така рослинна сировина як топінамбур (Helianthus 

tuberosus), якон (Polymnia sonchifolia), кульбаба (Taraxacum officinale), лопух 

(Arctium lappa), цикорій (Cichorium intybus), скорцонера (Scorzonera hispanica), 

жоржина (Dahlia pinnata).  

 Метою даної роботи стало визначення складу полісахаридів такої 

нетрадиційної рослинної сировини як скорцонера та цикорій та дослідження 

можливості подальшого її використання для отримання харчових продуктів 

функціонального та лікувально-профілактичного призначення.  

 Зважаючи на те, що в даний час в організмі сучасного населення існує 

дефіцит полісахаридів, який призводить до розвитку багатьох «хвороб 

цивілізації» таких як серцево-судинні захворювання, атеросклероз, ожиріння, 

цукровий діабет, вибір та дослідження даної сировини є актуальним.  

 Вибір вихідної сировини – скорцонери та цикорію, як джерела комплексу 

харчових волокон, обумовлений цінністю хімічного складу та успішним 

культивуванням, високою врожайністю цих рослин на півдні України. 

 За технологією вирощування скорцонера подібна до моркви. Культура є 

морозостійкою та досить невибагливою. Коріння у ґрунті при глибокому 

сніговому покриві переносять морози понад 30 градусів, а сходи – тривале 

похолодання та весняні приморозки. До того ж рослина – посухостійка, 
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холодостійка та самозапильна, що є незамінними якостями для вирощування в 

умовах  України. 

Суттєвими перевагами цикорію є хороша урожайність до 50-55 т/га, 

можливість вирощування в умовах помірного клімату, незначне ураження 

хворобами та шкідниками. 

 Цикорій і скорцонера – рослини цінні за своїми харчовими і лікарськими 

властивостями, хімічний склад яких багатий на біологічно активні речовини, 

що представлені полісахаридами, макро- і мікроелементами, вітамінами, 

флавоноїдами, незамінними амінокислотами. Особливо багата обрана сировина 

на цінні полісахариди: інулін, пектин, клітковину.  

 Цінність інуліну – в його впливі на обмін речовин протягом усього часу 

перебування в організмі людини. Інулін сприяє розвитку бактерій, сприяючи 

нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту, стимулює 

скоротливу здатність стінок кишечнику, справляє імуномодулюючу дію.  

Важливими сполуками є також пектинові речовини. Одним з основних ефектів 

терапевтичного впливу пектинових речовин є їх детоксикуюча дія щодо 

катіонів важких і радіоактивних металів. 

 Клітковина покращує процес травлення, стимулює перистальтику, 

збільшує швидкість проходження їжі через шлунково-кишковий тракт, 

поглинає жири, токсини і слиз із шлунку і кишечнику, підвищує всмоктуваність 

поживних речовин.  

Оскільки ці біологічно активні речовини мають важливе значення для 

нормального функціонування організму, нами було досліджено вміст основних 

полісахаридів скорцонери та цикорію.  

 Вміст інуліну у корені скорцонери склав 12,5 %, а корені цикорію 13,3 % 

до сирої маси сировини. Вміст клітковини – 1,8 % у корені скорцонери  та 1,5 % 

у корені цикорію. 

 З коренів скорцонери та цикорію отримували порошки, в яких теж 

визначали вміст полісахаридів. Отримання порошку цикорію та скорцонери 

проводили шляхом конвективного сушіння попередньо розрізаних на пластини 

коренів з подальшим подрібненням до 0,5 – 0,7 мм. Встановлено, що в 

порошках досліджуваної сировини зберігається загальна тенденція до високого 

вмісту інуліну цикорію (45,2 % на СР) та скорцонери (42,6 % на СР); 

клітковини (до 5 % на СР цикорію ) та (до 6 % на СР скорцонери). 

 Отримані результати дозволили припустити, що поєднання вуглеводів 

різноспрямованої дії позитивно впливатиме на обмінні процеси в організмі. 

 Дослідження показали, що скорцонера, як і цикорій містять значну 

кількість полісахаридів, зокрема інуліну, що має пребіотичні властивості, і 

тому є досить перспективною сировиною для отримання харчових продуктів 

дієтичного, функціонального та лікувального призначення. Ця сировина та 

продукти її перероблення, завдяки своїм складовим, можуть використовуватися 

для профілактики широкого кола захворювань. 
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РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ ТЕРМОСТАБІЛЬНИХ 

ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ НАЧИНОК 

 

Половинко М.Ю., Шутова В.М., магістр,  

Юрченко С.Л., канд. техн. наук, доцент 

ХДУХТ, м. Харків 

 

 У загальному обсязі виробництва харчової продукції значна питома вага 

припадає на продукцію, до складу якої входять різні начинки, соуси, 

використання яких дозволяє формувати асортимент, регулювати харчову 

цінність, а також отримувати кулінарні та кондитерські вироби з новими 

споживчими характеристиками. Проведений аналіз літературних досліджень 

свідчить, що український ринок начинок представлений вузьким асортиментом, 

який характеризується достатньо не стабільними фізико-хімічними та 

структурно-механічними показниками. Тому розробка рецептурного складу 

начинок та соусів зі стабільними показниками якості є актуальним завданням. 

 Основною вимогою до начинок та соусів є забезпечення стабільних 

органолептичних та фізико-хімічних показників, таких як вміст сухих речовин, 

активна кислотність, тощо як після закінчення впливу теплової обробки так і 

протягом усього терміну зберігання. Важливим моментом при розробці 

рецептурного складу та технологічного процесу виробництва начинок та 

гарячих соусів є дослідження властивостей речовин, які забезпечують їх 

текстуру. Відомо, що одним з ефективних загусників харчових систем є 

нативний крохмаль та його похідні. У ході експериментальних досліджень 

встановлено доцільність використання модифікованого крохмалю Теrmflo 

фірми «Nаtіопаl Starch» в рецептурному складі плодово-ягідних начинок та 

визначено вплив  різних технологічних факторів, що визначають їх текстуру. З 

метою отримання необхідних текстурних характеристик плодово-ягідних 

начинок, які б характеризувалися стабільністю в області як високих, так і 

низьких температур було досліджено можливість використання гуарової камеді 

спільно з модифікованим крохмалем. Встановлено показники в'язкості 

модифікованих кукурудзяних крохмальних клейстерів залежно від 

концентрації, що використовується, їх поведінку в процесі темперування і 

заморожування-розморожування, а також під впливом рецептурних 

компонентів (цукор, лимонна кислота). Доведено доцільність використання 

гуарової камеді спільно з модифікованим крохмалем, що дозволяє досягти 

стабільної текстури плодово-ягідних начинок.  

 Отримані результати дослідження покладено до основи розробки 

рецептур плодово-ягідних начинок. Також в ході дослідження встановлено 

параметри технологічної обробки сировини під час технологічного процесу 

виробництва плодово-ягідних начинок. Враховуючи отримані дані, розроблено 

схему технологічного процесу виробництва плодово-ягідних начинок з 

використанням гідроколоїдів. 
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INVESTIGATION OF WORKER GAS FLOW GRADIENT ON HEAT 

AND MASS EXCHANGE OF PHASE MEDIA 

 

I. Gaponyuk, doctor of technical sciences, Professor 

NUFT, Kyiv 

 

 Among the various ways to improve the processes of heat and moisture 

exchange and modes of dehydration of grain products, a separate area should be the 

method of the specified parameters of moisture absorption capacity of working gases. 

Factors of initial parameters of environment and the set temperature and speed of a 

stream of working gases are rather widespread ways of management and are carefully 

enough investigated. 

 However, currently in the technology of known domestic and even modern 

foreign drying units, the influence of the actual pressure of the gaseous medium in the 

layer of dehydrated bodies is either ignored or not fully taken into account, referring 

to the error of the process. That is, by making some adjustments to the moisture 

absorption capacity of gases at the actual barometric pressure B0 of the environment, 

changes in gas pressure directly in the dehydrated medium are ignored. 

 We will discuss below whether the aerodynamic resistance of a layer of bulk 

materials of different mobility to the moisture absorption capacity of the working 

gases and, consequently, to the driving potential of interfacial moisture exchange, 

which is related to overcoming the aerodynamic drag, is significant. Looking ahead, 

we note that at different pressure gradients and the same energy flow of working 

gases up to 1.8 kPa, the intensity of moisture exchange in real production conditions 

of the modernized drying unit varied not within the theoretical 4 % obtained by 

known calculation formulas, but in 5– 6 times more - by 22 – 25 %! This forced us to 

single out the factor of the gradient of the flow of working gases into a separate 

significant factor influencing the rate of interfacial heat and mass transfer. Consider 

the above example of dehydration of the sedentary layer of grain and compare the 

calculated with experimental data. 

 To be able to verify the correctness of comparisons of theoretical and 

experimental data by a wide range of scientists, we present below the calculation 

formulas used by us on the influence of aerodynamic drag of the dehydrated layer of 

bodies and the flow gradient of drying gases. 

 Under conditions of grain drying in a dense sedentary layer of mine direct-flow 

dryers, the speed of the drying agent at the inlet section of the dehydrated material 

varies in the range of 0.35… 0.55 m / s, the thickness of the layer in the space 

between the boxes is 0.25 m. known formula: 
 

dPi = 9,81Аі ∙hi ∙v
n
;     (1) 

 

 For these conditions, the resistance of the layer of dehydrated material ranges 

from 600 PA (corn) to 2500 PA (castor oil). Aerodynamic drag causes energy losses 

in the low of drying gases and related:  

a) difficulties in ensuring the specified modes of operation of the drying unit;  
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b) Different moisture content and driving potential of working gases in the cross 

section of the layer;  

c) Increasing the difference in velocities in the cross section of the dehydrated layer;  

d) The heterogeneity of the moisture of the dehydrated material in the cross section of 

the layer and; 

e) Additional costs of dehydration energy and deterioration of drying quality. 

 Given the energy losses of the drying gases, it is necessary to specify the 

parameters of the aerodynamic characteristics of the drying complex. In particular, 

regarding the specific consumption of working gases, they can be determined by the 

law of Boyle-Marriott and Gay-Lussac 
 

Vi+1 = (ВiViTi+1)/(TiBi+1), м
3
,     (2)  

 

 Where Bi, Vi, Ti, respectively, volume (m3), pressure (Pa) and temperature 

(ºK) of the gas. The correction for the moisture content can be determined by a 

known formula with corrections of the actual atmospheric pressure B: 
 

d = 622 x φ∙pn /(B –φ∙pn),      (3) 
 

 The value of aerodynamic drag dPi (formula 1) is related to the thickness of the 

grain layer hi, the rate of gas penetration of the layer of dehydrated bodies (filtration 

rate) vn and the shape of the bodies. The values of dPi vary in a wide range and for 

mine direct dryers acquire values from 0.6 kPa for corn, 1.3 kPa for wheat and oats, 

2.3 kPa and 2.5 kPa for millet and rape. Accordingly, the calculated values of the 

moisture content of drying gases will increase to (100dPi/B) 2… 2.5%, and their 

moisture absorption capacity will decrease by the same amount. 

 The rate of evaporation of moisture in the sedentary grain layer qn, given the 

correction of deviations of the values of the actual pressure from the barometric, 

should be determined by the formula 
 

qnі = c (pm - pn) [ Bo / (B ± dPi)],    (4) 
 

 Similar changes are made to the formula for determining the amount of heat 

for moisture evaporation 
 

Qвипар = W (Iпар + Iрід), кДж,    (5) 
 

where W is the amount of evaporating moisture, kg; Iпар – enthalpy of steam at 

temperature t of the spent drying agent, kJ / kg; Iпар = 2500 + 1,842 t. Iпар is the 

enthalpy of the liquid at the grain temperature before drying, kJ / kg, Iрід = 4.19∙θ. 

 Thus, according to the calculated data, the intensity of interphase mass transfer 

at different gradients of the working gases for a layer of wheat and castor (or 

mustard) 0.25 m thick will vary within (2.6–2.8) % and (4.8–5.2) %, respectively. 

The same corrections should be taken into account in the calculations of energy 

consumption. 
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DYNAMICS OF OPERATING GAS PARAMETERS 

IN THE LAYER OF BULK BODIES 

 

I. Gaponyuk, doctor of technical sciences, Professor 

NUFT, Kyiv 

 

 In various processes of interphase interaction, the intensity of its course is 

estimated by the driving potential. The driving potential of interphase heat and 

moisture exchange is significantly affected by the density of working gases (ρ, 

kg/m2). With changes in moisture content and temperature of gases, their density 

changes according to known dependences. However, when moving the working gases 

through the layer of porous bodies, their density is also influenced by the 

aerodynamic drag of this layer. 

 Under the production conditions of domestic grain processing industries, the 

flow energy of the working gases of the interphase interaction can be up to 3 and 

more kPa. 

To establish the correspondence of the experimental data to the known regularities, 

we obtained mathematical dependences of the density of working gases under real 

conditions. That is, the thickness of the grain layer is 0.2 m thick, the variable 

temperature is up to 160 ºC, the moisture content is from 6.5 to 14.0 g/kgdg, the 

fictitious speed is up to 0.5 m / s and the sedentary state of the layer is mobile. 

 Under the above conditions, the density and volume of gases can vary up to 

40% of the original (Table 1). 

 To calculate the absolute or dynamic viscosity of air use Milliken's formula: 

,1003,510745,1 96 t                                            (1) 

Table 1 – Dependence of gas density on their moisture content and temperature 

v, m
3
 ±v % ρ, kg / m

3
 ±ρ % Т, ºК t, ºК p, Pas dp, Pas 

1,32 -58,6 0,76 37,0 273 160 101325 0 

1,14 -36,6 0,88 26,8 273 100 101325 0 

1,02 -22,0 0,98 18,0 273 60 101325 0 

0,83 0,0 1,20 0,0 274 0 101325 0 

0,83 0,5 1,21 -0,5 273 0 101325 500 

0,83 1,0 1,21 -1,0 273 0 101325 1000 

0,82 1,5 1,22 -1,5 273 0 101325 1500 

0,82 1,9 1,22 -2,0 273 0 101325 2000 

0,81 2,9 1,24 -3,0 273 0 101325 3000 

1,11 -32,7 0,90 24,6 273 100 101325 3000 

 

 It should be noted the difference between the kinematic viscosity and the 

temperature and pressure of liquids from gases. Thus, in liquids with increasing 

temperature, it, in contrast to gases, decreases. 

 In turn, the intensity of interfacial moisture exchange is quite convenient to 

estimate the moisture diffusion coefficient αm. It is often used to establish the 

numerical characteristics of moisture exchange. 
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 The coefficient of proportionality αm is also called the coefficient of mass 

conductivity, or the coefficient of diffusion of moisture. It, in turn, is associated with 

the coefficient of conductivity ratio: 

мм

м

m
с 





                                                        (2) 

 The coefficient αm depends on the moisture content and temperature of the 

grain. Experiments known from literature for wheat grain have established this 

dependence in the form of a power function: 

a) for moisture content from 0.283 to 0.360 kg / kg: 
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b) for moisture content from 0.360 to 0.430 kg / kg: 
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where Tg is the grain temperature, ºK; coefficients A = 558, B = 382 and C = 67.8, 

for moisture content from 0.283 to 0.324 kg / kg and A = 3620, B = -2340 and C = 

380.4, for moisture content from 0.324 to 0.360 kg / kg. 

 The degree of K, for different chemical composition and different sources, 

varies from 8 to 14. The most widely used in the calculation formulas was the value 

of K = 8, according to Ginzburg for shredded corn. 

 Given the importance of numerical calculations of moisture diffusion processes 

in grain products for various technologies of flour and mill and cereal production, 

such as grain dehumidification, steaming of cereals, control of the modulus of 

elasticity and plasticity of anatomical components of cereals – we performed research 

for elementary layer of grains. Thus, for a layer of high-glass wheat grains weighing 

1000 grains m = 5.4 ∙ 10-2 kg in the range of relative humidity W = 12 ... 18 % and 

temperature of grains and environment Θ0 = 18...45 ºС and t0 = 25...65 ºС 

accordingly, this coefficient differed significantly from the widely used ones (К = 8) 

and actually amounted to К = 17 ... 18. 

 Taking into account the aerodynamic drag of the sedentary layer of cereals of 

variable thickness, this coefficient will increase even more, in proportion to the 

thickness of the layer and inversely proportional to its mobility.  

 Conclusions: 1.In the calculations of heat and mass transfer of phase media 

should take into account the aerodynamic resistance of the grain layer. 2. For 

production parameters of grain drying in mine direct-flow dryers, temperature is a 

more influential factor influencing the density and specific volume of working gases.  

3. Unlike liquids, the dynamic viscosity of gases   increases, and the kinematic  

(м2/с) decreases to 11 % for the parameters of the pressure in the mine grain dryer 

and for the parameters of the environment "summer-winter" - up to 30 %. 4. The 

coefficient of proportionality in the calculations of the coefficient of diffusion of 

moisture in the body of the grain according to our research is more than twice 

different from the widely used.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАДІЄНТУ ТЕЧІЇ РОБОЧИХ ГАЗІВ НА 

ТЕПЛО-МАСООБМІН ФАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ 

 

Гапонюк І.І., доктор техн. наук, професор 

НУХТ, м. Київ 

 

 Серед різноманітних способів удосконалення процесів 

тепловологообміну та режимів зневоднення зернопродуктів, окремим 

напрямком слід виділити метод заданих параметрів вологопоглинаючої 

здатності робочих газів. Доволі поширеними способами управління та досить 

ретельно дослідженими є фактори вихідних параметрів довкілля та заданої 

температури і швидкості течії робочих газів.  

 Однак наразі в технології відомих вітчизняних та навіть сучасних 

закордонних сушильних агрегатах  вплив фактичного тиску газового 

середовища в шарі зневоджуваних тіл або ігнорується, або неповністю 

враховується, відносячи на похибку процесу. Тобто роблячи деякі поправки 

вологопоглинаючої спроможності газів за фактичного барометричного тиску 

В0 довкілля, ігноруються зміни тиску газів безпосередньо в самому 

зневоджуваному середовищі.  

 Чи є значимим фактор аеродинамічного опору шару сипких матеріалів 

різної рухомості на вологопоглинаючу спроможність робочих газів, а отже і на 

рушійний потенціал міжфазового вологообміну, що пов’язано з подоланням 

аеродинамічного опору, ми розберемо нижче. Забігаючи наперед, відмітимо, 

що за різних градієнтів тиску та однакової енергії течії робочих газів до 1,8 

кПа,– інтенсивність вологообміну в реальних виробничих умовах 

модернізованого сушильного агрегату змінювалася не в межах теоретичних 

4 %, отриманих за відомими розрахунковими формулами, а в 5-6 разів більше – 

на 22-25 % ! Це й змусило нас виокремити фактор градієнту течії робочих газів 

в окремий суттєвий чинник впливу на швидкість перебігу міжфазового тепло-

масообміну. Розглянемо викладене на прикладі зневоднення малорухомого 

шару зерна і порівняємо розрахункові з експериментальними даними.  

 Для можливості перевірки коректності порівнянь теоретичних та 

експериментальних даних широким загалом науковців, нами нижче наведені 

використані нами розрахункові формули з впливу аеродинамічного опору 

зневоджуваного шару тіл та градієнту течії сушильних газів.  

 За умов сушіння зерна в щільному малорухомому шарі шахтних 

прямотечійних сушарках, швидкість агенту сушіння на вхідному перетині  

зневоджуваного матеріалу змінюється в діапазоні 0,35…0,55 м/с, товщина шару 

в міжкоробному просторі становить 0,25 м. Аеродинамічний опір можна 

розрахувати за відомою формулою: 

dPi = 9,81Аі ∙hi ∙v
n
;     (1) 

 Для зазначених умов, опір шару зневоджуваного матеріалу набуває 

значень від 600 Па (кукурудзи) до 2500 Па (рицини). Аеродинамічний опір 

спричиняє втрати енергії течії сушильних газів і пов'язані із цим:  

а) складнощі з забезпеченням заданих режимів роботи сушильного агрегату;  
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б) різний вологовміст й рушійний потенціал робочих газів в перетині шару;  

в) зростання відмінності швидкостей в перетині зневоджуваного шару;  

г) неоднорідність вологи зневоджуваного матеріалу в перетині шару та 

д) додаткові витрати енергії зневоднення й погіршення якості сушіння. 

З огляду на втрати енергії течії сушильних газів, слід уточнювати 

параметри аеродинамічної характеристики сушильного комплексу. Зокрема 

щодо питомих витрат робочих газів, то їх можна визначити за законом Бойля-

Маріотта і Гей-Люсака 

Vi+1 = (ВiViTi+1)/(TiBi+1), м
3
,     (2) 

де Vi , Bi , Ti відповідно об’єм (м3), тиск (Па) та температура (°К) газу.  

 Поправку на величину вологовмісту можна визначити за відомою 

формулою з правками фактичного атмосферного тиску В: 

d = 622 x φ∙pn /(B –φ∙pn),      (3) 

 Величина аеродинамічного опору dPi (формула 1) пов’язана з товщиною 

шару зерна hi, швидкістю пронизування газами шару зневоджуваних тіл 

(швидкість фільтрації) vn та форми тіл (коефіцієнти Aі та n). Значення dPi 

змінюються в широкому діапазоні та для шахтних прямотечійних сушарок 

набувають значень від 0,6 кПа для кукурудзи, 1,3 кПа для пшениці і вівса, 2,3 

кПа та 2,5 кПа для проса і ріпаку. Відповідно розрахункові значення 

вологовмісту сушильних газів зростуть до (100dPi/В) 2…2,5 %, а  їх 

вологопоглинаюча спроможність відповідно зменшиться на цю ж величину. 

 Швидкість випаровування вологи в малорухомому шарі зерна qn, з огляду 

на поправку відхилень значень фактичного тиску від барометричного, слід 

визначати за формулою 

qnі = c (pm - pn) [ Bo / (B ± dPi)],    (4) 

 Аналогічні правки зазнають формули визначення кількості теплоти на 

випаровування вологи  

Qвипар = W (Iпар + Iрід), кДж,    (5) 

де W – кількість випаровуємої вологи, кг;  

Iпар – ентальпія пари за температури t відпрацьованого агенту сушіння, кДж/кг; 

Iпар = 2500 + 1,842 t.  

Iрід – ентальпія рідини при температури зерна до сушіння, кДж/кг, Iрід =4,19 θ. 

 Отже, за розрахунковими даними, інтенсивність міжфазового масообміну 

за різних градієнтів течії робочих газів для шару зерна пшениці та рицини (чи 

гірчиці) товщиною 0,25 м буде змінюватися в межах (2,6–2,8) % та (4,8–5,2) % 

відповідно. Такі ж самі правки слід враховувати в розрахунках енерговитрат   

Qв. 

 Однак за експериментальними дослідженнями зі зневоднення зерна 

пшениці інтенсивність міжфазового вологообміну змінювалася в 4–6 разів. 

 Підсумовуючи викладене можна відзначити, що градієнт течії сушильних 

газів суттєво впливає на інтенсивність міжфазового матеріалообміну та 

енергоємність зневоднення капілярно-пористих колоїдних тіл. 

Експериментальні дані довели суттєву відмінність розрахункових і 

експериментальних даних.   
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МОДЕЛЮВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КРИТЕРІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ 
 

Гапонюк І.І., доктор техн. наук, професор 

НУХТ, м. Київ 
 

 В описах різноманітних технологічних процесів мають місце громіздкий 

перелік впливових факторів. Ці фактори в свою чергу суттєво залежать від 

перемінних параметрів довкілля, що ще ускладнює математичний опис цих 

процесів. Для спрощеного прогнозування перебігу цих процесів зручно 

використовувати звичайні алгебраїчні й критеріальні рівняння, звичайні 

диференціальні й диференціальні рівняння та їх похідні. Розглянемо нижче 

приклади їх застосування зі спрощення форм опису. 

 Для прикладу, визначати втрати тиску, при переміщенні рідин і газів, 

можна за допомогою числа Ейлера. Встановити коефіцієнт теплової віддачі   

α – числами Нуссельта, Стентона або Біо. Властивості робочого середовища с, 

λ, μ визначають числом Прандтля, масовіддачі β – числом Нуссельта і так далі.  

 Згодом складають критеріальне рівняння методом аналізу розмірностей 

або безпосередньо дослідним методом на відповідній експериментальній 

установці. Так, коефіцієнт теплообміну α визначають за допомогою 

критеріальних рівнянь типу: 
pmn ГANu  PrRe                                        (1) 

Спочатку намагаються визначити залежність 

 l
Nu




від величин, що 

входять до цього критеріального рівняння 




lv
Re

 , 




c
Pr

 , d

l
Г 

. 
А вони в свою чергу залежать від характеристик робочого агента (λ, ρ, μ, з) та 
параметрів середовищ. 

 При цьому, по методиці складання критеріальних рівнянь, слід поставити 

найменше кілька десятків дослідів. Так, для трьох режимів фазової взаємодії 

(температура, швидкість, вологість) кількість дослідів буде становити:  

n = 2 × 3 × 10 = 60 повторень. 

 Зі збільшенням чисел подібності в критеріальних рівняннях число 

дослідів відповідно збільшується. Так, з врахуванням додаткового впливу ще й 

таких окремих факторів фазових середовищ, як l, v, λ, ρ, μ, c, повторення 

досліджень відповідно зростає і в цьому разі вже слід уже скористатися 

багатофакторним планування експерименту.  

Зауважимо, що при теплообміні твердих частинок з потоком рідини 

теплопровідність частинок на два порядки більша від газів (А = 0,1 ... 0,01). У 

зв'язку з цим вирівнювання температури за обсягом частинок шару капілярно-

пористих колоїдних тіл відбувається практично миттєво в порівнянні з теплообміном 

в перебігу робочого агента. Для газів диффузійне D

v
Sc 'Pr

 і теплове 

 vc 
Pr

 

числа Прандтля практично однакові, а за умови NuShNu '

 випливає 

співвідношення   c  і D
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Недоліком наведених вище співвідношень є те, що вони описують 

залежність лише від значень рушійних сил та формально не враховують інші 

перемінні властивості фазових середовищ. Критеріальні рівняння враховують 

більшість із них, однак при цьому ускладнюється процес досліджень і 

збільшується ймовірність похибки. 

Складнощі тут полягають у потребі вимірювань на дослідній установці 

всіх складових величини, які є в кожному місці подібності (температура, 

швидкість, в'язкість, тиск, тощо), а загалом визначити й записати значення 

визначальних критеріїв. Оскільки критеріальне рівняння є степеневими 

функціями, тому для визначення коефіцієнтів регресії (показників ступеня) 

нелінійне рівняння приводять до лінійного вигляду. При збільшенні числа 

визначальних критеріїв кількість перетворень збільшується, а визначення 

показників ступеня стає клопітким та трудомістким, що пов'язано з 

вимірюванням значної кількості точок, і це не завжди буває виправданою. 

Найбільш простим прикладом визначення постійних в критеріальних рівняннях 

може бути залежність: 
nCEu Re ,                                                       (2) 

Для цього логарифмуючи це рівняння можна отримати рівняння прямої 

лінії Relnlnln nCEu  . За отриманими дослідними даними будують графік 

залежності Relnln Eu . Показник ступеня п знаходять як тангенс кута нахилу 

прямої до лінії абсцис, а постійну С як відрізок, що відсікається на осі ординат. 

Рівняння Нав'є-Стокса і Фур'є-Кірхгофа складно розв'язуються і 

безпосереднє їх використання для практичних завдань опису процесів 

тепломассобміну дуже обмежена. Тому для вирішення практичних завдань, 

тобто для встановлення зв'язку між характеристиками процесу використовують 

експериментальні дослідження, що здійснюють не на натурних об'єктах, а на їх 

моделях (лабораторних установках). 

В узагальненому вигляді використовують теорії подібності при 

дослідженні процесів сушіння і активного вентилювання нерухомого шару 

сипучих капілярно-пористих колоїдних тіл надав В.Ф. Сорочинський. Зокрема 

для визначення коефіцієнта масообміну β (м/с) процесів сушіння і охолодження 

ним складено рівняння: 
44,078,03 Re108,3  mm FoNu        та     

34,051,03 Re106,2 mm FoNu  , 

де, D
Num





 дифузійне число Нусельта (Шервуда); а 
2e

D
Fom




  

дифузійне число Фур'є. 

Підсумовуючи викладене можна відзначити, що використання теорії 

подібності при дослідженні процесів тепло-масообміну в нерухомому  й 

малорухомому шарі капілярно-пористих колоїдних тіл має певні особливості 

застосування, пов'язані з неоднозначністю в часі одних та перемінних інших 

характеристик фазових середовищ. Використання критеріальних рівнянь 

суттєво спрощує  описання технологічних процесів. 
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АСПЕКТИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ ПОСТАЧАННЯ 

РЕСТОРАННОЇ ЇЖІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Сусол Н.Я, канд. техн. наук, доцент, 

Мазурчак А.М., магістр  

Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів 

 

 Умови карантину суттєво вплинули на психологію та поведінку 

споживачів усієї сфери послуг, а також на звичайний спосіб життя. Заклади 

ресторанного господарства були вимушені швидко реагувати на нові умови 

ринку та шукати відповідні форми, підходи і шляхи функціонування у 

складних умовах. 

 У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину, 

ресторани та кафе призупинили діяльність з обслуговування відвідувачів в 

закладах, а це спонукало рестораторів до реорганізації традиційного сервісу. 

Самоізоляція показала, що потреба споживачів у постачанні ресторанної їжі 

зросла в рази та стала дуже актуальною.  

 Диверсифікація послуг ресторанного сервісу свідчила про можливість 

провадити діяльність в умовах карантину і полягала в зміні способів реалізації 

продукції та  розширенні видів послуг.  

Робота ресторанів та барів полягала в організації постачання 

ресторанної їжі та переорієнтування закладу у формат «Take away» - продаж 

продукції на винос «замовлення з собою», що дає можливість придбати їжу і 

перекусити на ходу.   

 Ресторанний сервіс переорієнтувався шляхом організації способів 

постачання замовлень ресторанної продукції у таких варіаціях: 

1) постачання замовлень за допомогою штатних працівників кур'єрів 

(або переведення на посаду кур'єрів працівників із штату офіціантів 

за їх згодою); 

2) постачання замовлень за допомогою кур'єрських служб доставки 

(таких як: Glovo, Uber Eats, Raketa, Menu.ua тощо); 

3) самовивіз замовлення із закладу ресторанного господарства, при 

цьому   діяли акції та знижки для покупців; 

4) продаж продукції на винос (замовлення з собою); 

5) поєднання в роботі одного закладу декількох способів постачання, 

що наведені вище. 

 Проведене нами онлайн-анкетування у червні 2020року за допомогою 

Googlе форми показало, що вподобання замовників страв в асортиментній 

специфіці  до та під час карантину змінилися, а саме: суші та піца 

залишилися фаворитами споживачів, при цьому у відсотковому значенні 

кількість замовлень на суші зменшилася на 11,6 %, а піци збільшилась на 2,3 

%.  
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Страви традиційної домашньої кухні, в період карантину, почали 

замовляти частіше за даними опитування на 6,2 %. Також збільшилася 

кількість замовлень на випічку та кондитерські вироби +5,4 %. У даному 

дослідженні нам також вдалось визначити те, що тільки 10 % споживачів (із 

числа респондентів) замовляли доставку їжі один раз на тиждень, інші 90 % 

робили це рідше. З цього стає зрозумілим, що купівельна спроможність 

населення, котре залишилось тимчасово із зниженим або невизначеним 

фінансовим прибутком, є не високу. Зниження обсягів реалізації продукції та 

послуг ресторанного господарства в період карантину викликане як фізичним 

дистанціюванням споживачів так і зменшенням купівельної спроможності 

населення.  

 Сучасні інформаційні технології дали змогу покупцям оформляти 

замовлення телефоном, через сайт закладу,  або сторінки в соціальних 

мережах закладу ресторанного господарства. У ресторанах, які до цього не 

мали сервісів онлан-замовлень, довелося терміново освоювати технології  

адресної доставки, розробляти мобільні додатки. Це стало свідченням того, 

що на  сучасному етапі розвитку сфера ресторанної індустрії є глобальним 

комп’ютеризованим бізнесом, який базується на інтернет-технологіях та 

альтернативних оnline-сервісах.   

 На сайті підприємства ресторанного бізнесу обов’язково повинна бути 

сторінка з повним описом самої ресторанної продукції та умов, за яких ця 

продукція виготовляється. Це дасть змогу підвищити рівень інформованості 

споживача про безпеку ресторанної продукції та позитивно вплине на 

рішення споживача щодо її замовлення. 

 Цікавим в час карантину став і онлайн формат роботи відомих 

рестораторів та кулінарів. Так, Мішленівський відомий італійський   шеф-

кухар Массімо Боттура (Massimo Bottura) під час домашнього карантину  

транслював в Instagram кулінарне шоу «Кухня карантину», де  він разом із 

сім’єю готував вечерю та ділиться кулінарним досвідом. 

 Спонтанне введення диверсифікації послуг окремих ресторанів та кафе, 

викликане умовами пандемії COVID-19, змінило напрям роботи закладів 

ресторанного господарства, надавши популярності послугам з постачання 

замовлень ресторанної продукції у різний спосіб. Однак, в технології та 

способах надання послуг даного виду залишаються незадіяні резерви. 

Зокрема, в час підвищеного ризику людей до захворювання, дуже важливим 

є надання раціонального харчування спрямованого на підвищення імунітету. 

Тому диверсифікація даних послуг є доречною і в плані урізноманітнення 

асортименту продукції, популяризації збалансованого,  раціонального та 

функціонального харчування населення. 
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ПРОБЛЕМИ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ 

 

Бойко О.В., викладач 

КрКДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Краматорськ 

 

 Україна сьогодні переживає фінансову кризу, а після введення карантину 

з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, справи в закладах 

ресторанного господарства міста Краматорська є далеко не найкращими.  

Після послаблення карантину, влітку в місті  запрацювали не лише відкриті  

майданчики  ресторанів і кафе, а й криті приміщення. Тому для того, щоб 

привернути увагу потенційних клієнтів, керівники ресторанів та кафе почали 

впроваджувати  у діяльність своїх закладів нові для провінціального міста 

технології. 

 Сьогодні заклади намагаються привертати увагу клієнтів сучасними та 

креативними концепціями приготування та оформлення страв. Це стосується не 

лише кухні, але й дизайну, і тематики. Модною тенденцією є концепція «open 

kitchen», коли відвідувачі мають змогу спостерігати за процесами, які 

відбуваються на кухні. Раніше мешканці невеликого міста знали про такий 

підхід лише теоретично. 

 Попитом користуються тематичні ресторани та кафе зі специфічним 

дизайном та нетрадиційними підходами до обслуговування. Останнім часом 

зросла кількість різноманітних виїзних церемоній, проведення заходів на 

свіжому повітрі. Забезпеченням страв займаються загалом спеціалізовані 

кейтерингові агенції. Проте деякі ресторани теж включають кейтеринг до 

переліку послуг. Такий хід приваблює нових відвідувачів та розширює 

можливості самого закладу.  

 Краматорськ – провінціальне місто, навколо якого багато 

сільськогосподарських господарств. Тому деякі заклади почали робити акцент 

на еко-продукцію. Стала популярною тенденція закупки продукції для 

ресторанів  та кафе з фермерських угідь, у людей, які самостійно займаються 

вирощуванням овочів, фруктів, доглядом за тваринами, рибальством. Більшість 

рестораторів роблять спробу повністю перейти на еко-продукцію, яка коштує 

дорожче, але має вищу якість. 

 Створення кулінарної продукції пінної структури різної щільності - один 

із напрямів сучасної кулінарії, що привертає увагу споживачів. Це новий 

напрямок в роботі закладів Краматорська. Ароматна, що не обтяжена 

добавками, яка акумулює чистий смак продукту піна надає стравам 

надзвичайну пишність і легкість. Для створення пін широко використовуються 

сифони. За допомогою звичайного сифона в піну можна перетворити все, що 

завгодно: м'ясо, молоко, фрукти, рибу і навіть трави. В продукт закачується 

вуглекислий газ що надає йому щільну, але при цьому легку структуру піни. За 

допомогою сифонів готують у вигляді пюре гарніри, супи, свіжі збиті вершки, 

десерти, а також цілий ряд холодних напоїв.  
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 В Україні висунуті нові вимоги щодо санітарно-гігієнічних заходів, які 

слід запровадити будь якому бізнесу в умовах карантину. Вони є обов’язковими 

до виконання, а тому керівники ресторанного бізнесу мають бути з ними 

ознайомлені та їх виконувати. 

 В закладах Краматорська зміни щодо умов праці оформлені   

розпорядженням керівника закладу щодо обов’язків дотримання санітарно-

гігієнічних норм та проведений інструктаж працівників. Це забезпечує 

виконуваність санітарно-гігієнічних норм працівниками і у випадку їх 

невиконання дозволяє роботодавцю притягнути працівника до відповідальності 

за порушення трудової дисципліни. 

 

 

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СТАН КОРМОВИХ СУМІШЕЙ  

 

Улянич І. Ф., канд. техн. наук, доцент 

Уманський національний університет садівництва, м. Умань 

 

 Збудниками псування кормів найчастіше є бактерії Erwinia aroidea, 

Pseudomonas niarginalis. Дія бактерій обмежується низьким рівнем рН (менше 

4,5), діючим як інгібітор, оскільки кислотність середовища має значний вплив 

на розвиток мікроорганізмів. Подальша життєдіяльність мікроорганізмів 

залежить від умов, у яких вони мешкають. Лімітуюче значення рН для клітин та 

спор бактерій відрізняється на одиницю і складає для клітин – 3,5-4,1, для спор 

– 4,4-5,1. Основним джерелом втрат під час зберігання кормів є інфекційні 

збудники хвороб, плісняви, грибки та дріжджі. 

 Мета дослідження – розкриття питань щодо змін мікробіологічних 

показників кормових сумішей в процесі їхнього зберігання. Предмет 

дослідження – екструдовані продукти з суміші зерна фуражного ячменю і 

кукурудзи з рядом плодоовочевих компонентів у різній концентрації. 

 Дослідні зразки зберігали протягом двох місяців в умовах, прийнятих в 

практиці комбікормових заводів, при температурі 0°С і +20°С, що відповідає 

зимовому та літньому періоду. Відносна вологість повітря становила 70...80 %.  

У результаті проведених мікробіологічних досліджень зразків не було виявлено 

патогенних мікроорганізмів, плісеневих грибів, бактерій групи кишкової 

палички та анаеробів. 

 Дослідження проводилися у свіжовиготовлених продуктах та таких, що 

зберігалися протягом 30 і 60 діб. Їхня вологість (на загальну масу) становила: 

для дослідних екструдованих зразків ячмінно-бурякової та ячмінно-морквяної 

суміші з співвідношенням компонентів відповідно 92:8 – 10,2 %; а для 

дослідних екструдованих зразків кукурудзяно-бурякової та кукурудзяно-

морквяної сумішей з співвідношенням компонентів відповідно 85:15 – 11,4 %. 

Вологість зразків в кінці досліду збільшилась і становила 13,2 – 13,4 %  за 

температури +20 °С, вологості повітря 70 % та 12,8 – 13,1 % за температури 

0 °С і вологості повітря 60 %. Екструдати подрібнювали до крупності 1–2 мм, 

та закладали на зберігання у негерметичній тарі. 
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 Результати досліджень МАФАМ показали, що під час зберігання зразків 

за температури 0 °С спостерігається збільшення загальної кількості мікробних 

клітин в 2–4 рази і при +20 °С в 7–12 разів для екструдованих ячмінно-

бурякових сумішей і кукурудзяно-морквяних сумішей. Показники загальної 

кількості мікробних клітин для всіх зразків не перевищували допустимі норми 

(до 5х10
5
 КУО/г).  

У процесі зберігання кількість мезофільних аеробних і факультативно-

анаеробних мікроорганізмів збільшувалась у 15–40 разів, але не перевищувала 

граничних норм для кормів 5х10
5
. Також в процесі зберігання збільшувалась 

вологість екструдованих сумішей за рахунок сорбції вологи з повітря. Так, 

вологість екструдованих сумішей за 60 діб зберігання за температури +20 °С, 

відносній вологості повітря 70 % збільшувалась на 1,8 - 3,0 %, а за температури  

0 °С і відносної вологості повітря 60 % на 1,6 - 2,6%. 

 Розгляд посіву на МАФАМ показав три види типових колоній, які для 

детальнішого вивчення були піддані мікроскопіюванню: 

 1. Колонії невеликого розміру правильної кулеподібної форми з рівними 

краями яскраво жовтого кольору. Це кулясті бактерії – диплококи, розміщені 

попарно. 

 2. Колонії меншого розміру кремово-рожевого кольору, зі світлими 

краями і потемнінням в середині (молоді, до старіння набувають коричневого 

кольору) – довгі паличкоподібні бактерії. 

 3. Колонії білого кольору з нерівними ризоїдними краями досить 

великого розміру виявились короткими паличкоподібними бактеріями. 

 Комбікорми, що у мішках, зберігали у штабелях прямокутної форми 

висотою до 14 рядів. Мішки складали зашивкою всередину штабеля. 

Починаючи з десятого ряду, їх складали у вигляді піраміди, для чого 

ширину і довжину кожного ряду зменшували на 0,25 м. Складали мішки у 

перев'язку трійником або п'ятериком. Між штабелями залишали проходи по 

1,25 м, щоб можна було проводити завантажувально-розвантажувальні 

роботи. Між стінами складу і штабелями, а також між сусідніми штабелями 

для спостереження за станом і циркуляцією повітря залишали проходи по 

0,7 м.  

 Збагачені комбікорми на складі підлогового типу зберігали без 

погіршення їхньої якості упродовж 2 місяців, за температура повітря до 25 °С, 

відносна вологість повітря до 70 %. У разі порушення режимів зберігання 

комбікорми потрібно перевіряти їх на токсичність. Так, токсико-біологічний 

аналіз дослідних зразків на рибах гуппі не виявив ознак токсичності 

екструдованих продуктів протягом всього періоду зберігання. 

 Таким чином, розроблені екструдовані кормові суміші в процесі 

зберігання упродовж двох місяців, не набувають токсичних властивостей, 

загальна кількість мікробних клітин для всіх зразків не перевищує допустимі 

норми. Тому вони можуть використовуватися для відгодівлі 

сільськогосподарських тварин протягом всього терміну зберігання. 
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СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Ліхачова Л. Ф., викладач,  

Шапаренко А.Л., студентка 

МК ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Маріуполь 

 

 Ресторанне господарство є специфічною сферою підприємницької 

діяльності і галуззю народного господарства, підприємства якої задовольняють 

потреби населення в безпосередньо готовій до споживання їжі, у зв’язку з чим 

виконують взаємозв’язані функції із виробництва кулінарної продукції, її 

реалізації та організації споживання. 

 Специфіка ресторанного господарства як сфери діяльності і галузі 

народного господарства полягає в тому, що на підприємствах поєднуються 

функції виробництва їжі, обігу (реалізації) та організації споживання. При 

цьому ці процеси взаємопов’язані у часі та просторі, що зумовлено 

особливостями продукції ресторанного господарства, яка, зазвичай, повинна 

споживатися за певного температурного режиму, не підлягає тривалому 

зберіганню і транспортуванню на великі відстані. 

 Соціально-економічне значення ресторанного господарства полягає в 

наступному: 

 1. Ресторанне господарство як галузь матеріального виробництва бере 

участь у створенні сукупного суспільного продукту і національного доходу, 

створює вартість і споживчу вартість. 

 2. Ресторанне господарство виступає фактором економії суспільних 

витрат праці на приготування їжі та обслуговування її споживання. 

Витрати праці, енергетичних і матеріальних ресурсів за умов спеціалізованих 

підприємств є істотно нижчими у розрахунку на одиницю виготовленої 

продукції, ніж за умов індивідуально-організованого (домашнього) 

приготування їжі. 

 3. Ресторанне господарство займає важливе місце в системі організації 

праці в підприємствах інших галузей економіки. 

 Правильне, науково організоване харчування населення за місцем роботи 

сприяє раціональному використанню робочого часу, є фактором зросту 

продуктивності праці в сфері матеріального виробництва за рахунок 

скорочення втрат робочого часу. 

 4. Ресторанне господарство дозволяє раціональніше використовувати 

сировину і паливно-енергетичні ресурси, що зумовлено можливістю 

використання відходів при випуску побічної продукції (крохмаль, харчові 

барвники). 

 5. Ресторанне господарство має важливе значення в організації побуту 

населення, що є якісною характеристикою рівня розвитку економіки держави. 
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 6. Ресторанне господарство має значні можливості організації 

раціонального харчування на науковій основі для різних верств населення з 

урахуванням їх статі, віку, професії, стану здоров’я. 

 7. Ресторанне господарство відіграє все більшу роль в організації 

дозвілля і відпочинку населення. 

 Ресторанне господарство - це сфера людської діяльності, що в останні 

роки стрімко розвивається. У всьому цивілізованому світі воно є одним із 

найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами та 

підприємствами постійно точиться боротьба за оптимальне позиціювання на 

ринку та найбільш перспективні його сегменти; за пошук нових та утримання 

постійних клієнтів. Експерти вважають, що український ресторанний ринок 

розвивається дуже динамічно: збільшилась кількість ресторанів та інших 

підприємств ресторанного господарства, поліпшилися їх зовнішній вигляд і 

асортимент пропонованих страв і напоїв. Однак до повного насичення ще 

далеко. Останнім часом в Україні з'явилися так звані вільні або креативні 

простори, які часто називають себе «коворкінгами», «некафе» або «smart cafe». 

Вони можуть розташовуватися в центрі міста, або в офісних центрах. Основна 

концепція таких закладів - безкоштовно все, крім часу. Ці заклади працюють за 

системою «все включено» (відвідувач платить не за їжу та напої, а за час) і 

являють собою нерухомість нового формату, яка спеціально пристосована для 

фрілансерів, стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів. 

 З появою в Україні традиції повноцінного сімейного відпочинку почали 

активно розвиватися заміські ресторани, особливо на ключових трасах. Формат 

заміських ресторанів передбачає: ресторан, готель на 15-25 номерів (одна 

будівля або будиночки), мангал, дитячий майданчик, звіринець, басейн, 

автостоянка. Усе більшої популярності у великих містах набуває мода снідати у 

ресторанах, а тому деякі заклади починають свою роботу з 6-7 години ранку. 

Пропонуються як окремі страви, так і комплексні сніданки в українському, 

французькому, англійському, німецькому, італійському та американському 

варіантах. Позитивними наслідками розвитку ресторанного господарства в 

Україні є: 

 - ресторанне господарство дає істотну економію суспільної праці завдяки 

раціональному використанню техніки, сировини, матеріалів; 

 - надає відвідувачам протягом робочого дня гарячу їжу, що підвищує їх 

працездатність, зміцнює здоров'я;  

 - дає можливість організації збалансованого раціонального харчування в 

дитячих і навчальних закладах. 

 Отже, можна сказати, що з кожним роком в Україні з'являються все нові 

види харчування, починаючи від фаст-фудів і закінчуючи тематичними і високо 

елітними ресторанами, тому необхідно значну увагу приділяти особливостям 

розвитку даної сфери, а особливо темпам та динаміці його розвитку, слідкувати 

за тим як реагують на той, чи інший тип ресторанного господарства споживачі, 

розглядати у контексті їх уподобання.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТИКСОТРОПІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 

Дорохович А.М., докт. техн. наук, професор, 

Дорохович В.В., докт. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

 В технології харчових продуктів тиксотропія не знайшла достатнього 

застосування. Багато харчових продуктів можна класифікувати як тиксотропні, 

але досі в основному вивчають не їх  тиксотропні властивості, а зміну в’язкості 

під дією напруги. 

 В Україні великим попитом користуються такі кондитерські вироби як 

мармелад, желейні, помадні, пралінові цукерки, шоколад.  

 Під час виготовлення мармеладу, желейних цукерок відбувається перехід 

маси з стану золю в стан гелю. Структура гелю притаманна вже готовому 

продукту. На виробництві бувають ситуації коли підготовлена до формування 

маса не може бути відформована. Виникає необхідність зворотного процесу – 

переведення гелю в золь. В цьому контексті важливим є застосування 

тиксотропних властивостей. 

 Помадна маса представляє собою гетерогенну систему, яка складається з 

двох фаз: твердої та рідкої. Наявність в помадній масі твердої та рідкої фази дає 

можливість говорити про прояви кристалізаційної та коагуляційної структури. 

Наявність коагуляційної структури обумовлює можливість прояву 

тиксотропних властивостей маси.  

 Цукеркова маса праліне – тонкоподрібнений напівфабрикат, що 

отримується зміщуванням цукрової пудри з обсмаженими ядрами горіхів та 

жиром, зокрема какао маслом. За кімнатної температури маса має тверду або 

напівтверду консистенцію. При нагріванні жирова фаза стає рідкою, в’язкість 

маси знижується, вона стає напіврідкою і піддається формуванню. В такому 

стані в праліновій масі проявляються тиксотропні властивості. 

 Шоколад – група кондитерських виробів, що складається з продуктів 

переробки какао бобів (какао тертого, какао масла або жирів альтернативних 

какао маслу),  цукру та інших компонентів передбачених рецептурою.  

При змішування компонентів шоколадної маси одночасно проходять два 

процеси: 

• механічне розповсюдження твердих частинок (цукру та інших сипких 

компонентів), у рідкому дисперсійному середовищі – какао маслі; 

• утворення коагуляційних структур різної міцності, частина яких 

порушується при перемішуванні маси і швидко відновлюється. 

 Відновлення структури і є проявом тиксотропних властивостей маси. 

 Ми вважаємо за доцільне використовувати явище тиксотропії при 

виробництві різних видів кондитерських виробів. 
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МОЖЛИВІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ  

ОРГАНІЧНИХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Дорохович В.В., докт. техн. наук, доцент 

НУХТ, м. Київ 

 

 Органічна продукція це продукція під час виробництва якої виключається 

застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих 

організмів, консервантів тощо. Якщо до таких виробів вводити фізіологічно-

функціональні інгредієнти, сировину багату на фізіологічно-функціональні 

інгредієнти можна створити цікаві і користі для здоров’я вироби, які можна 

позиціонувати «вироби функціонального призначення» 

 Існує багато видів сировини до якої у значній кількості входять 

фізіологічно-функціональні інгредієнти. На теперішній час на ринку України є 

низка такої сировини, яка позиціонується як органічна. Наприклад: фруктові, 

ягідні, овочеві пюре (яблучне, морквяне та ін.) та порошки (яблучний, 

абрикосовий, чорничний, буряковий, морквяний), шроти з насіння (гарбуза, 

соняшника, льону, гірчиці), харчові волокна (пшенична клітковина, інулін), 

рослинні олії (з насіння льону, гірчиці, кавуна, гарбуза та ін.).  

 Науковці України багато років займаються розробленням борошняних 

кондитерських виробів зі застосуванням фізіологічно-функціональних 

інгредієнтів та сировини багатої на фізіологічно-функціональні інгредієнти.  

 Науковцями кафедри розроблено: під керівництвом проф. 

Дорохович А.М.: технології печива з застосуванням зародкових пластівців 

пшениці, борошняні кондитерські вироби з використанням стевії та продуктів її 

переробки, технології затяжного печива з застосуванням овочевих пюре та 

порошків (гарбузового, топінамбура), шроту з насіння гарбуза, кукурудзяної 

олії; білково-збивне печиво з застосуванням овочевих соків  якими 

відновлюється сухий яєчний білок; під керівництвом проф. Оболкіної В.І.: 

здобне печиво оздоровчого призначення з додаванням солоду вівсі та пшениці, 

досліджено вплив морквяного гідролізованого пюре на структурно-механічні 

властивості бісквітного тіста для комбінованого здобного печива; під 

керівництвом Дорохович В.В.: бісквіти застосуванням шроту насіння льону та 

лляного борошна; здобне печиво з застосуванням шроту з насіння соняшника, 

встановлено можливість істотного зменшення жирової складової в рецептурах 

печива; бісквіти з застосуванням інуліну, який є дієтичним волокном і сприяє 

зниженню глюкози в крові хворих на цукровий діабет. 

 Потрібно зазначити, що наведені розробки авторами позиціонуються як 

оздоровчі, функціональні. Як органічні продукти вироби не позиціонуються, 

т.я. сировина, що застосоване не «органік». Однак, ці розробки складають гарне 

підґрунтя для розроблення аналогічних виробів з органічної сировини, і, 

відповідно, вироби (за умови дотримання інших умов) можуть бути 

органічними.  
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ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ ФЕРМЕРСЬКИХ ТА РЕСТОРАННИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

 

Вакуленко Д.О., студентка 

Центральноукраїнський національний технічний університет, м Кропивницький 

 

 Ресторанна індустрія вважається однією з найскладніших та найбільш 

конкурентних сфер бізнесу як в Україна, так і у всьому світі. Адже практично 

щодня з’являються нові заклади, а клієнти, як головний орієнтир будь-якого 

ресторатора, хочуть куштувати нові страви з незвичною подачею. Питання 

здорового харчування, екологічність та органічність продукції стає більш 

трендовим та актуальним в ресторанній галузі України. Клієнти ресторанів, які 

все частіше замислюються про здоровий спосіб життя, хочуть отримувати 

якісні місцеві продукти і знати, де і як вони були вирощені, яким чином 

транспортувалися і як все це впливає на навколишнє середовище. Тому, на тлі 

таких змін та побажань споживачів українським рестораторам варто задуматися 

про співпрацю з фермерськими господарствами. Останнім часом все більше 

ресторанів починають співпрацювати з невеликими фермерськими 

господарствами та індивідуальними виробниками сільськогосподарської 

продукції. Але існують проблеми, які заважають налагодити вигідну співпрацю 

обох сторін, а саме: 

 якість продукції. Нестабільна якість – велика проблема. Так, як 

конкуренції між фермерами нема, то і правила вони диктують свої: 

«Якщо не влаштовує якість – не беріть, ми підемо на ринок, де маємо 

збут цієї продукції»; 

 відсутність системи контролю; 

 безсистемність постачання продукції. Фермер привозить чудову якісну 

продукцію, її ставлять у меню, а через три тижні повідомляє, що вже 

такої продукції немає; 

 безсистемність і хаотичність формування цін; 

 відсутність сертифікації продуктів, котрі постачають ферми. 

На сьогодні така ситуація з постачанням продукції, на жаль, близька до 

катастрофічної. Вихід є потрібно розвивати фермерські господарства. Мусить 

бути державна політика, лояльне економічне, фінансове і податкове ставлення 

до фермерських господарств, щоб вони розвивалися і в конкуренції між ними 

створювались ринкові ціни. 

Тому, в першу чергу, фермерам потрібно слідкувати за сучасними 

тенденціями і шукати нові шляхи розвитку свого бізнесу, а ресторанна галузь є 

дуже вигідною точкою збуту рослинницької продукції. І ще, одним важливим 

критерієм плідної співпраці фермера і ресторатора є вміння чути один одного, 

тобто, якщо фермерські господарства почнуть вирощувати продукцію, яка 

необхідна ресторану, то ресторатор буде щедро платити за високоякісну, а 

головне сертифіковану продукцію. 
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ВОДА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА  

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Дяченко О.О., Корецька І.Л., канд. техн. наук 

НУХТ, м. Київ 

 

Вода – це основа всього живого на планеті Земля, в ній народжується 

життя і без неї неможливе існування рослинного та тваринного світу. В першу 

чергу для людини вона відіграє важливе фізіологічне, санітарно-гігієнічне, 

виробниче та епідеміологічне значення, тому вживання неякісної, забрудненої 

води згубно впливає на життя та здоров’я людини. Вода, яка нас оточує, далека 

від ідеалу, в наш час вона забруднена шкідливими хімічними речовинами, 

нафтопродуктами, миючими засобами, пестицидами та іншими небезпечними 

компонентами, а це серйозно впливає на здоров’я як нас самих так і майбутніх 

поколінь.  

В закладах ресторанного господарства воду споживає велика кількість 

людей, також вона використовується для приготування їжі, миття посуду, 

прання та прибирання. Використання неякісної води може призвести до 

порушення санітарного режиму підприємства, а приготування продуктів на 

такій воді суттєво впливає на якість та смак готових  страв і в першу чергу  на 

їх безпечність. 

Якість води повинна відповідати санітарним вимогам, а кількість, що 

подається, повинна задовольняти потреби виробництва. Також мережі міського 

холодного та гарячого водопостачання мають відповідати вимогам чинних 

нормативних документів. Для попередження забруднення води при прокладенні 

труб слід уникати сумісного проведення та перетину в землі водопровідних 

труб з каналізаційними. Якщо місцеві джерела не можуть повністю 

задовольнити потреби підприємства, а гаряча та холодна вода мають бути 

підведені до всього технологічного обладнання, мийних і кранів, то за 

погодження місцевих Держспоживпродслужб допускається «підвезення води»,  

що відповідає вимогам чинного ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та 

методи контролювання якості». Доставка можливо проводити в спеціалізованих 

цистернах, бідонах та іншій тарі з кришками. 

Водопостачання закладів ресторанного господарства здійснюється 

шляхом приєднання до місцевої мережі водопроводу, а за її відсутності 

облаштовують власну свердловину з артезіанськими водами. Для отримання 

високоякісної питної води необхідно проводити її очищення, яке не погіршує 

склад і не впливає на якість для подальшого використання.  

Сьогодні це можливо при встановленні станцій очищення та підготовки 

води. Вони компактні, легко монтуються на місці підведенні води до закладу і 

використовують різні методи покращення питної води, а саме: очищення 

шляхом освітлення й знебарвлення; знезараження (озотування, кип’ятіння, 

ультразвукова  або ультрафіолетова обробка); пом’якшеня води. 

Чиста вода – запорука здоров’я нації.   
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ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАМІСУ 

(АСПЕКТИ ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА) 

 

Янаков В. П., канд. техн. наук, ст. викладач 

МІДМУ "КПУ", м. Мелітополь 

 

Розвиток технологій замісу засновано на аналізі, технічного регулювання 

енерговитрат, товарознавчої оцінці, продукції, що випускається та 

методичному забезпеченні досліджень. Напрямок вдосконалення залежить від 

реалізації характеру, режиму і методу енергетичного впливу тістомісильних 

машин та агрегатів. Взаємозв’язок розвитку конструкцій даного типу 

обладнання веде до вибору найліпших технологій замісу. 

У період реалізації технологічної операції замісу, здійснювана 

оптимізація основних та супутніх процесів тіста направлена підвищена на їх 

ефективності. Удосконалення пропонованої теорії приготування тіста 

орієнтовано на конструктивне поліпшення технології замісу з'ясовує та 

встановлює їх базові фактори та напрямки. Визначається в системі методичних 

підходів при управлінні приготуванні тіста. 

Алгоритм дослідження технології замісу і аспектів приготування тіста 

представлено нижче. 

 

Робота тістомісильних машин та агрегатів 

↕ 

Методологія пропонованої теорії приготовлення тіста 

↕ 

Адаптація процесів тіста перемішування та супутніх к вимогам 

структури споживання готової продукції 

↕ 

Алгоритм реалізації технології замісу 

↕ 

Ефективність виробництва хлібопекарної, макаронної 

та кондитерської продукції 

 

Дослідження технологій замісу визначається на вивчення технологічного 

різноманіття, призначення, унікальності фізико-механічних и структурних 

властивостей тіста. Досягнення спеціальних якостей готової продукції залежить 

від рівня енерговитрат використовуваних процесів та технічних показників 

обладнання. Через адаптацію конструкцій харчової техніки к факторам 

виробництва здійснюється після діюче їх вдосконалення. 

Рішення представленого наукового підходу опирається на передачу 

енергії через місильний орган та допоміжні енергопередавальні пристрої на 

перемішувану рецептурну сировину и тісту. Аналіз досліджень технологій 

замісу показав, що вони впроваджувались та розроблялися з урахуванням 

комплексу показників. Здійснювана методологія формується з допомогою 

аксіом теорії та експерименту приготування тіста. 
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Цей науковий підхід приводить до зниження енерговитрат і збільшенню 

якості готової продукції в період приготовлення тіста. 

 
Рис. – Взаємозв’язок комплексу показників оцінці 

розвитку технологій замісу 

 

Подальший розвиток технологій замісу йде у напрямку до зменшення 

енерговитрат та підвищення дієвості процесів, використовуваних при 

приготовлення тіста. Перспективами здійснення енергетичного впливу 

тістомісильних машин и агрегатів являється формування напрямків: 

численність процесів, ступінь їх технічної та технологічної результативності, 

економічна (товарознавча) доцільність. 

Проведені дослідження оцінці розвитку технологій замісу, аспекти 

приготовлення тіста в сучасних умовах. У досягненні технологічно 

обґрунтованого рівня однорідності тіста при технологічної операції замісу 

необхідно спиратися на комплексний аналіз. Енергетичний вплив визначає 

передачу кінетичної енергії поступального та планетарного обертання 

місильного органа та допоміжні енергопередавальні пристрої в потенціальну 

енергію перетворень приготовлення тіста. 

У дослідженнях розглянуто умови розвитку технологій замісу тіста. 

Отримання високоякісної хлібопекарної, макаронної та кондитерської 

продукції залежить від роботи тістомісильних машин і агрегатів. Варіювання 

технологіями замісу дозволяє отримати готову продукцію з різними якісними 

показниками. 

Ці результати представлені нижче: 

 Визначені напрямки аналізу у управлінні технологіями замісу. 

Прийняти показники оцінці розвитку технологій замісу. Установлена 

методологія пропонованої теорії приготовлення тіста, спирається на ряд аксіом. 

 Вироблений алгоритм досліджень технології замісу та аспектів 

приготовлення тіста. 

У досягненні технологічно обґрунтованого рівня однорідності тіста при 

технологічної операції замісу необхідно опиратися на комплексний аналіз. 
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РОЗРОБКА ІНФРАЧЕРВОНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ  

ВИРОБНИЦТВА СУШЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ 

 

Загорулько О.Є., канд. техн. наук, доцент, 

Загорулько А.М., канд. техн. наук, доцент, 

Гордієнко І.О., аспірант 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Перспективною галуззю харчування є виробництво харчової продукції та 

концентрованих напівфабрикатів з рослинної сировини, яка особливо цінна 

завдяки вмісту біологічно активних речовин і є основним та практично єдиним 

їх постачальником. Важливим фактором при цьому є збереження корисних 

речовин і сполук в кінцевих продуктах і напоях, тобто технологічні процеси і 

режими при переробці харчової сировини рослинного походження повинні 

бути оптимальними як з точки зору енерго- та ресурсозбереження, так і з точки 

збереження біологічно активних речовин.  

На сьогодні широкого використання набуває спосіб терморадіаційної 

обробки природної сировини з використанням інфрачервоної енергії різних 

діапазонних хвиль. Використання ІЧ-випромінювання як одного зі способів 

переробки природної сировини забезпечує використання 98 % підведеної 

теплової енергії безпосередньо до природної складової сировини, забезпечуючи 

високий коефіцієнт корисної дії (ККД) технологічного процесу та простоту 

устаткування, на відміну від інших відомих способів сушіння. На базі 

Харківського державного університету харчування та торгівлі для сушіння 

рослинної сировини розроблено конструкцію вальцьової ІЧ-сушарки за рахунок 

використання сучасного електронагрівача як теплогенеруючого пристою, а 

саме гнучкого плівкового резистивного електронагрівача випромінювального 

типу (ГПРЕнВТ). Використання запропонованого апарата на основі ГПРЕнВТ 

надає можливість значно скоротити тривалість термічної обробки продуктів і 

використовувати низькотемпературні режими сушіння (45…65 °С), що 

забезпечить гарантоване збереження початкових властивостей природної 

сировини та підвищення якості отриманого продукту. Апарат використовується 

в харчовій промисловості, належить до ІЧ-сушарок, які застосовуються для 

сушіння природних паст (пюре), переробки їх у сушені напівфабрикати, може 

бути використаний на підприємствах харчування для виробництва сушених 

харчових напівфабрикатів та готових продуктів із природної сировини та в 

інших галузях промислових виробництв. 

Таким чином, враховуючи недоліки існуючого промислового обладнання 

для сушіння рослинної сировини та внаслідок тенденції до підвищення вартості 

енергоносіїв, не менш актуальними є завдання, пов’язані з розробкою заходів із 

підвищення енерго- та ресурсоефективності виробництва, поліпшення 

експлуатаційних характеристик використовуваного обладнання, що забезпечить 

високу якість отриманих сушених напівфабрикатів.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ З ПІСОЧНОГО 

ТІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ ОЛЕОГЕЛІВ 

 

Гречаникова Г.С., магістрант, 

Горальчук А.Б., докт. техн. наук, професор, 

Хаустова Т.М., канд. техн. наук, ст. викладач 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Сьогодні ринок харчових продуктів України переповнений продуктами, 

що містять жири, які виробляються методом часткової гідрогенізації і внаслідок 

чого мають у своєму складі високий вміст транс-ізомерів жирних кислот. 

Харчовий статус відзначається надмірним споживанням транс жирів, що є 

небезпечним фактором ризику для здоров’я споживачів та призводить до таких 

хвороб як атеросклероз і захворювання серцево-судинної системи. Разом з цим 

зростає обізнаність споживачів, які все більше пов’язують поняття здоров’я та 

харчування і надають перевагу корисній продукції. Тому поліпшення  якості 

продуктів харчування є актуальним. 

Одним із перспективних напрямків вирішення проблеми зниження вмісту 

транс-ізомерів в харчових продуктах є створення жирових систем нового 

покоління, а саме олеогелів.  

Олеогель являє собою колоїдну систему, де дисперсійним середовищем є 

олія, а дисперсною фазою – складні органічні сполуки ліпідної природи, 

зокрема неповні ацилгліцерини, воски, жирні кислоти, стероли та інші. 

Популярною групою харчування є кондитерські вироби. Згідно аналізу 

ринку України, значним попитом споживачів у групі кондитерської продукції 

користуються вироби із пісочного тіста. 

Класична рецептура пісочного тіста передбачає використання жирового 

компоненту, найчастіше маргарину. Маргарин - це емульсійний продукт, який 

отримується методом гідрогенізації рослинних або тваринних жирів, тобто має 

у складі велику кількість транс-ізомерів жирних кислот (транс жирів).  Таким 

чином, на сьогоднішній день є актуальним підвищення якості виробів з 

пісочного тіста.  

Багато досліджень науковців спрямовані на підвищення біологічної 

цінності пісочного тіста та виробів з нього за рахунок використання шротів та 

порошків з рослинної (тваринної) сировини, борошна насіння тощо. В деяких 

роботах проведено дослідження якісних показників виробів з пісочного тіста з 

повною (або частковою) заміною жирового компоненту на тваринні жири 

(нутряний, свинячий) та рослинні олії (обліпихова). Однак залишаються 

відкритими питання якості готових виробів, обґрунтування умов та термінів їх 

зберігання та інше. 

Систематизація та аналіз літературних даних дозволяють стверджувати, 

що мінімізувати вміст транс-ізомерів жирних кислот в складі виробів з 

пісочного тіста можливо шляхом заміни маргарину на олеогелі. Результати 
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теоретичних і експериментальних досліджень науковців стосовно розробки 

рецептурного складу олеогелів показали перспективність використання восків 

та гелеутворювачів у складі жирових систем. Однак результатам досліджень 

бракувало наукового обґрунтування розробки технологій багатокомпонентних 

жирових систем.  

Важливим є результат науковців з розробки математичної моделі, яка 

дозволяє прогнозувати термостабільність олеогелів та визначено раціональні 

значення масових часток їх компонентів. Разом з тим, питання використання 

олеогелів в технології харчових продуктів не розглянуто. 

Зважаючи на доцільність використання олеогелів в технології харчових 

продуктів, актуальними слід вважати дослідження можливості їх використання 

в технології пісочного тіста. 

Для проведення подальших досліджень як вихідну сировину планується 

використовувати наступні інгредієнти: рослинну олію, бджолиний віск, 

моногліцерид жирних кислот (олеогелятор). Зазначені рецептурні компоненти 

характеризуються практично повною відсутністю у складі транс-ізомерів 

жирних кислот. Рослинна олія є джерелом мононенасичених жирних кислот. 

Бджолиний віск – стабілізатор системи, що утворює термо- та механічно 

незворотні гелі. Використання моногліцериду дозволить забезпечити 

збереження консистенції готового продукту. 

Результати аналітичних та теоретичних досліджень дозволяють 

стверджувати про наступні переваги використання олеогелів в технології 

виробів з пісочного тіста: 

 відсутність у складі виробів транс жирів; 

 збільшення вмісту ненасичених жирних кислот (за умови 

використання різних видів рослинних олій); 

 можливість вживання виробів в раціоні вегетаріанцями; 

 відсутність необхідності зміни технологічного процесу 

виробництва виробів та використання додаткового обладнання; 

 збереження структурних (крихкість, намочуваність) та 

органолептичних показників виробів. 

Разом з тим, одним з відкритих питань технології виробів з пісочного 

тіста з використанням олеогелів є їх термостабільність, яка суттєво впливає на 

технологічні параметри виробництва, умови і терміни зберігання готових 

виробів. Потенційно цікавим напрямом подальших досліджень може бути 

визначення чинників впливу на структурно-механічні показники пісочного 

тіста з використанням олеогелів та виробів з нього. Таке виявлення дозволить 

дослідити можливість регулювання властивостей пісочного тіста з 

використанням олеогелів.  
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МЕТОД ОТРИМАННЯ ХАРЧОВИХ БІЛКОВИХ ДОБАВОК  

З СОКА ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН 

 

Чурсінов Ю.О., доктор техн. наук, професор,  

Ковальова О.С., канд. техн. наук, доцент,  

Калина В.С., канд. техн. наук, доцент,  

Головня Н.В., зав. навчальною лабораторією,  

Ковальчук Є.О., магістр 

ДДАЕУ, м. Дніпро 

 

Як відомо, зелені рослини в своєму складі мають багато хлоропластових 

білків, які зосереджені в стебловій та листовій частинах. В процесі висихання 

на полі, або при скошуванні, всі харчові речовини залишаються в рослинах і 

являється гарним кормом для тварин. 

Однак на стадії бутонізації амаранту і люцерни в своєму складі вони 

мають велику кількість розсерджених білків, до того ж хлоропластових, 

кормового призначення і цитоплазматичних, харчового призначення. Завдання 

складається, якім чином їх розділити, на якому етапі технологічної обробки, 

щоб направити потім цитоплазматичні білки в якості білкових харчових 

добавок в хлібобулочні, кондитерські та інші харчові вироби. 

Метод отримання харчових цитоплазматичних білків полягає в 

подрібненні зелених рослин амаранту або люцерни, віджиму зеленого соку, як 

це робиться, наприклад, за допомогою віджиму виноградного соку; проведення 

коагуляції соку. Але процес коагуляції дуже складний тому, що хлоропластові 

білки і харчові цитоплазматичні, згортаються (коагулюють) при різних 

температурах, при чому температура коагуляції хлоропластових білків нижча 

чим коагуляція цитоплазматичних.  

Тому в дослідженнях створювали процес таким чином, що проводився 

процес коагуляції хлоропластових білків з соку рослин, потім робили процес 

фільтрації і виділяли хлоропластну фракцію кормового білка. Далі, 

отриманий фільтрат, освітлений сік, додатково коагулірували при вищій 

температурі, яка відповідає температурі коагуляції цитоплазматичних білків і 

знову проводили фільтрування з виділенням вже фракції цитоплазматичних 

білків.  

Відомо, що термічна коагуляція широко використовується в різних 

промислових установах для отримання протеїнового зеленого концентрату 

(ПЗК). Однак окрім термічної коагуляції доцільно використовувати фізико-

хімічний вплив, при якому принцип ізотермічного осадження білків значно 

перспективніше. 

Подальші наші дослідження направленні на організацію послідовного 

безперервного процесу розділення і цитоплазматичних білків із соку зелених 

рослин амаранту і люцерни. 
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ВИВЧЕННЯ ХАРЧОВОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 

НОВОГО ВИДУ ПЕЧИВА ЦУКРОВОГО 

ПОКРАЩЕНОЇ ЯКОСТІ 

 

Новікова Н.В., канд. с.-г. наук, доцент, 

Воронова Т.В., студент 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон 

 

Однією з причин появи серцево-судинних захворювань та порушень з 

боку ендокринної системи та обміну речовин є незбалансованість хімічного 

складу та висока енергетична цінність багатьох продуктів, які присутні в 

щоденному раціоні населення. Високою часткою вуглеводів та відносно 

низькою білків характеризуються борошняні кондитерські вироби. Розробка 

нових виробів зі зниженою енергетичною та підвищеною харчовою цінністю на 

основі використання у рецептурі різних видів нетрадиційної сировини є одним 

зі способів поліпшення їх споживних властивостей. 

Завдяки коригуванню рецептурного складу нам вдалося покращити 

харчову та енергетичну цінність нового печива цукрового, про що свідчать дані 

таблиці. 

 

Таблиця – Харчова та енергетична цінність нового печива р<0,05; n = 3 

Зразки печива 

Вміст, г/100г Енергетична 

цінність,  

ккал /100 г 
жирів білків вуглеводів вологи 

Контроль 11,14 9,51 75,08 4,90 458,95 

«Оригінальне 

дачне» 
10,59 9,94 70,42 9,63 410,40 

«Не 

традиційне 

«Українське» 

10,42 11,57 71,17 6,47 430,18 

 

З результатів проведених досліджень видно, що всі досліджувані зразки 

печива характеризувалися з меншим вмістом жирів у порівнянні з контролем. 

За рахунок введення до рецептури нового печива сироватки сухої 

знежиреної та концентрату сироваткового білкового відбулося підвищення 

вмісту білка у печиві «Не традиційне «Українське» - на 2,06 г/100 г, а у печиві 

«Оригінальне дачне» відповідно на 0,43 г/100 г. 

За рахунок заміни пшеничного борошна, інвертного сиропу та цукрової 

пудри іншими натуральними рослинними компонентами відбулося значне 

зниження вуглеводів у дослідних зразках на 6,20 % та 5,20 % у печиві «Не 

традиційне «Українське» та «Оригінальне дачне» відповідно. 

Завдяки зміні рецептурного складу та введення до рецептури нових видів 

печива рослинної сировини нам вдалося поліпшити мінеральний склад 

цукрового печива (табл. 2).  
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Таблиця 2 – Мінеральний склад цукрового печива  

№ 

з/п 

Назва мінеральних 

елементів 
Контроль 

«Оригінальне 

дачне» 

«Не традиційне 

«Українське» 

Макроелементи, мг Вміст у 100 г виробу 

1 Калій 143,12 217,03 288,97 

2 Кальцій 95,00 218,00 226,00 

3 Магній 13,55 24,60 30,85 

4 Натрій 487,12 358,56 380,40 

5 Фосфор 258,00 398,00 357,00 

Мікроелементи, мкг - - - 

6 Залізо 800,00 2400,00 1100,00 

7 Йод 0,00 1,40 6,50 

8 Марганець 340,00 390,00 370,00 

9 Селен 5,92 3,69 4,71 

 

Завдяки використанню у рецептурі нових видів печива фруктової та 

овочевої сировини дало можливість підвищити вміст калію у зразках печива  

«Оригінальне дачне» та «Не традиційне «Українське» у порівнянні з контролем 

відповідно на 34,0 % та 50,4 %. 

Збільшити вміст кальцію у нових зразках печива вдалося завдяки 

додаванню до їх рецептури сироватки сухої знежиреної та концентрату 

сироваткового білкового. Так, у печиві  «Оригінальне дачне» цей показник був 

на рівні 218 мг. на 100 г. виробу, а у печиві «Не традиційне «Українське» 

відповідно - 226 мг. 

Фосфор є складовою частиною нуклеїнових кислот, він бере участь у 

роботі м'язової тканини, підтримці кислотно-лужного балансу та зберіганні 

генетичної інформації в організмі людини. Найбільшу кількість фосфору 

зосереджено у печиві «Оригінальне дачне» 398 мг/100 г., за рахунок включення 

до його рецептури більшої кількості концентрату сироваткового білкового. 

Як відомо залізо являється одним із найважливіших мікроелементів в 

організмі людини, він бере участь в утворенні гемоглобіну в крові, у захисті 

організму від бактерій, у синтезі гормонів щитоподібної залози, та являється 

необхідним елементом для утворення клітин, що захищають імунітет. За 

рахунок включення до рецептури печива «Оригінальне дачне» порошок плодів 

обліпихи та малини вміст заліза в ньому було збільшено на 66,6 % порівняно з 

контролем.  
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ЕКСТРУЗІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЙ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Адамчук С.І., студентка, Пусікова О.А, асистент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг 

 

Унікальна специфіка харчової промисловості полягає в тому, що 

продукти, які випускаються, мають задані фізико-хімічні властивості. Сучасний 

темп розвитку харчової індустрії потребує вивчення зміни фізико-хімічних 

властивостей продуктів  при використанні різноманітних методів впливу. 

Збільшення терміну придатності, зменшення часу на приготування готової 

страви природним чином стимулює впровадження у виробництво 

найостанніших розробок в області науки. Впровадження інновацій на всіх 

стадіях життєвого циклу товару є ключовими напрямками підвищення 

конкурентоспроможності продукції, що випускається.  

Останнім часом набули широкого розповсюдження продукти, для 

виробництва яких застосовано екструзійну технологію. Екструзійна технологія 

(від латинського extrudo – виштовхування, видавлювання) – один з 

найперспективніших і високоефективних процесів, який поєднує термо-, гідро- 

і механічну обробку сировини і дозволяє отримувати продукти нового 

покоління з заздалегідь заданими властивостями, керуючи результатним 

складом екструзійної суміші, механізмом фізико-хімічних, механічних, 

біохімічних і мікробіологічних процесів, які протікають при екструзії харчових 

мас. 

Процес екструзії харчових продуктів є складним, оскільки обробка 

різноманітних композицій біополімерів, крім фізичних, супроводжується 

складними хімічними перетвореннями. Ці перетворення відбуваються під дією 

різного виду механічних зусиль за умов присутності вологи і значного 

теплового впливу (до 200 °С). 

Перші екструдери для харчової індустрії почали застосовуватися в США 

в середині 1960-х років. Перший екструдер був розроблений для виробництва 

ковбас в 1870-х роках. Упакування сухих макаронних виробів і пластівців для 

сніданку проводилися шляхом екструзії з 1930-х років. У харчовій 

промисловості метод екструзії застосовується часто. В ході процесу під дією 

значних швидкостей зсуву, високих швидкостей і тиску, відбувається перехід 

механічної енергії в теплову, що приводить до різних по глибині змін в якісних 

показниках сировини, що переробляється, наприклад денатурація білка, 

клейстеризація і желатинізація крохмалю, а також інші біохімічні зміни. 

Найбільш часто екструзії піддають зернову сировину (пшеницю, ячмінь, 

рис, кукурудзу і т. д.), основним компонентом якої є крохмаль, що піддається 

під час екструзії значних змін, що призводить до молекулярної дезорганізації. 

Він втрачає свою природну кристалічність і часто пов'язується ліпідами 

оброблюваної суміші. Підвищується ферментативна атакуємість крохмалю, що 

пов'язано з інактивацією ендогенного амілазного інгібітору, зменшенням 
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розміру і збільшенням поверхні зерен крохмалю, частковим відділенням від 

висівок і білка. 

Дана технологія використовується в харчовій промисловості для 

отримання широкого спектру продуктів харчування, в тому числі жувальної 

гумки, різних м'ясних і рибних напівфабрикатів, продуктів швидкого 

приготування, таких як каші, дитячого харчування, готових сніданків, закусок, 

кускових соєвих продуктів, текстурованого рослинного білка, модифікованого 

крохмалю та іншого. Кондитери використовують харчові екструдери для 

наповнення кондитерських і інших виробів, морозива. 

Для виробництва екструдованих продуктів з певними функціональними 

властивостями застосовують три основних способи екструдування харчової 

сировини – холодна, теплова і так звана «гаряча» екструзія. 

Першим способом є холодна екструзія – це екструзія, при якій можливі 

лише механічні зміни в матеріалі внаслідок повільного його переміщення під 

тиском і формування цього продукту з утворенням заданих форм. При холодної 

екструзії масова частка вологи в сировині становить 30-60 %. Даний спосіб 

застосовують при виробленні борошняних виробів, макаронів, плавлених сирів, 

цукеркових мас, м'ясного фаршу та ін. Другим способом є теплова екструзія – 

це екструзія, при якій сировина (вологість 18-30 %) подають в екструдер і 

поряд з механічним впливом піддають його ще і потужній термічній обробці. 

Відбувається часткова клейстеризація крохмаловмісних матеріалів вологістю 

20-40% з подальшою обжаркою або випічкою. Готовий продукт 

характеризується невисоким рівнем щільності, збільшеним об'ємом і 

пластичністю. У деяких випадках готові вироби сушать. Типовим прикладом 

продукту теплової екструзії є крекери і сніданки, які потрібно тільки залити 

гарячою водою, а також виготовлені за спеціальними рецептами «глянцеві» 

макаронні вироби. Варильна (гаряча) екструзія – процес протікає при високих 

швидкостях і тисках, значному переході механічної енергії в теплову, що 

приводить до різних по глибині змін в якісних показниках матеріалу. Потім 

матеріал сушать або обсмажують і покривають смаковими добавками. Таким 

способом одержують сухі сніданки, хлібці, сухі напої, супи, м'ясопродукти. 

Отже, екструзія дозволила виробляти нові оброблені харчові продукти і 

"зробила революцію в багатьох традиційних процесах виробництва снеків". 

Екструзія забезпечує масове виробництво продуктів харчування за допомогою 

безперервної, ефективної системи, що забезпечує однорідність кінцевого 

продукту. При дослідженні процесу екструзії визначають фізичні, (ступінь 

спучування, пористість, густина, об’ємна маса та ін.) та фізико-хімічні 

параметри (розчинність, набухання, водоутримуюча здатність, консистенція, 

в’язкість водних дисперсій тощо). Харчові продукти, виготовлені за допомогою 

екструзії, зазвичай мають високий вміст крохмалю. До них відносяться 

макарони, хліб (сухарики, хлібні палички і коржі), багато пластівців для 

сніданку і готових до вживання закусок, кондитерські вироби, попередньо 

приготоване тісто для печива, деякі дитячі продукти, жирна соя, текстурований 

рослинний білок та деякі напої. 
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СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ СОЛОДКИХ СТРАВ 

 

Хомич Г.П., докт. техн. наук, професор, 

Бєляк В.В., магістрант, Клименюк Р.Б, магістрант 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  

м. Полтава 

 

Основними шляхами вирішення проблем сьогодення, а саме 

продовольчої та екологічної, які пов`язані зі зростанням населення планети, 

негативним впливом продуктів життєдіяльності людини на довкілля є пошук та 

впровадження енерго-, ресурсоефективних, мало- та безвідходних технологій 

безпечних харчових продуктів; розробка рецептур нових видів продукції з 

використанням вторинної рослинної сировини з метою мінімізації кількості 

відходів, що потребують видалення. 

За даними міжнародної організації Global Footprint Network за останні 50 

років показник споживання природних ресурсів збільшився приблизно на 190 

% і за статистикою більша частина первинних ресурсів йде у відходи, які 

значно забруднюють довкілля, змінюють склад повітря, грунтів, води під час 

розкладання або спалювання. Ця проблема безсумнівно актуальна і для 

України, тому з метою їх зменшення прийнята національна стратегія 

управління відходами до 2030 року. 

Рослинні відходи займають значне місце серед відходів харчової 

промисловості і їх доцільно повторно використовувати в різних галузях у якості 

продуктів вторинного використання.  

Серед широкого асортименту продукції закладів ресторанного 

господарства особливу групу складає желеподібна десертна продукція. 

Використання пектину як гелеутворювача у виробництві харчової продукції 

має наукове та практичне значення, тому що він володіє унікальними 

комплексоутворювальними властивостями, що позитивно впливають на 

холестериновий обмін в організмі, регулюють моторну функцію кишківника, 

стабілізують рН, врівноважують мінеральний склад та покращують якість 

мікрофлори шлунково-кишкового тракту, підвищуючи тим самим стійкість 

організму до дії алергенів та вірусів. 

Джерелом пектинових речовин є рослинна сировина, зокрема, продукти 

вторинної переробки відходів ягід чорної смородини та журавлини, які 

утворюються в соковому виробництві. Вичавки характеризуються високим 

вмістом природних біологічно активних речовин, у тому числі пектинових 

речовин та харчових волокон, можуть бути джерелом природних 

гелеутворювачів. 

Метою дослідження було вивчення вмісту пектинових речовин у ягодах 

та вичавках, отриманих після вилучення соку. Частка вичавок становила до 

40 % від маси ягід. Використовували вичавки для отримання желюючих соків. 

Вміст пектинових речовин в ягодах, вичавках та отриманому желюючому 

соці наведені в таблиці. 
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Таблиця – Вміст пектинових речовин в зразках рослинної сировини, % 

Найменування 

сировини 

Найменування зразків 

ягоди вичавки желюючий сік 

Смородина чорна 2,35 2,84 2,70 

Журавлина 1,40 1,70 1,65 

 

Встановлено, що желюючий сік отриманий з вичавок сокового 

виробництва характеризується значним вмістом пектинових речовин (табл.) і 

може бути використаним у технології солодких страв як часткова заміна 

желатину, що позитивно вплине на біологічну цінність готового продукту та 

його антиоксидантні властивості.  

Желюючий сік із вичавок смородини чорної використовували в 

технології похідних пана-коти, а з журавлини – в технології виготовлення 

суфле для начинки цукерок. У технології приготування пана-коти 

використовували класичний рецепт, в якому частково замінювали желатин на 

желюючий сік із чорної смородини. Класична пана-кота користується значним 

попитом серед населення через корисні властивості даного десерту, тому що 

містить значний вміст білка і кальцію, які саме з молочних страв добре 

засвоюються організмом людини, але в її складі не значний вміст біологічно 

активних речовин, яким багатий желюючий сік, що є одночасно і 

гелеутворювачем. У процесі експериментального дослідження визначали 

частку желюючого соку, який доцільно вводити в рецептуру. За результатами 

досліджень встановили оптимальну кількість желюючого соку в десерті – 

50…60 % від розрахункової кількості желатину. Визначено, що подальше 

збільшення приводить до зниження міцності желе. Дослідні зразки з 

додаванням 50 % і 60 % желюючого соку володіють кращими структурно-

механічними властивостями у порівнянні з контролем: мають вищі показники 

пружності (відповідно 72-73 % проти 68 % для контрольного зразка); показник 

еластичності підвищується на 6-7 % порівняно з контролем, що підтверджує 

здатність желе краще витримувати деформацію.  

Желюючий сік із журавлини використовували в технології приготування 

суфле для начинки цукерок. Використання желюючого соку дозволило 

зменшити вміст желатину в рецептурному складі суфле на 30 % і позитивно 

вплинуло на органолептичні показники готового виробу. Структура суфле була 

ніжнішою порівняно з контрольним зразком і стабільною при кімнатній 

температурі. Колір суфле був злегка рожевого відтінку, а смак – з приємною, 

гармонійною кислинкою. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень, можна 

стверджувати, що використання вторинної пектиновмісної рослинної сировини 

– вичавок із смородини чорної та журавлини дозволяє не тільки максимально 

використати сировинні ресурси, але й отримати солодкі страви з  підвищеною 

біологічною цінністю та новими смаковими відтінками. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ СИСТЕМ  

ЯЄЧНИЙ БІЛОК–ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА 

 

Грабовець В.П., студент, 

Омельченко С.Б., канд. техн. наук, доцент, 

Горальчук А.Б., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Серед існуючих продуктів харчування особливу увагу привертає група 

кондитерських виробів, а саме повітряно-горіховий напівфабрикат, який є 

основною багатьох кондитерських виробів.  

На сьогоднішній день для споживчого ринку десертної та кондитерської 

продукції характерна зміна структури асортименту, яка супроводжується 

розширенням асортименту продукції. Одним із напрямків вдосконалення 

технології виробництва повітряно-горіхового напівфабрикату є додаткове 

введення поверхнево-активних речовин (ПАР) та стабілізаторів, що 

забезпечують створення та стабілізацію структури, яка за колоїдним станом є 

поліфазною. Тобто у системі є повітряна, жирова фаза та тверді частинки. 

Стримуючим чинником збільшення об’ємів випуску продукції є відсутність 

наукових основ та технологічних принципів виробництва повітряно-горіхового 

напівфабрикату індустріальними методами, що диктує необхідність 

удосконалення технології. 

Використання у технологічному процесі виробництва продукції з 

поліфазною структурою ПАР потребує наукового обґрунтування.  

Для вибору низькомолекулярних ПАР для підвищення стійкості систем 

на основі збитого білка за введення горіхового борошна  визначено 

поверхневий натяг розчинів ПАР. Вибір ПАР здійснювали серед ПАР зі 

статусом GRAS. Встановлено, що за однакових концентрацій ПАР поверхневий 

натяг розчину за різних ПАР різний. За здатністю знижувати поверхневий натяг 

ПАР можна розташувати у ряд: Е472b ˃ Е471 ˃ Е322 ˃ Е472е, що ймовірно, 

можна пояснити наростанням гідрофобності, однак це не корелює з 

величиною ГЛБ. 

З метою визначення можливого комплексоутворення яєчного білка та 

ПАР визначено поверхневий натяг систем «білок-ПАР». Відомо, що комплекси 

«білок-ПАР» володіють різною адсорбційною здатністю і поверхневою 

активністю, що залежить від співвідношення компонентів, виду доданої ПАР, а 

також іонної сили розчину, рН, температури та ін. За здатністю знижувати 

поверхневий натяг системи білок:ПАР можна розташувати у ряд: Е322 ˃ Е472е 

˃ Е472b ˃ Е471, що ймовірно, можна пояснити наростанням заряду ПАР. Так, 

лецитин амфотерний, Е472е аніонний з двома карбоксильними групами, Е472b 

з однією карбоксильною групою та Е471 неіоногенний. Поверхневий натяг в 

системах білок:ПАР нижче ніж у розчинах яєчного білку. Тобто системи 

«білок-ПАР» мають потенціал до утворення поліфазних систем. Вибір 

найбільш раціонального виду ПАР можна здійснити на основі комплексу 

технологічних властивостей системи.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦУКРІВ ТА АДГЕЗІЙНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕКТИНОВИХ ГЕЛІВ 

 

Кир’яченко С.С., студент, 

Омельченко С.Б., канд. техн. наук, доцент, 

Горальчук А.Б., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Кондитерська промисловість характеризується широким асортиментом 

різноманітної продукції. Асортимент кондитерської продукції розширюється за 

рахунок різноманітних оздоблюючих матеріалів, в тому числі декоративних 

покриттів, які розрізняються за смако-ароматичними ознаками, та за 

функціональним призначенням. Для виробника представляє інтерес покриття 

холодного та гарячого застосування, які відрізняються за способом нанесення 

на кондитерський виріб. Гелеподібні декори перед нанесенням на продукт 

необхідно розігріти та розвести певною кількістю води для отримання 

прозорого м’якого гелю, який буде запобігати висиханню та завітренню 

продукції. Пастоподібний декор не потребує попереднього розігріву і 

наноситься тонким шаром на виріб для отримання ефекту глянцю, та 

вирівнювання поверхні виробу. На вітчизняному ринку присутні декоративні 

покриття переважно закордонного виробництва. В нашій країні у достатній 

кількості є майже всі рецептурні компоненти таких декорів, вітчизняний 

виробник має можливість конкурувати з іноземними постачальниками. Тому 

перспективним і актуальним є розробка технологій декоративних покриттів, які 

можна використовувати як у гарячому, так і холодному вигляді. Гелеподібні 

покриття мають наступні вимоги: для гарячих це швидкість гелеутворення, 

міцність гелю, еластичність, прозорість, величина адгезії; для покриттів 

холодного нанесення: це в’язкість, тиксотропність, здатність зберігати форму та 

величина адгезії. Декоративні покриття для кондитерських виробів 

виробляються з використанням суміші гелеутворювачів: пектинів (як правило 

низькоетерифікованих, амідованих), карагінанів (переважно капа-карагінану), 

альгінату натрію. Із цукрів використовують цукор білий, декстрозу. 

Проведено дослідження величини адгезії гелю на основі 

низькоетерифікованого цитрусового пектину АВ 902 (Herbstreith&Fox 

Німеччина) ступінь етерифікації 36…44 %. Встановлено, що за різних 

співвідношень цукор:декстроза, система має різні адгезійні властивості. В гелі 

пектину 1 % за вмісту сухих речовин 50 % змінюючи співвідношення цукор 

білий:декстроза, змінюється адгезія гелю. Замінюючи цукор на декстрозу 

зменшується адгезія пектинового гелю. У гелю без декстрози адгезія складає 

250±12 Па, за співвідношення цукор:декстроза 35:15 адгезія складає 230±11 Па, 

за співвідношення 25:25 – 150±7 Па, а за співвідношення 15:35 – 80±4 Па. 

Отже, зміною співвідношення цукрів можна регулювати адгезійні 

властивості декоративних покриттів. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ ПАСТИ ЗАКУСОЧНОЇ 
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КАПА-КАРАГІНАНУ 
 

Шинкарьова М.В., студентка, 

Омельченко С.Б., канд. техн. наук, доцент, 

Горальчук А.Б., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 
 

З позицій збалансованого харчування та захисту організму людини від 

негативного впливу довкілля велике значення відводиться молочним 

продуктам, які є цінним джерелом і постачальником важливих функціональних 

нутрієнтів. Особливо швидко розвивається виробництво м׳яких сирів. Одним з 

перспективних технологій є виробництво аналогів (замінників, імітаторів) 

сирів, пастоподібної закусочної продукції. 

Очевидною складністю при виробництві сирних продуктів є 

неможливість використання параметрів відомих технологій сирів без внесення 

в них коректив, пов'язаних із зміною властивостей сировини, а також з 

необхідністю використання при одержанні ряду продуктів спеціальних 

харчових добавок, що відіграють роль структуроутворювачів. За цих умов 

першочерговим завданням є наукове обґрунтування рецептурного складу та 

технологічних параметрів, які можуть бути покладені в основу практичної 

реалізації нових технологій. 

Нами проведено дослідження реологічних властивостей модельних 

систем для визначення ролі окремих компонентів в технології одержання пасти 

закусочної на основі сквашених вершків з використанням капа-карагінану. 

Характеристику рецептурним компонентам, що забезпечують формування 

текстури готового продукту наведено в таблиці. 
 

Таблиця – Характеристика рецептурних компонентів, що забезпечують 

формування текстури готового продукту 

Рецептурний 
компонент 

Інтервал Роль в технологічному процесі 

Казеїн 5…10 % компонент є структуроутворювачем 

Сквашені вершки 50…70  % 
компонент є носієм білків, жиру та 
мінеральних речовин 

Вершкове масло 5…15% 
компонент забезпечує пластичні 
властивості  готової продукції 

Модифікований 
крохмаль Е 1422 

0,5…1,5 % 
компонент надає продукту в׳язкості та 
міцності гелю 

Капа-карагінан 0,3…0,5 % формує гелеподібну структуру  
 

Однак вміст капа-караігнану за даних умов не забезпечує утворення гелю 

та формує пастоподібну консистенцію. Таким чином обґрунтовано вміст 

основних рецептурних компонентів пасти закусочної на основі сквашених 

вершків та капа-карагінану.  
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ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОЧНИХ КОКТЕЙЛІВ 

 

Шкуріна А.Г., студентка, 

Омельченко С.Б., канд. техн. наук, доцент, 

Горальчук А.Б., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 

 

У широкому асортименті молочної продукції, яка представлена на 

продовольчому ринку України, окрему групу займають напої на основі 

молочної сировини. Особливе місце серед них, завдяки гарному вигляду та 

смаковим якостям, займають молочні прохолоджуючі напої – коктейлі. Вони 

користуються широким попитом серед споживачів, особливо у весняно-літній 

період. Від традиційних безалкогольних напоїв молочні коктейлі відрізняються 

піноподібною структурою, високою біологічною цінністю та особливостями 

виготовлення, а саме збивання безпосередньо перед вживанням. Асортимент 

молочних коктейлів, що представлено на ринку України, не в повній мірі 

враховує потреби споживачів у якісній та смачній продукції. У складі молочних 

коктейлів використовують харчові добавки, які не враховують вимоги 

кінцевого продукту, а саме високу піноутворюючу здатність та довготривалу 

стійкість піни. Основними обмеженнями, які необхідно враховувати під час 

виробництва коктейльної продукції, є порушення дисперсної молочної системи 

«газ-рідина», наслідком чого є руйнування піни. Молочний коктейль, що 

представлено на продовольчому ринку володіє недостатньою піноутворюючою 

здатністю та, як наслідок, має не тривалу стійкість піни. Одним із шляхів 

вирішення вищезазначеної проблеми є виробництво молочних коктейлів з 

використанням у їх складі поверхнево-активних речовин (ПАР) та 

стабілізаторів структури. Проведено дослідження піноутворюючої здатності та 

стійкості піни систем «знежирене молоко-ПАР». Використовували Е471, Е472е 

та Е472b. Найвищими показниками ПЗ характеризувались системи за введення 

Е472е в концентрації 0,1 %, що дозволяє збільшити ПЗ в 1,3 рази. Тобто ПЗ 

збільшується з 220±11% до 290±14 %. За цих умов СП збільшується з 10±1 % 

до 40±2 %. Це потребує введення стабілізатора. На основі аналізу літературних 

джерел встановлено, що капа-карагінан ефективних стабілізатор для молочних 

систем. Однак концентрація капа-карагінану повинна бути такою, що 

забезпечує текстуру напою. Проведено дослідження піноутворюючої здатності 

та стійкості піни молочних коктейлів з використанням молока 0,5…3,5 % 

жирності. Встановлено, що зі збільшенням вмісту капа-карагінану ПЗ та СП 

збільшується.  

Встановлено, що за введення Е472е в концентрації 0,1 % та капа-

карагінану у концентрації 0,05 % у молоко жирністю 0,5…3,5 % дозволяє 

збільшити ПЗ з 1,1…1,3 рази (200…220 % до 240…290 %) та збільшити СП з 

10±1 % до 52…70 %. Зі збільшенням вмісту жиру в молоці ПЗ зменшується, а 

СП збільшується. Проведені дослідження дозволяють удосконалити 

рецептурний склад молочних коктейлів та підвищити показники якості.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБИТОЇ 

МОЛОЧНОЇ ПІНОПОДІБНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ЙОТА-КАРАГІНАНУ 

 

Яшина А.О., студентка, 

Омельченко С.Б., канд. техн. наук, доцент, 

Горальчук А.Б., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Одним із перспективних напрямів є розширення асортименту продукції за 

рахунок залучення до технологічного процесу нових видів сировини. 

Результатом ускладнення рецептурної композиції на молочній основі є суттєве 

й одночасне підвищення органолептичних показників біологічної та харчової 

цінності. Такий підхід потребує реалізації принципово нових організаційних та 

технологічних заходів, які за складністю та виробничою структурою не можуть 

бути повністю реалізовані на підприємствах молокопереробного комплексу. 

Першочерговим завданням для розробки нового асортименту є наукове 

обґрунтування технологічних процесів, які можуть бути покладені в основу 

практичної реалізації нових технологій і можуть у повному обсязі реалізуватися 

в закладах ресторанного господарства або в кооперації підприємств 

ресторанного господарства з підприємствами молокопереробного комплексу. 

Аналіз сучасного стану переробки молока та асортименту продукції на 

молочній основі свідчить про суттєве зростання в асортименті молочної 

продукції частки готових до споживання продуктів із залученням до їх 

рецептурного складу різних видів немолочної сировини. Такі тенденції 

диктують необхідність розширення досліджень, пов’язаних із необхідністю 

наукового обґрунтування технологічних та організаційних заходів, пов’язаних 

із забезпеченням колоїдної стабільності харчових систем. Традиційно для 

виробництва молочних десертів із метою формування структури 

використовують структуроутворювачі: желатин, агар, пектин, яйцепродукти та 

ін. Використання в технологічному процесі виробництва продукції з 

піноподібною структурою карагінанів потребує наукового обґрунтування, 

оскільки у взаємодії з іншими інгредієнтами та компонентами молока вони за 

певних умов здатні надавати продукції нових органолептичних характеристик.  

Для визначення впливу рецептурних компонентів на формування 

необхідних текстурних властивостей, проведено реологічні дослідження гелів. 

Усі системи готували з використанням крохмалю кукурудзяного, мінімальний 

вміст якого становив 3,0 %. Це забезпечувало утворення гелів. Аналіз 

одержаних даних (табл.) дозволяє стверджувати, що збільшення вмісту йота-

карагінану з 0,4 % до 0,6 % приводить до збільшення миттєвого модулю 

пружності з (1,40±0,02)×103 Па до (2,04±0,02)×103 Па. Це свідчить про процес 

гелеутворення. Збільшується й модуль еластичності систем з (4,00±0,02)×103 

Па до (6,9±0,03)×103 Па. Це вказує на значні тиксотропні властивості систем за 

введення йота-карагінану. Залежність пластичної в’язкості має екстремальний 

характер з локальним максимумом за вмісту йота-карагінану 0,5 % і становить 
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(19,1±0,1)×106 Па·с. Ймовірно, це пов’язано з співвідношенням білків молока 

та йота-карагінану з позиції комплексоутворення. 
 

Таблиця – Реологічні характеристики гелів на основі знежиреного 

молока та йота-карагінану 

Найменування компонента та його вміст, % 
Епр.×10

3
, 

Па 

Еел.×10
3
, 

Па 

ηпл.×10
6
, 

Па×с СЗМ 
йота-

карагінан 
крохмаль 

тугоплавка 

олія 

7,5 0,4 3,0 0 1,40±0,02 4,00±0,02 15,9±0,1 

7,5 0,5 3,0 0 1,90±0,02 4,50±0,02 19,1±0,1 

7,5 0,6 3,0 0 2,04±0,02 6,90±0,03 14,7±0,1 

7,0 0,5 3,0 0 1,75±0,02 1,91±0,02 17,6±0,1 

8,0 0,5 3,0 0 1,95±0,02 2,83±0,02 18,2±0,1 

8,5 0,5 3,0 0 2,02±0,02 2,13±0,02 16,3±0,1 

9,0 0,5 3,0 0 2,01±0,02 1,97±0,02 15,2±0,1 

7,5 0,5 3,5 0 1,90±0,02 4,22±0,02 26,5±0,1 

7,5 0,5 4,0 0 1,90±0,02 4,65±0,02 41,2±0,1 

7,5 0,5 3,0 5,0 0,45±0,01 4,29±0,03 8,3±0,1 

7,5 0,5 3,0 6,0 0,54±0,01 4,52±0,02 9,2±0,1 

7,5 0,5 3,0 7,0 0,59±0,01 6,30±0,02 11,1±0,1 

 

Збільшення вмісту сухого знежиреного молока (СЗМ) з 7,0 % до 9,0 % у 

системі сприяє збільшенню миттєвого модулю пружності з (1,75±0,02)×103 Па 

до (2,01±0,02)×103 Па. Це свідчить про участь білків в утворенні просторової 

сітки гелю. Залежність модулю еластичності та пластичної в’язкості носить 

екстремальний характер з локальним максимумом, який відповідає вмісту СЗМ 

7,5 %. Збільшення вмісту крохмалю сприяє збільшенню всіх реологічних 

показників, зокрема, пластична в’язкість систем збільшується з (19,1±0,1)×106 

Па·с до (41,2±0,1)×106 Па·с.  

Уведення тугоплавких олій (пальмоядрової олії) у систему призводить 

до зменшення абсолютних значень миттєвого модулю пружності, модулю 

еластичності та пластичної в’язкості, але порівняльна оцінка систем, які містять 

олію, показує, що збільшення її вмісту з 5,0 % до 7,0 % сприяє збільшенню 

миттєвого модулю пружності з (0,45±0,01)×103 Па до (0,59±0,01)×103 Па та 

збільшенню модулю еластичності з (4,29±0,02)×103 Па до (6,30±0,02)×103 Па. 

Це вказує на збільшення тиксотропних властивостей і, як наслідок, сприяє 

відновленню структури після механічної дії. Збільшується також і пластична 

в’язкість як результат збільшення вмісту дисперсної фази в системі.  

На основі одержаних даних можна стверджувати, що за варіювання 

вмісту основних рецептурних компонентів можна регулювати текстурні 

властивості кінцевого продукту, а високі тиксотропні властивості дозволяють 

використовувати продукт в системі В2В. А саме реалізовувати напівфабрикат у 

вигляді гелю, який перед споживанням збивається, а з використанням різних 

наповнювачів створюється асортимент.  
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Морозиво відноситься до одного з найбільш популярних видів десерту. 

Високі споживчі якості цього продукту визначають постійний попит на нього. 

Виробництво морозива в Україні зростає із року в рік і місцеві виробники 

займають тверді позиції на ринку. 

Сьогодні ринок морозива все більше наповнюється неякісною 

продукцією, яка не відповідає вимогам нормативної документації, має поганий 

смак та реалізується в оптовій торгівлі по низьким демпінговим цінам. Низькі 

ціни, швидке зростання прибутку, за рахунок погіршення якості, являються 

головним інструментом в конкурентній боротьбі. Виробники морозива все 

частіше почали відходити від класичної рецептури морозива, яке припускає 

використання тільки молочних жирів. Активно починають використовувати 

рослинні жири, які дозволяють знизити собівартість морозива, в той же час їх 

використання веде до змін традиційного смаку морозива. Перспективним 

напрямком розвитку галузі являється цільове виробництво ексклюзивних сортів 

морозива, які призначені для конкретних груп споживачів. 

В рамках концепції здорового харчування необхідність створення 

низькокалорійних видів морозива очевидна. Найбільш радикальний крок у цьому 

напрямку - повна відмова від використання у складі морозива жирової 

компоненти, в 2,5 рази більше калорійної, ніж білок і вуглеводи. Але, знежирене 

загартоване морозиво в Україні із-за низьких органолептичних показників не 

користується попитом. Незважаючи на високі смакові переваги, не користується 

попитом, і імпортне знежирене морозиво. Причина - високі ціни. Однак не факт, 

що такого типу морозиво, навіть при відносно низьких цінах, буде володіти 

високими споживчими властивостями. В цьому плані доцільно проаналізувати 

можливість імітації жиру в морозиві при повній його відсутності. Звернемо 

увагу, насамперед, на високу пластичність жирової композиції.  

Такі десерти як морозиво зазвичай стабілізується за рахунок жирової 

складової (молочні вершки та їх замінники) так як під час диспергування 

подрібнюються жирові частинки які адсорбуються на поверхні розділу фаз 

вода-повітря утворюючи міцні адсорбційні шари формуючи необхідну 

консистенцію. В нашому випадку за відсутності жирової складової необхідним 

є введення стабілізатора, що забезпечить формування структури та 

консистенції на основі аналітичних досліджень нами було обрано натрій-

карбоксиметилцелюлози. 

Таким чином, можна зробити висновок, що розроблене морозиво має 

високі споживні властивості, зокрема смакові, підвищену харчову цінність, 

характеризуються зменшеною калорійністю. Можна спрогнозувати, що воно 

ймовірно буде конкурентоздатним та є перспективним з метою розширення 

асортименту морозива.  
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ХДУХТ, м. Харків 

 

Аналіз ринку десертної молочної продукції показав, що сегмент ринку 

десертної продукції характеризується достатньо вузьким асортиментом 

продукції з гетерогенною структурою. Наявна продукція не задовольняє попит 

споживачів, а це диктує необхідність розширення асортименту продукції з 

пінною та драглеподібною структурою, що має високий попит у населення. На 

основі аналітичних досліджень нами планується розробка технології молочної 

десертної продукції з драглеподібною структурою. 

Головною та необхідною умовою отримання драглеподібних десертів є 

застосування гелеутворювачів, серед яких традиційно використовуються 

полісахариди (агар, крохмаль) та білки (желатин). При цьому головними 

науковими та практичними проблемами для отримання таких систем є 

структурно-механічні властивості драглів, які визначають органолептичні 

показники та термодинамічну сумісність рецептурних компонентів у продукті, 

що одночасно визначає текстурну однорідність продукту, параметри 

технологічного процесу та терміни зберігання. 

Під час використання молока як рідкої основи продукту головною 

технологічною проблемою є його склад, а саме одночасна наявність різних за 

розчинністю та властивостями білків, солей, кислот, жирів. Властивості молока 

та його складових можуть суттєво змінюватись залежно від його рН і здатні 

змінювати стабільність системи, що необхідно враховувати в технологічному 

процесі. 

Імовірно, вибір структуроутворювача може базуватися на двох 

принципах. По-перше, структуроутворювач не повинен за різних умов 

змінювати свої функціональні властивості за результатами зміни хімічного та 

колоїдного стану молока. Цей принцип використовується лише за умови, коли 

структуроутворювач є хімічно індиферентним, колоїдно стабільним і не реагує 

на концентраційну колоїдну присутність складових молока. За іншого підходу, 

структуроутворювач залежить від властивостей складових молока та залучає їх 

у процес структуроутворення до синергетичної взаємодії, забезпечуючи тим 

самим необхідні структурно-механічні, органолептичні показники та 

стабільність під час зберігання. На нашу думку, другий шлях для створення 

десертної продукції драглеподібної структури на основі молока є більш 

перспективним, але потребує детального вибору структуроутворювачів із 

відповідними властивостями. 

З огляду на технологічні властивості молочних продуктів 

найперспективнішим є використання полісахаридів, хімічні властивості яких 

чутливі до змін властивостей молока.  



238 

ТОВАРОЗНАВСТВО ВЕРШКОВОГО МАСЛА 

 

Мяч Л.С., студентка, Костакова Л. Д., ст. викладач 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Хто не полюбляє з ранку до кави з'їсти бутерброд з маслом? Вершкове 

масло є одним із найпопулярніших харчових продуктів, що входять до раціону 

харчування майже кожної людини. Способи виготовлення і корисність 

вершкового масла людству вже відомі досить давно.  

Вершкове масло, до складу якого входять молочний жир, білки, лактоза 

та інші компоненти молока, має високу харчову цінність, чудові смакові якості 

й високу засвоюваність – 98 % для молочного жиру та 94 % – для сухих 

речовин плазми Масло з літнього молока особливо багате на вітаміни А і Е, які 

разом з вітамінами В і С надають йому високої біологічної цінності.  

Вершкове масло - харчовий продукт, який вироблений з коров'ячого 

молока, що складається переважно з молочного жиру і плазми, в яку частково 

переходять всі складові частини молока - фосфоліпіди, білки, молочний цукор, 

мінеральні речовини, вітаміни і вода. Крім класичного вершкового масла, 

підприємства виробляють комбіноване масло з частковою заміною молочного 

жиру на рослинні олії, а також жирові продукти – спреди і топлені суміші.  

Існує два способи виробництва масла: збивання вершків середньої 

жирності і перетворення високожирних вершків.  

Для виробництва масла перерахованими способами існують відповідні 

технологічні лінії. В лінію для виробництва масла способом збивання вершків 

обов'язково входять ємності для фізичного дозрівання вершків і виробники 

масла безперервної або періодичної дії. В лінію виробництва масла способом 

перетворення високожирних вершків включають сепаратори для високожирних 

вершків і виробники масла різних типів і конструкцій.  

З економічної точки зору виробництво масла методом перетворення 

високожирних вершків більш доцільно за рахунок значного скорочення 

технологічного циклу, меншою енергоємності обладнання, його більшої 

компактності і легкості в обслуговуванні. Масло, отримане шляхом 

перетворення високожирних вершків, має кращі мікробіологічні показники, 

волога і наповнювачі в ньому більш дисперговані. А збите масло 

характеризується кращими структурно-механічними характеристиками і 

можливістю фасування у брикети в потоці. 

Проте, на сьогоднішній день, майже кожна друга пачка вершкового масла 

є фальсифікатом. У боротьбі за прибутками недоброчесні товаровиробники 

виготовляють вершкове масло з порушеннями технологічного процесу та 

замінюючи природну сировину на синтетичну. Споживачеві досить часто 

доводиться споживати замість справжнього вершкового масла, масло 

фальсифікат. Саме тому, держава має виступати в якості контролера і арбітра 

по інспектуванню товаровиробників вершкового масла з метою запобігання 

продажам фальсифікату цього харчового продукту.   
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На сьогоднішній день зростаюча популярність чізкейків знайшла 

відображення в пропозиціях ресторанів і кафе. У кожному другому закладі 

ресторанного господарства України пропонують чізкейк в тому чи іншому 

вигляді. Найчастіше всього замовляють класичний чізкейк, але в третині 

випадків пропонують і чізкейки з додатковими смаками і добавками: від 

фруктів до м'яти і кавового наповнювача.  

В більшість підприємств ресторанного господарства міста Харків 

чізкейки також входять у виробничу програму підприємства. Він є простим в 

приготуванні і неповторним на смак. Це ідеальний варіант для подачі на стіл, 

він не тільки смачний, але і естетично оформлений шматочками фруктів, 

шоколадом, помадкою. Крім того, чізкейк корисний, так як він багатий білком, 

що допомагає підтримувати організм дорослої людини і дитини в формі.  

Важливо відзначити, що на сьогодні асортимент як кондитерських 

виробів так і чізкейків значно розширюється, з’являються нові види, форми й 

смаки, тому необхідним є розширення і асортименту наповнювачів для них. Так 

як розширення асортименту є ключовим чинником для залучення уваги 

споживача, тому  розробка та впровадження інноваційних технологій нової 

продукції є однією із складових існування продукції на ринку товарів.  

На ринку пропонують напівфабрикати рідких і сухих наповнювачів для 

кондитерських виробів і чізкейків. Але наукового обґрунтування стосовно 

використання харчових інгредієнтів та параметрів виробництва 

напівфабрикатів-наповнювачів для них немає. Проте часто наповнювачі для 

чізкейків мають незадовільну шарувату текстуру, неоднорідну консистенцію, а 

також з’являються  тріщини при охолодженні і готовий продукт (чізкейк)  має 

незадовільні органолептичні властивості, не тривалий термін зберігання і не 

високу харчову цінність.   

Нами пропонується розширити асортимент чізкейків за рахунок 

використання у якості наповнювачу напівфабрикату збивного, який добре 

поєднується з різними рецептурними інгредієнтами, наприклад, з молочною 

сировиною (сир кисломолочний, згущене молоко); з плодово-ягідною 

консервованою сировиною (джем, варення, повидло, пюре, концентрати соків); 

з фруктово-ягідною сировиною (абрикоси, персики, вишні, груші, полуниця, 

малина); з овочевою сировиною (морква, гарбуз); з сировиною на основі 

шоколаду (шоколадний ганаш) з одержанням виробів, що будуть вирізнятися 

ніжним, вишуканим смаком, простотою приготування, відносно недорогими 

витратами на придбання складових компонентів, стабільністю форми та об’єму. 
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В ході аналітичних досліджень встановлено, що асортимент вітчизняних 

борошняних кондитерських виробів постійно розширюється за рахунок 

впровадження кондитерських виробів закордонних виробників. Цими 

борошняними кондитерськими виробами є м’які вафлі, маффіни, капкейки, 

штоллени, скони, макаруни, брауні, каннолі і ін. Історичною ознакою 

борошняних кондитерських виробів (тістечок, тортів, мафінів, капкейків)  є їх 

художнє оздоблення, декорування.  

У виробництві борошняної кондитерської продукції (тістечок, тортів, 

мафінів, капкейків) використовується значна кількість різноманітних 

оздоблювальних напівфабрикатів (кремів) для промазування, фарширування і 

оздоблення. Крем для оздоблення поверхні кондитерських виробів є пишною 

масою, яку виготовлено збиванням масла вершкового, яєць курячих, вершків з 

цукром і іншими продуктами. Він характеризується високою харчовою 

цінністю і відмінними смаковими якостями. Крем вершковий для оздоблення 

поверхні кондитерських виробів пластичний, що дозволяє створювати з нього 

прикраси різноманітних форм. Разом з перевагами крем вершковий має певні 

недоліки, а саме він швидко псується і дуже чутливий до бактеріальних 

забруднень, має низьку піноутворюючу здатність і стійкість піни.  

На сьогодні в Україні організоване виробництво спеціалізованих жирів, 

які використовуються переважно для приготування тіста. Також широко 

використовуються жирові компоненти для комбінування з молочною 

сировиною – замінники молочного жиру. Переваги їх застосування полягають у 

можливості коригування температури плавлення жирової фази, високій 

антиокиснювальній стабільності й здатності до тривалого зберігання. До 

недоліків можна віднести нерівноцінну заміну молочного жиру на жировмісну 

сировину і продукти її переробки з точки зору харчової цінності, вмісту 

трансізомерів та тугоплавких жирів. Таким чином, заміна жирових сумішей на 

рідкі олії неможлива без зміни показників якості харчової продукції, оскільки 

це передбачає зміну технології виготовлення.  

Тому актуальним у цьому аспекті є застосування олій без вмісту 

трансізомерів жирних кислот, без твердих жирів або зі зменшеним їх вмістом за 

умови здатності крему зберігати форму під час формування з нього різних 

фігурних прикрас, відповідати вимогам органолептичних, фізико-хімічних 

показників та показників безпеки. Одним із перспективних способів вирішення 

проблеми застосування твердих жирів та гідрогенізованих олій є використання 

олеогелів. Олеогелі одержують із рідких олій уведенням у них гелеутворювача, 

який переводить рідку олію в гелеподібний стан.  
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Виробництво високоякісної конкурентоспроможної продукції на 

сучасних підприємствах повинно здійснюватися з урахуванням властивостей 

сировини, напівфабрикатів і готової продукції на всіх етапах переробки та 

зберігання. Все це відноситься до найважливіших фізико-хімічних показників, 

що визначає якість кондитерських мас і особливості різних технологічних 

процесів їх переробки. Переробка кондитерських мас супроводжується 

складними хімічними, фізико-хімічними, теплофізичними і механічними 

процесами, вивчення яких дозволяє організувати ефективний і об'єктивний 

контроль, і управління технологічними циклами виробництва.  

Сучасні тенденції розширення асортименту кондитерських мас 

орієнтовані на удосконалення традиційних і створення нових видів їх покриття 

(оздоблення). Так як зовнішній вигляд, наприклад,  кондитерських виробів, 

сиркових виробів та ін., відіграє велику роль у формуванні споживчого попиту, 

саме тому вони займають одне із провідних місць. За допомогою 

оздоблювальних напівфабрикатів виготовляють різноманітні декоративні 

прикраси, використовуючи для цього спеціальні прийоми і різні пристрої. 

Вітчизняною та зарубіжної промисловістю налагоджено випуск 

оздоблювальних напівфабрикатів, основною перевагою яких є швидкість 

приготування. Вони являють собою повністю або частково готові до вживання 

суміші сухих, рідких або пастоподібних компонентів. 

Виробники  кондитерських виробів та сиркових мас показують стійке 

зростання попиту на даного роду кондитерські маси, так як однією з важливих 

задач є створення конкурентоздатної продукції, що передбачає забезпечення 

високої якості, зниження собівартості і збільшення тривалості зберігання. Для 

вирішення поставлених задач у ринкових умовах, які склалися, актуальним є 

використання в рецептурному складі глазурей, нових інгредієнтів, нових 

прийомів і способів оздоблення. 

З метою забезпечення високих показників якості кондитерських виробів 

та сиркових мас з використанням помадної глазурі, актуальним є розробка 

асортименту та рецептурного складу, що дозволить вирішити недоліки 

притаманні вже існуючим глазурям (шоколадна глазур, горіхова глазур і т. ін.).  

Дана робота буде присвячена розгляду сучасних аспектів виробництва 

кондитерських мас, а саме глазурей,  для декорування сиркових виробів. 

Під час виконання роботи планується дослідити якісні характеристики 

сировини та готового продукту за допомогою стандартних методів визначення 

органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників, а також 

провести відпрацювання нової рецептури і технології з визначенням 

показників.  
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The problem of competence of restaurant staff is very relevant, including 

because it has not received wide coverage in scientific publications. 

Today the market of restaurant services is not an easy situation. There is an 

increase in competition, lack of customers due to lower incomes, rising prices for 

products. In addition, due to the COVID-19 pandemic, quarantine was introduced, 

which directly affected the closure of restaurants and the inability to work due to 

restrictions, which led to a decrease in the profitability of restaurants. 

To get out of this crisis situation of the restaurant industry, it is necessary for 

restaurant businesses to increase their competitiveness. Including due to the high 

level of key competencies of restaurant staff. 

Service staff – a team of specialists familiar with the field of hospitality, who 

perform various functions aimed at meeting the needs of the guest through service, 

in accordance with established standards, norms and rules. In the hall of the 

restaurant it is a waiter, bartender, hostess, sommelier, hall administrator. In 

addition, staff is also a sales tool. The volume of sales depends on the working 

atmosphere in the restaurant and whether employees are satisfied with their work. 

Restaurant staff must adhere to the ethics of business communication, as 

business etiquette determines the relationship between the boss and subordinates, 

between employees within the institution and visitors. This also includes the 

competencies of customer orientation, sociability, openness, friendliness, neatness, 

stress resistance, etc. 

The relationship between the boss and subordinates largely determine the 

atmosphere in the team. First of all, the head of the restaurant business must enjoy 

the respect of employees, be an authority for subordinates. This primarily affects 

visitors to the restaurant. In order to have a friendly atmosphere in the team, which 

helps to better and faster to cope with the case, the leader must know and follow 

some rules: 

- the manager must treat all employees equally; 

- if there is a need to make remarks to the employee, it should not be 

expressed in the presence of other employees; 

- when the leader enters the room with subordinates, he greets everyone, but 

the hand should not be extended; 

- when meeting with the boss, subordinates should greet first, but if the boss 

is a young man, he is the first to greet a woman and a man much older than himself; 

- manager – a man always passes a woman at the entrance to the elevator, on 

the stairs, helps to open the door; 

- the leader must set specific tasks for the treatment and communication with 

subordinates. 
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If there is a situation when one of the employees is a close friend of the boss, 

then at work between them should be restrained relations and in the presence of 

others they should not have extraneous conversations. There are also rules for 

official conversations of the chief with subordinates: 

- the leader must make a plan of the conversation in advance; 

- choose the time needed to achieve your goal; 

- choose the place and time for interviews, taking into account their impact on 

the results; 

- before starting a conversation, the boss needs to create an atmosphere of 

mutual trust; 

- from the beginning to the end of the conversation, the leader must follow 

the main direction leading to the intended goal; 

- the boss must be at the height of the position; 

- The manager must stop the conversation after achieving the intended goal. 

This is the ethics of business relations of the restaurant business. 

One of the current problems for any restaurant is the selection of staff. In 

order for an institution to function successfully, it is necessary not only to 

substantiate the concept, install modern technical equipment and decorate the 

interior. Central and significant is the human factor – a person with his professional 

skills and abilities, creativity, emotions, knowledgeable in the restaurant industry – 

the staff. 

Service staff – a team of specialists familiar with the field of hospitality, who 

perform various functions aimed at meeting the needs of the guest through service, 

in accordance with established standards, norms and rules. In the hall of the 

restaurant it is a waiter, bartender, hostess, sommelier, hall administrator. 

Every restaurant is fighting for a skilled worker. Despite the fact that the 

labor market offers a large number of restaurant staff, there are only a few 

professionals here. Accordingly, the main task of the manager, the head should be 

training and preparation, instead of search of ready workers. 

Significant problems in recruitment are that competition in this area is 

constantly growing, new institutions are opening every day, and young people with 

a constant desire to look for something better, low level of motivation of employees 

by some employers, low probability of career growth, not too high level of payment 

and prestige of work in comparison with foreign colleagues. 

Every restaurant is a complex object with a set mechanism that must work 

effectively. The driving force of this mechanism is the work of man as a member of 

the service staff of the restaurant, which is not only his face, but also most reflects 

the soul of the institution, conveying the inner mood of the whole enterprise to the 

guest. The restaurant business in the field of service has a special place. Here, the 

employee is very important, because in order to serve one guest, you need to 

involve about six to eight people, and it is the employee in this area who spends 

ninety percent of his working time in communication.   
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РОЗРОБКА ФРУКТОВОГО МАРМЕЛАДУ ЗБАГАЧЕНОГО 

НЕТРАДИЦІЙНОЮ РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ  

 

Силка І.М., канд. техн. наук, Целюх В., магістр 

НУХТ, м. Київ 

 

Кондитерські вироби - це висококалорійні харчові продукти, що 

відрізняються високим вмістом сухих речовин, що володіють солодким смаком, 

складним ароматом і привабливим зовнішнім виглядом. За даними Центру 

досліджень кондитерського ринку, середнє споживання кондитерських виробів 

в Україні становить 24 кг на душу населення в рік, з яких близько 8 кг 

доводиться на кондитерські вироби з цукру. 

У рецептуру кондитерських виробів найчастіше включаються рослинні 

компоненти, наприклад, фруктові, ягідні, овочеві пюре і соки, екстракти і 

настої трав. Тому крім вуглеводів, жирів, білків, кондитерські вироби можуть 

бути джерелами вітамінів, баластних речовин. Створення нових видів 

кондитерських виробів, що містять натуральну рослинну сировину – джерело 

вітамінів і харчових волокон, є актуальним завданням сучасної промисловості. 

Для вдосконалення було обрано технологію фруктового мармеладу 

збагаченого нетрадиційною рослинною сировиною. Перспективним є 

застосування калини звичайної в якості компонента рецептури при 

виготовленні мармеладу. Пектинові речовини соку калини забезпечують його 

здатність перетворюватися в желе (що є необхідною умовою в технології 

виготовлення мармеладу). У калині містяться вітаміни (A, D, E, С), мінерали 

(фосфор, магній, калій, залізо, кальцій, мідь, марганець, йод). У ягодах калини 

багато інвертного цукру - близько 30%, також виявлені Р-активні сполуки 

(біофлавоноїди), дубильні речовини і оцтова кислота. 

Оскільки власного пектину, що міститься в калині, недостатньо для 

утворення необхідної структури в якості додаткової сировини було обрано 

апельсинове пюре відоме своїм високим вмістом пектинових речовин. Його 

полівітамінний комплекс представлений вітамінами групи B та вітаміном С. В 

апельсині міститься достатня кількість макро- і мікроелементів.   

Обрана фруктово-ягідна сировина містить клітковину, проте її кількість 

не достатня для утворення желеподібної структури. Тому до рецептури було 

введено додаткову кількість пектину. Серед асортименту високо- та 

низькоетерифікованих пектинів, було обрано пектин цитрусовий АРС 105 зі 

ступенем етерифікації 60 – 62 %. Індикаторно-рефрактометричним методом 

було визначено, що ступінь гідрофільності даної харчової добавки становить 31 

%. При дослідженні було визначено, що ступінь набухання пектину 

цитрусового АРС 105 знаходиться в межах 1,25 –1,5 %. 

В ході експериментальних досліджень були розроблені продукти з різним 

співвідношенням основної сировини (пюре апельсина, пюре калини), що 

представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Співвідношення пюре апельсина та калини в рецептурах 

досліджуваних зразків мармеладу 

№ 

зразка 

Масова частка пюре 

апельсина, % 

Масова частка пюре калини, 

% 

1 25 75 

2 75 25 

3 60 40 

4 40 60 

5 50 50 
 

Проведені аналізи по визначенню органолептичних та фізико-хімічних 

показників якості дозволили відібрати серед досліджуваних зразків найкращі. 

 

Таблиця 2 – Органолептичні показники досліджуваних зразків мармеладу 

Показни

к 

Досліджувані зразки 

№1 №2 №3 №4 №5 

Колір 
Яскраво-

бордовий 

Помаран-

чевий 

Блідо-

бордовий 

Блідо-

помаран-

чевий 

Рожевий 

Смак 

Солодкий, з 

яскраво 

вираженим 

смаком 

калини та 

ноткою 

апельсину 

Солодкий, 

домінує 

смак 

апельсину, з 

ноткою 

калини 

Солодкий 

смак 

апельсину 

та калини 

(домінує 

апельсино-

вий) 

Солодкий 

смак 

апельсину 

та калини 

(домінує 

калиновий) 

Солодкий

, не 

виражени

й 

фруктово-

ягідний 

смак 

Запах 

Яскраво 

виражений 

запах 

калини з 

ноткою 

апельсину 

Яскраво 

виражений 

запах 

апельсину з 

ноткою 

калини 

Запах 

калини з 

ноткою 

апельсину 

Запах 

калини з 

ноткою 

фруктового 

запаху 

Запах 

калини та 

апельсину 

Консис-

тенція 

Пружна, 

желеподібн

а, ніжна 

Пружна, 

желеподібн

а, ніжна 

Пружна, 

желеподібн

а, ніжна 

Пружна, 

желеподібн

а, ніжна 

Пружна, 

желеподіб

на, ніжна 
 

На підставі розширеної органолептичної оцінки встановили, що 

найкращими показниками володіють дослідні зразки № 1 і № 2. Даний вибір, 

пов'язаний з тим, що споживачі віддають перевагу продукту з яскраво 

вираженим моносмаком, запахом і кольором апельсина або калини і не 

вважають за краще зразки, де вони змішуються. 

Внаслідок дієтичної спрямованості розроблюваного фруктово-ягідного 

мармеладу зростає ймовірність розширення даного сектору кондитерських 

виробів, які є улюбленим продуктом людей різних вікових груп.  
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХАРЧУВАННЯ 

В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силка І.М., канд. техн. наук, Попович В., магістр 

НУХТ, м. Київ 

 

Інформація про шкідливість глютену для людського організму та 

небезпечність його вживання з’являється в багатьох джерелах. Глютен 

міститься у більшості продуктів повсякденного харчування, а також майже в 

усіх зернових культурах. Він є основним компонентом пшеничного борошна 

(вміст до 30%).  

Як правило, непереносимість глютену супроводжується певними 

симптомами й у медицині відоме як целіакія. За цього захворювання 

порушується засвоєння поживних речовин у тонкому кишечнику. За даними 

ВООЗ, на целіакію страждає близько 1 % населення земної кулі. Хворі на 

целіакію зареєстровані в Україні. Розширити асортимент продуктів харчування 

хворих на целіакію можна лише виготовленням безглютенової продукції. 

Розробленню і впровадженню виробів з безглютеновим білком багато уваги 

приділяють закордонні науковці. Клієнти ж цього сегменту диктують правила і 

ресторанам: вони не хочуть обирати у меню страви, що підходять під дієту, а 

просто шукають у ньому позиції зі спеціальною позначкою. Маркування меню 

давно практикується у розвинених країнах Європи і навіть на Філіппінах. 

Більшість ресторанних меню і продуктових лінійок, наприклад у сусідній 

Польщі, адаптовані під людей із певними харчовими проблемами. В Україні ж, 

якщо такі позиції вдається знайти, коштують вони, як правило, вдвічі дорожче 

класичних варіантів.  

Варто зазначити, що великі ресторани вже підлаштовуються під клієнтів з 

особливими запитами і пропонують їм альтернативне меню. Наприклад, в 

італійському ресторані «Piccolino» мережі La Famiglia будь-яку пасту можна 

замовити в безглютеновому варіанті, як і деякі інші страви у всіх закладах 

мережі. 

У закладі ресторанного господарства «Good Wine» говорять про 

розширення асортименту і зростання продажів у продуктовому сегменті 

безглютенової продукції. Наприклад, за перше півріччя 2019 року він зріс на 

12 %.  

Перспективним напрямом є розширення асортименту борошняно-

кондитерських виробів на основі кукурудзяного борошна. Це повноцінний 

продукт за харчовою та біологічною цінністю, що не містить глютену та не 

поступається пшеничному борошну вищого ґатунку, а за деякими показниками 

перевершує останнє.  

Оскільки вітчизняний ринок ресторанів безглютенового харчування ще 

не відбувся і на практиці поки не існує повноцінно успішних проектів, варто 

працювати над розширенням асортименту нової кулінарної продукції без 

глютену. Це дозволить закладам ресторанного господарства вводити меню 

безглютенових страв, на які постійно збільшується попит.  
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ВЕГЕТАРІАНСТВО ЯК ХАРЧОВА ТЕНДЕНЦІЯ У СФЕРІ СУЧАСНОГО 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Силка І.М., канд. техн. наук, 

Ромайський Н., магістр, Бубель Д., магістр 

НУХТ, м. Київ 

 

За даними Baum+Whiteman (міжнародна консалтингова компанія у сфері 

харчових продуктів, ресторанів та готелів на чолі з «деканом консультантів з 

ресторанної справи» М.Дж. Уайтман), попит на продукти без м'яса збільшився 

на 94 % в 2017 році, і прогнозується, що перехід на веганство стане найбільшою 

харчовою тенденцією в 2021 році. Згідно з дослідженнями Oxford Martin 

School, якби світове населення харчувалося рослинною їжею, до 2050 року це 

могло би врятувати більше 8 млн. життів, а також скоротити збиток 

навколишнього середовища вартістю до $1,2 трлн. З таким стрімким 

зростанням популярності вегетаріанства, хоча б наполовину, але це реально. 

На сьогодні світовим лідером за кількістю “рослинних закладів” є 

Великобританія. Тут відкривають вегетаріанські та веганські пекарні, кафе, 

бістро, ресторани та магазини. За нею слідує Германія. З огляду на світову 

тенденцією варто зазначити, що в Україні 5,2 % населення, а це два мільйони 

людей, не споживає м’яса. Такі дані були отримані під час соціологічного 

дослідження у вересні-жовтня 2017 року зоозахисної організації «Відкриті 

клітки» та Київського міжнародного інституту соціології. Статистична похибка 

вибірки не перевищує 2 %. 

Згідно з дослідженням, більшість тих, хто відмовляється від споживання 

тваринних продуктів молоді люди від 18 до 29 років. Крім того, у цій віковій 

категорії більше людей обирають повну відмову від продуктів тваринного 

походження (веганство), порівняно зі старшим поколінням. 

Інше питання — виробництво рослинної продукції та ресторанне 

господарство. Одним з відносно нових, ще не достатньо поширених у закладах 

ресторанного господарства трендів є флекситаріанство, тобто так зване 

“гнучке” вегетаріанство, яке допускає вживання м’яса, але значно зменшує його 

кількість в раціоні. Основою цього напряму є правильний раціон харчування, 

що зумовлює більш відповідальне ставлення до вибору страв, а отже відповідно 

аналіз їх харчової цінності. У закладах такого типу завжди можна знайти ситні 

салати: салат з сочевицею і козячим сиром, салат з брі, персиками й 

карамелізованою цибулею.  

В країнах Європи практично в кожному ресторані можна знайти 

веганське меню. Однак у нас цей напрямок тільки починає розвиватися. 

Успішна діяльність і міцність позицій вегетаріанського ресторану на ринку 

потребують необхідності постійного удосконалення існуючої продукції та 

послуг, а також відслідковування, аналізу й оперативного реагування на зміну 

умов і параметрів середовища бізнесу.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Коротич О.М., асистент 

ОНАХТ, м. Одеса 

 

В епоху неймовірних досягнень та розробок у сфері харчування заклади 

ресторанного господарства прагнуть відповідати запитам споживача щодо 

корисності та безпечності продукції. Якщо раніше акцентували увагу на 

корисності продукції найчастіше розробники дієтичного харчування у їдальнях, 

то зараз така мета стоїть перед кожним закладом, що прагне заволодіти 

достатнім контингентом. В той же час залишається на високому рівні 

оцінювання органолептичних якостей страв та виробів. Тому продукція 

ресторанного господарства має бути і привабливою зовні, і мати високу 

біологічну цінність. Обидві ці проблеми є можливість вирішити впровадженням 

натуральних інгредієнтів із функціональними властивостями.  

Харчові барвники є досить поширеними складовими продукції 

ресторанного господарства. У галузі використовуються як барвники 

натурального походження, так і синтетичні. Проблема забарвлення харчових 

продуктів – це тонка межа між кольоровою безпечністю та яскравою отрутою. 

Недотримання чіткого дозування синтетичних барвників призводить до 

наслідків у здоров’ї споживача. Найкращим вирішенням проблеми є повна 

відмова від використання синтетичних барвників хоча б у непромислових 

умовах приготування продукції. Натуральні барвники із природної сировини є 

досить дорогими через складні технології отримання та низьку стабільність до 

умов виробництва ресторанного господарства.  

Метою науковців є вдосконалення технологій екстрагування та 

підвищення стабільності барвників природного походження. Розроблено 

технологію отримання антоціанових барвників із нетрадиційної сировини – 

зернової культури сорго. Для екстрагування використовувались верхні 

оболонки забарвлених сортів сорго. В якості екстрагенту було обрано 

трьохатомний спирт гліцерин, використання якого досить поширене у харчовій 

галузі. Вихід натурального барвника збільшено за рахунок процесу 

комплексоутворення антоціанів та гліцерину. Процес екстрагування 

вдосконалено попередньою обробкою сировини, використано концентрування 

під вакуумом під впливом надвисоких частот. Антоціани сорго більш стабільні 

до температурних режимів приготування страв та володіють великою кількістю 

функціональних властивостей, що доведено міжнародними науковими 

дослідженнями.  

Проведені дослідження введення отриманого барвника в рецептури 

солодких страв та кондитерських виробів. Розроблено технології приготування 

напівфабрикатів для оздоблення продукції ресторанного господарства із 

функціональними властивостями. Отриманий барвник може бути використаний 

для приготування страв здорового харчування, як функціональний інгредієнт 

для підвищення біологічної цінності продукції.   
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТОПЛЯНОЇ КЛІТКОВИНИ 

У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МЛИНЦІВ 

 

Андрєєва С.С., канд. техн. наук, 

Пивоваров Є.П., докт. техн. наук, доцент, 

Худоба Т.В., студент 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Серед речовин, що володіють властивістю вологоутримуючої здатності, 

представляють інтерес харчові добавки на основі полісахаридів (камеді, 

пектини, целюлоза та її похідні, крохмалі модифіковані, декстроза та ін..), які 

використовують в виробництві прісного тіста, зокрема тісто для оладок, 

млинців, вареників. Начасі все більше використовують модифіковані 

крохмалів, що  стабілізують консистенцію тіста, а також є 

структуроутворювачами за рахунок вологоутримуючої дії. Але ж використання 

модифікованих крохмалів не є раціональним в дитячому, спортивному та 

геродієтичному харчуванні, за рахунок вмісту в ньому фосфатів, кисневмісних 

кислот, лужних з’єднань. 

Найбільшого розповсюдження в технології прісного тіста набувають 

добавки на основі клітковини та харчових волокон злакових культур, які 

можуть впливати на реологічні властивості тіста. 

На відміну від клітковини злакових культур, картопляна містить менше 

фітинової кислоти, що надає переваги, оскільки при вживанні продуктів з  

картопляної клітковиною не погіршується засвоєння мінеральних речовин. 

Картопляна клітковина має високогідрофільні властивості і здатна 

зв'язувати 10-15 г води/1 г. Завдяки високій вологоутримуючої і 

жирозв’язуючої здатності картопляну клітковину доцільно додавати в м'ясні 

вироби, хлібі борошняні кондитерські вироби. Використовуючи таку добавку 

можна зменшити загальний вміст жиру в продукті. 

Досліджуючи європейський ринок виробництва картопляної клітковини 

для використання її в кулінарній продукції, нашу увагу зупинили декілька 

компаній це шведська фірма «Lyckeby Culinar». 

Шведська фірма «Lyckeby Culinar» виробляє дієтичну картопляну 

клітковину «Potex» – новий на ринку України продукт. «Potex» виготовляють з 

клітинних стінок картоплі, представляє собою порошкоподібну добавка, світло-

сірого кольору, з розмірами частинок менше 1 мм. За даними досліджень 

виробника зміст дієтичної клітковини становить 23 г/100 г. До складу продукту 

входить геміцелюлоза, пектин, целюлоза і лігнін. 

Відомо, що готовий млинцевий напівфабрикат, отриманий з тіста із 

задовільною в'язкістю, може мати незадовільні органолептичні властивості. 

Тому оцінка органолептичних показників млинцевих напівфабрикатів з 

гідрофільними добавками є важливою для визначення раціональних 

концентрацій досліджуваних добавок. 

В даному експерименті, використовуємо відпрацьовані гідрофільні 

добавки це картопляна клітковина і желатин. Картопляний крохмаль ми не 
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досліджуємо через причини його низької стабільності під час тривалості 

зберігання млинцевого тіста. Дослідні та контрольні зразки млинцевих 

напівфабрикатів готували із використанням борошна пшеничного вищого 

ґатунку (табл.). 

 

Таблиця – Органолептичні показники свіжовипечених млинцевих 

напівфабрикатів від виду та вмісту гідрофільних добавок 

Найменування 

дослідних зразків 

Вміст 

гідрофільної 

добавки, % 

Органолептичні показники: 

стан 

поверхні 

вид в 

місцях 

згину 

консистенція 

Тісто млинцеве 

(контроль) 
0,0 гладка 

дрібні 

тріщини  

м’яка, не пориста, 

слабо-еластична 

Тісто млинцеве із 

картопляною 

клітковиною 

1,0 

гладка без тріщин 
м’яка, еластична, 

пориста 
1,5 

Тісто млинцеве із 

желатином 

1,0 гладка без тріщин 
м’яка, але більш 

щільна, еластична 

1,5 гладка без тріщин 
щільна, не 

пориста 

 

Результати досліджень показали, що смак, колір та запах напівфабрикатів 

із введенням гідрофільних добавок не змінився. Але ж зовнішній вигляд 

дослідних зразків був різний. Так, для контрольного зразку, спостерігалося  в 

місцях згину дрібні тріщини, консистенція була м’якою але не достатньо 

пористою. 

Для зразку із вмістом желатину спостерігалася більш щільна 

консистенція напівфабрикату, а саме за вмісту  желатину 1,0 % напівфабрикат 

був м’яким але більш щільним та еластичним, за підвищення вмісту1,5 % 

напівфабрикат не відповідав вимогам якості. 

Відмінними показниками були млинцеві напівфабрикати із вмістом 

картопляної клітковини 1,5 %, слід відмітити, що напівфабрикат мав м’яку, 

пористу та еластину консистенцію, стан поверхні – гладкий та без тріщин. 

Для введення клітковини у млинцеве тісто, її необхідно зважити та 

суспендувати у воді за температури 25….30 °С, за гідромодулем 1÷10, після 

суспензію необхідно витримувати 30 хвилин, для повного набрякання 

клітковини. За органолептичними показниками суспензія повинна мати в’язко-

текучу консистенцію, колір може бути коломутний або сірий, запах та смак 

нейтральний. 

Таким чином, приймаємо до рецептурного складу млинцевого тіста – 

картопляну клітковину «Potex» із вмістом 1,5 %.   
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ СМАКІВ ПИВА  

В МІНІ-ПИВОВАРНЯХ РЕСТОРАННОГО ТИПУ 

 

Мельник І.В., канд. техн. наук, доцент 

ОНАХТ, м. Одеса 

 

На сьогоднішній день пивоваріння в Україні є перспективною галуззю, що з 

кожним роком розширюється за рахунок впровадження нових технологій, рецептур, 

обладнання. Подальші перспективи українського ринку пива залежатимуть від 

загального рівня платоспроможності населення і доступності напою.  

Окремо виділяється такий учасник ринку як міні-пивоварні, які за останні 

декілька років набули неабиякої популярності серед споживачів. Найбільше 

міні-пивоварень розташовано на заході та півдні України, в таких містах, як 

Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Тернопіль та, звичайно, Київ. У інших містах їх 

кількість значно менша. У період з 2013 по 2014 роки спостерігався значний 

спад пивоварної галузі. Економічна криза торкнулася і міні пивоварень 

ресторанного типу, що призвело до зменшення річного випуску пива. Проте, у 

2015 році крафтові та міні-пивоварні знову почали діяти. Це пов’язано з тим, 

що влада встановила більш лояльні закони щодо експорту сировини з Європи, з 

якою працюють більшість пивоварень ресторанного типу.   

Український споживач став віддавати перевагу якісному напою з 

класичним або оригінальним смаками, потрібен не тільки смачний, але й 

корисний напій.  Крім того, у результаті конкуренції виробники розробляють 

нові технології та сорти пива, які здатні зацікавити сучасного споживача. Міні-

пивоварні почали користуватися популярністю не тільки тому, що пропонують 

споживачам живе пиво. Завдяки невеликим потужностям відкриваються 

можливості розробки нових сортів пива. При правильному підборі додаткових 

компонентів можна поліпшити не тільки органолептичні, але і функціональні 

властивості пінного напою. 

Класична рецептура пива включає в себе 4 основних компоненти: солод, 

хміль, дріжджі і вода. Нетрадиційні компоненти вносяться на стадії варки, бродіння 

або доброджування, в залежності від хімічного складу і бажаного ефекту. 

Важливо постійно шукати нові смаки і експериментувати з базами і добавками. 

Для визначення напрямку роботи і розширення асортименту пива міні-

пивоварень міста Одеса з метою залучення клієнтів, проводилося маркетингове 

дослідження щодо вивчення смакових уподобань населення. Було опитано 100 

осіб віком від 21 до 60 років; співвідношення статі – 50/50; рід занять і 

положення в суспільстві – довільні. 44 % респондентів віддали перевагу 

класичному пиву, а оригінальним смакам, %: вишні – 8; груші – 5; яблука – 5; 

айви – 9; лимону – 2; апельсинової цедри – 9; меду – 5; кориці – 5; імбиру – 2; 

мускатного горіху – 6. 

Використання плодово-ягідної сировини в рецептурах пива не тільки 

корисно, а й дуже актуально. Ринок пива необхідно постійно розширювати, так 

як запит споживачів зростає з кожним днем. Такий підхід покращує культуру 

споживання і може дозволити пивоварні вийти на більший ринок збуту.   
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ 

ОТРИМАННЯ КЕКСІВ ДЛЯ ХВОРИХ НА АНЕМІЮ 

 

Лазарєва Т.А., докт. пед. наук, професор,  

Аксакова Н. О., магістрант  

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 

 

Одним із поширених порушень раціону харчування населення у світі є 

дефіцит заліза, який є причиною розвитку залізодефіцитних станів та анемії. За 

даними ВООЗ поширення анемії серед населення у цілому в світі складає 

24,8 % та частіше зустрічається у дітей дошкільного віку (47,4 %) і вагітних 

(41,8 %). 

Вченими виявлено, що попередити анемію можливо шляхом 

збалансованого харчування, збагачення раціону вітамінами та препаратами, що 

містять залізо та речовини, що сприяють всмоктуванню та засвоєнню заліза у 

організмі людини.  

Продуктами масового споживання є борошняні кондитерські вироби, 

серед яких є кекси. Отже, актуальною задачею постає обґрунтування та 

розроблення способу отримання кексів, що містять у своєму складі природні 

сполуки заліза для проявлення антианемічної дії. 

Для надання кексу статусу продукту антианемічної дії вміст фізіологічно-

функціонального інгредієнту (заліза) має бути 10-50 % від рекомендованої 

добової потреби. За основу було прийнято, що рекомендована добова потреба у 

залізі складає для чоловіків 14 мг, для жінок 18 мг, для вагітних жінок – 38 мг 

та для жінок, що годують – 33 мг. 

В ході дослідження нами було проаналізовано харчові інгредієнти, у 

складі яких є залізо. Виявлено, що до сировини, що містить достатню кількість 

заліза відносять патоку (1,2 мг), какао-порошок (13,8 мг), олію гарбузову 

(13,07 мг), курячий жовток (2,71 мг), столовий буряк (1,4 мг) та чорну 

смородину (1,5 мг). Крім того, у чорній смородині міститься значно висока 

кількість вітаміну С, а саме 181 мг на 100 г продукту, що буде сприяти 

засвоєнню сполук заліза. 

Запропоновано ввести до складу рецептури інгредієнти, що містять 

підвищену кількість природних сполук заліза, а саме борошно гречане, 

борошно горохове, патоку, какао-порошок, сік столового буряку та олію 

гарбузову. Для засвоєння негемового заліза, що міститься у рослинній 

сировині, необхідними є наявність вітамінів В2, В6, В12, С, РР та амінокислот.  

Гречане борошно має високу харчову та споживну цінність, 

характеризується підвищеним вмістом білка, який містить всі необхідні 

амінокислоти, в тому числі й незамінні. Гречане борошно містить вітаміни 

групи В, а саме (на 100 г продукту): В1 (0,4 мг), В2 (0,19 мг), В6 (0,58 мг), В9 

(0,54 мг), а також вітаміни РР (2,7 мг). Одним із критеріїв біологічної цінності 

продуктів харчування є вміст мінеральних речовин. До складу гречаного 

борошна входять такі основні мінеральні речовини, як (на 100 г продукту): 

Калій (577 мг), Фосфор (337 мг), Магній (251 мг), Натрій (11 мг), Кальцій (41 
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мг) та ін. Особливо слід зазначити наявність Феруму (4,06 мг на 100 г 

продукту), який бере участь в утворенні гемоглобіну в крові, синтезі гормонів 

щитовидної залози, утворенні імунних захисних клітин. 

Борошно горохове містить 25 % білкових речовин, що відрізняються 

повноцінним амінокислотним складом. Це борошно містить вітаміни групи В, а 

саме (на 100 г продукту): B1 (0,81 мг), B2 (0,15 мг), B6 (0,27 мг), В9 (16 мкг), а 

також PP (6,5 мг). У складі горохового борошна присутні мінеральні речовини 

(на 100 г продукту): Калій (873 мг), Фосфор (329 мг), Магній (107 мг), Натрій 

(33 мг), Кальцій (115 мг). У гороховому борошні міститься залізо у кількості 

6,8 мг (на 100 г продукту).  

Розроблено спосіб отримання кексів для хворих на анемію, який полягає 

у тому, що борошно пшеничне, гречане та горохове, какао-порошок, сіль, 

розпушувач просіюють та ретельно перемішують. Окремо яйця курячі, патоку, 

олію гарбузову, сік столового буряку та пюре чорної смородини перемішують 

до однорідності. Після чого усі вологі інгредієнти додають у сухі та замішують 

тісто. Додають ванільний цукор та цедру лимону або апельсину. Тісто 

відсажують у форми та випікають при температурі 180…200 °C протягом 20 – 

30 хв. в залежності від розмірів форми, після випікання вироби охолоджують. 

Харчова та біологічна цінність кексів представлена у таблиці. 
 

Таблиця – Харчова та біологічна цінність кексів (на 100 г продукту) 

Показник Найближчий аналог Експериментальний зразок 

Білки, г 3,43 6,8 

Жири, г 10,75 12,68 

Вуглеводи, г 47,17 39,07 

Енергетична 

цінність, ккал  

299,2 293,4 

Вітамін С, мг 2,15 9,24 

Вітамін В2, мг 0,17 0,28 

Вітамін В6, мг 0,03 0,13 

Вітамін РР, мг 1,81 2,09 

Кальцій, мг 36,3 38,53 

Фосфор, мг 53,49 139,86 

Залізо, мг 2,24 4,59 

Цинк, мг 0,24 1,93 

% від 

рекомендованої 

добової потреби 

у залізі 

для чоловіків – 16 %,  

для жінок – 12,4 %,  

для вагітних жінок – 5,89 % 

для жінок,  

що годують – 6,78 %  

для чоловіків – 32,78 %,  

для жінок – 25,5 %,  

для вагітних жінок – 12,08 % 

для жінок,  

що годують – 13,9 % 
 

Отже, внесення інгредієнтів, що містять достатню кількість природних 

сполук заліза до складу борошняних кондитерських виробів, дозволить 

розширити асортимент кондитерської продукції для хворих на анемію.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АКВАФАБИ ДЛЯ  

ПРИГОТУВАННЯ СОЛОДКИХ СТРАВ 

 

Лазарєва Т.А., докт. пед. наук, професор, 

Цихановська І.В., докт. техн. наук, професор, 

Благий О.С., канд. пед. наук, ст. викладач 

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків 

 

У раціоні харчування багатьох споживачів яйця та продукти їх переробки 

займають належне місце завдяки багатому амінокислотному складу білків, 

наявності жирів, вітамінів та мінеральних сполук. Яйця та яйцепродукти 

вважаються корисним продуктом для людей усіх вікових категорій від малечі 

до людей похилого віку. Але на сьогодні вже не можна сказати без сумніву про 

користь яєць.  

Поширення захворювання сільськогосподарських птахів, часте зараження 

яєць сальмонельозом, неналежне харчування птиці на птахофабриках та у 

зв’язку з цим зміни хімічного складу яєць, розвиток харчової алергії та 

непереносимості яєчного білка у дітей та дорослих, зростання цін на яйця та 

яйцепродукти обумовлюють пошук продуктів, які можна було б 

використовувати замість яєць для приготування страв та багатьох 

кондитерських виробів. Одним із перспективних напрямів є застосування 

аквафаби. 

Аквафаба – це в’язка рідина, яка отримується при тривалому варінні 

таких бобових культур, як нут, горох, квасоля, сочевиця, соя. В процесі варіння 

із насіння бобових до розчину переходять водорозчинні білки, прості та складні 

вуглеводи, мінеральні сполуки. 

Технологія отримання аквафаби складається зі стадії підготовки 

сировини, набухання насіння бобових у воді протягом 6 – 10 годин, уварювання 

протягом 1,5 – 2 годин до необхідної консистенції, охолодження та 

проціджування.  

Отримана таким чином аквафаба містить білків 6,1 г та вуглеводів 14,9 г. 

В процесі варіння у розчин переходять пектинові речовини, пентозани та 

крохмаль, які сприяють підвищенню в’язкості отриманого розчину. 

Науковцями встановлено піно-, драглеутворювальні та емульгуючі 

властивості аквафаби. Це дозволяє замість яєць та продуктів їх переробки 

використовувати аквафабу для приготування майонезу, таких солодких страв, 

як муси, самбуки, безе, зефір, креми, бісквіт. 

Нами було проведено дослідження, запропоновано рецептуру та 

технологію приготування самбуку з використанням аквафаби, що отримана при  

уварюванні нуту. Технологічна схема приготування самбуку на аквафабі 

представлена на рисунку. 

Органолептична оцінка якості самбуку плодово-ягідного з використанням 

аквафаби показала, що страва має приємний смак без стороннього запаху, 

однорідної, пишної, дрібнопористої, злегка пружної консистенції. 
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Рис. – Технологічна схема приготування самбуку плодово-ягідного з 

використанням аквафаби 

 

Отже, аквафабу можна рекомендувати для приготування солодких страв, 

майонезу, кондитерських виробів замість яєць. Це дозволить знизити вартість 

продукту, підвищити безпечність та якість страв. Страви, що приготовані з 

використанням аквафаби, можна рекомендувати хворим на харчову алергію, 

дітям, людям похилого віку та тим, хто додержується вегетаріанського 

харчування. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГАРБУЗОВОГО ПОРОШКУ 

У ВИРОБНИЦТВІ ЗДОБНОГО ПЕЧИВА 

 

Лазарєва Т. А., докт. пед. наук, професор, 

Грибова С. П., магістрант  

УІПА, м. Харків 

 

Виробництво борошняних кондитерських виробів є одним із вагомих 

напрямів розвитку кондитерської галузі України. Такі вироби є продуктами 

масового споживання та за рахунок широкого асортименту здатні задовольнити 

смакові уподобання кожного споживача. Крім того, виробники намагаються 

запропонувати не лише смачну продукцію, а ще й корисну завдяки 

розробленню борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної 

цінності, створенню продукції оздоровчого спрямування. Одним із напрямів 

підвищення біологічної цінності борошняних кондитерських виробів є 

використання гарбузового порошку у складі здобного печива. 

Метою даної роботи є обґрунтування перспективи використання 

гарбузового порошку у складі здобного печива підвищеної біологічної цінності. 

Високі споживчі властивості гарбузового порошку обумовлені його 

біохімічним складом. Вченими встановлено, що у складі гарбузового порошку 

міститься білків (0,76 - 1,43 %), жирів (9,6 - 11,33 %), клітковини (5,64 - 9,47 %) 

та золи (4,19 - 7,93 %) в залежності від сорту. До складу гарбузового порошку 

входять вітаміни С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, РР, макро- та мікроелементи (К, 

Са, Мg, Fе, Mn, Cu, Zn, P, Co). Наявність у складі гарбузового порошку цих 

нутрієнтів обумовлює відновлювальну дію на клітини печінки та слизистої 

оболонки шлунково-кишкового тракту, нормалізує обмін речовин, підтримує 

імунну систему та знижує запальні процеси в організмі людини. 

На підставі відомостей, що містяться в науково-технічній літературі та 

серії проведених експериментів нами запропоновано рецептуру та технологію 

здобного печива з використанням гарбузового порошку. Спосіб одержання 

запропонованого печива здійснюється наступним чином: сироватку молочну 

суху змішують з водою, додають сіль кухонну харчову, змішують та залишають 

для відновлення. Маргарин та цукрову пудру збивають, додають емульсію із 

сироватки молочної, сироп інвертний і перемішують. Додають меланж, 

розпушувачі та ароматизатори, перемішують. Потім додають гарбузовий 

порошок та борошно пшеничне у співвідношенні 20 % та 80 % відповідно, та 

замішують тісто. З аналізу органолептичних показників якості отриманого 

здобного печива встановлено позитивний вплив гарбузового порошку на 

смакові властивості, зовнішній вигляд печива та запах. Проведені розрахунки 

показали підвищення харчової та біологічної цінності у порівнянні із 

традиційним здобним печивом.   

Отже, використання гарбузового порошку у складі здобного печива 

дозволило розширити асортимент борошняних кондитерських виробів, 

створити продукт підвищеної біологічної цінності з покращеними 

органолептичними властивостями.   
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТЕПЛОВИХ СПОСОБІВ ОБРОБЛЕННЯ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
 

Бліщ Р.О., канд. техн. наук, доцент 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів 
 

Технологія харчових продуктів ґрунтується, у більшості, на використанні 

різних видів мікроорганізмів або забезпеченні мікробіологічної чистоти в 

усьому технологічному циклі. Особливу увагу в харчовій промисловості 

надають боротьбі з бактеріальним забрудненням. Але для деяких продуктів 

традиційні способи, які залежать від тепла, такі як термізація, пастеризація і 

стерилізація, можуть негативно впливати на їх смак, поживну цінність і 

зовнішній вигляд. 

Нетермічні методи обробки (консервації харчових продуктів) цікавлять 

вчених, виробників і споживачів, оскільки вони надають мінімальний вплив на 

харчові і сенсорні властивості продуктів і продовжують термін придатності 

через пригнічення або знищення мікроорганізмів. Вони також вважаються 

більш енергоефективними і зберігають в значній мірі якісні характеристики, 

ніж звичайні термічні процеси. Нетермічні процеси також відповідають 

галузевим потребам, пропонуючи продукти з доданою вартістю, нові ринкові 

можливості і додаткову безпеку. 

У харчовій промисловості з метою знешкодження сторонньої мікрофлори 

є багато способів оброблення харчової сировини та готової продукції.  Так, 

бактерицидний ефект ультразвуку, зазвичай, пов'язаний з 

внутрішньоклітинною кавітацією. Більшість застосувань ультразвуку (УЗ) 

включають його використання в поєднанні з іншими методами консервації. У 

харчовій промисловості УЗ хвилі використовують для стерилізації питної води, 

деяких харчових напоїв, для вилучення із клітин ферментів, токсинів, вітамінів, 

ДНК, РНК та інших біологічно активних речовин. 

Ультрафіолетові промені мають найбільшу бактерицидну дію. 

Ультрафіолетова обробка включає використання випромінювання ультрафіолетової 

області електромагнітного спектра з метою дезінфекції. Як правило, довжина 

хвилі для обробки ультрафіолетом становить від 100 до 400 нм. УФ може 

використовуватися в поєднанні з іншими альтернативними технологіями 

обробки, включаючи різні потужні окислювачі, такі як озон і перекис водню.  

Мікрохвильове і радіочастотне нагрівання відноситься до використання 

електромагнітних хвиль певних частот для генерування тепла в матеріалі. 

Мікрохвильове і радіочастотне нагрівання для пастеризації та стерилізації 

краще звичайного нагріву, оскільки основна причина полягає в тому, що вони є 

швидкими і, отже, вимагають менше часу для досягнення бажаної температури 

процесу. Це особливо справедливо для твердих і напівтвердих продуктів, які 

залежать від процесу повільної термічної дифузії при традиційному нагріванні. 

Перевагами мікрохвильових і радіочастотних систем обробки є те, що вони 

можуть бути включені або відключені миттєво. Системи мікрохвильової та 

радіочастотної обробки також можуть бути більш енергоефективними. 
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Обробка за допомогою електронного променю - нетермічна технологія, в 

якій електрони високої енергії (близькі до швидкості світла) націлені на тверді 

або рідкі продукти. На відміну від гамма-випромінювань, в цій технології не 

використовуються радіоактивні ізотопи. Електронний промінь може працювати 

проти патогенів, таких як віруси і бактерії шляхом руйнування зв'язків в РНК 

або ДНК, і порушуючи інші частини, які є суттєвими для організмів. Дана 

технологія має деякі недоліки: обмежена глибина проникнення через їжу; 

висока початкова вартість. 

Озонування – це потужний дезінфікуючий засіб, подібний хлору, яке 

може зменшити забруднення харчових продуктів і збільшити термін зберігання. 

Є токсичним для людей при дуже високих дозах. Не слід використовувати для 

обробки жирних продуктів. Озон не діє як системна отрута для мікроорганізмів, 

а скоріше руйнує їх окисленням. Отже, для мікроорганізму неможливо 

створити будь-яку резистентність до окислення. 

Обробка під високим тиском – нетеплова технологія стерилізації 

продуктів харчування, що сприяє збільшенню терміну зберігання харчових 

продуктів, а також підтриманню їх харчової цінності і якості. Така технологія є 

найперспективнішою і найефективнішою для оброблення, наприклад, пива з 

метою його стабілізації та збільшення терміну зберігання, яка також надає пиву 

нових корисних властивостей. У процесі оброблення пива високим тиском 

зберігається натуральний аромат і колір без зміни вітамінного  та 

мікроелементного складу. Завдяки низькій стискуваності пива кількість енергії, 

необхідної для його оброблення за високого тиску невелика, порівняно з 

енергією для термічного оброблення. 

Сучасне життя практично неможливо уявити без радіаційних та ядерних 

технологій. Радіація, що використовується для оброблення харчових продуктів, 

досягається завдяки використанню гама-променів (з радіоізотопом Со-60 чи 

цезію-137), рентгенівськими променями (висока енергія до 5 МеВ). Відповідно 

до вимог і положень нормативних актів енергія випромінювання вибрана 

далеко за порогом можливих ядерних реакцій. Тому будь-які перетворення ядер 

опромінюваних матеріалів у таких технологіях відбуватися не можуть. 

Опромінення використовують для знищення шкідливих бактерій, таких як E. 

coli O157: H7, Campylobacter, Listeria и Salmonella. Опромінення здійснюється 

шляхом пропускання енергетичних хвиль через продукти харчування чи напої 

для генерування реактивних іонів, вільних радикалів. Ці генеровані частинки 

атакують основні біомолекули, включаючи ДНК і РНК, мембранні ліпіди, білки 

і вуглеводи бактерій, а також інших патогенів і шкідників, викликаючи їх 

смерть чи запобігаючи їх розмноженню. 

Слід казати, що більшість нових нетеплових технологій (імпульсне 

електричне поле, радіаційна технологія тощо)  на сьогодні ще знаходяться на 

ранніх стадіях розвитку, хоча деякі з них вже використовуються в промислових 

масштабах. Для більш ефективної інактивації мікроорганізмів бажано 

використовувати два і більше методи нетермічної обробки. Процес 

використання декількох технологій є ефективним підходом до мікробної 

дезактивації порівняно з одною єдиною технологією.  
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ТУРИСТІВ В 

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

Denysenko M., Professor 

Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv 

 

Організація харчування туристів ресторанний бізнес – перевага готелів 

Східної Європи, як правило, мають професійну майстерність та кваліфікацію 

персоналу, які відповідають ресторану вищої категорії. Висока якість страв 

досягається за рахунок спеціалізації виконання виробничих процесів та 

різноманітності, а швидкість обслуговування – за рахунок чіткого складання 

меню (наприклад, комплексного меню, меню шведського столу або 

європейських сніданків), розрахованого на обслуговування туристів.  

Естетичному оформленню залу ресторану в Східній Європі приділяють 

особливу увагу, оскільки, як відомо, атмосфера, створювана рестораном, надає 

великий вплив на відвідувачів. Інтер'єр, меблі, сервіровка столу створюють 

затишок, спокій. Ресторани в готелях Східної Європи оформлюються особливо 

витончено. 

Підбір персоналу також має певні особливості. Сувора процедура підбору 

персоналу забезпечує високий рівень його відповідності заявленим вимогам. В 

першу чергу це відноситься до офіціантів, барменів, метрдотелів. Процес 

навчання персоналу обов'язково включає наставництво, коли професіонали, 

знавці традицій навчають молодих фахівців. У той же час в навчанні персоналу 

східноєвропейських готелів відсутній елемент виховання ініціативи, 

характерною для сучасного підходу до обслуговування. 

Таким чином, тенденції розвитку ресторанного бізнесу спрямовані на 

розширення спектра послуг. Тому, щоб проконтролювати якість послуг, що 

надаються, створюються державні стандарти. Активне та раціональне 

застосування стандартів (в першу чергу, міжнародних) дозволяє забезпечити 

необхідну якість продукції та послуг, організувати налагоджений та 

безперервний технологічний процес, а також призводить до подолання 

технічних бар'єрів на зовнішніх ринках, розширенню бази виробничого 

співробітництва із зарубіжними партнерами, встановлення більш високого 

рівня цін на продукцію та послуги й підвищує рівень конкурентоспроможності 

українських підприємств на світовому ринку. 

У світі приблизно втричі більше людей, які люблять смачно поїсти, ніж 

тих, хто вміє добре готувати. Приблизно 5 % з них роблять приготування їжі 

своєю професією. У західних країнах сектор обслуговування становить 50% 

ВВП країни, з яких половина припадає на ресторани. Людей давно перестали 

дивувати звичайні заклади, навіть з вишуканим меню. А клієнтів треба 

завойовувати. 

У США, наприклад, є ресторан, де їдять в повній темряві. А в Ізраїлі 

офіціанти роблять масаж відвідувачам, поки ті чекають замовлені страви. 
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Особливо слід відзначити ресторанний етикет японців. Не прийнято 

включати в ресторані занадто гучну музику, так як в Японії це означає, що 

заклад вже закривається. 

При проєктуванні залу західні фахівці радять передбачити бар та 

спеціальні місця для очікування в холі. Клієнту набагато приємніше чекати за 

барною стійкою, замовивши аперитив, ніж на вулиці. 

На світовому ринку домінують китайська, французька (обидві 

вважаються школою) та італійська кухні. Італійські й японські національні 

кухні перетворилися в інтернаціональний бізнес-ланч та страви для вечірок. В 

день по всьому світу з'їдаються сотні тонн піци й суші. 

Друге місце за популярністю займає китайська їжа, а третє утримують 

мексиканські ласощі. 

Зараз по всьому світу в тренді ресторани швидкого харчування. Швидке 

харчування, блюдо швидкого харчування, продукт харчування швидкого 

приготування, фастфуд (англ. Fast «швидкий» та food «їжа») – харчування зі 

зменшеним часом вживання та приготування їжі, зі спрощеними або 

скасованими столовими приборами чи поза столом. Для громадського 

швидкого харчування призначені закусочні, та ін. 

Страви швидкого приготування існують в національній кухні різних країн 

світу (наприклад, італійська піца). Індустрія фастфуду виникла в 1920-і роки в 

Америці. У 1921 році в Канзасі відкрилася компанія White Castle, фірмовим 

блюдом якої були дивовижні в той час гамбургери. Стійка ціна (5 центів аж до 

1946 року) та дивовижні приваблювала покупців, а сумніви в безпеці продукту 

були розвіяні в результаті хитрого ходу власника компанії Біллі Інграма (коли 

спеціально найняті люди в білих халатах створювали враження, що навіть 

лікарі купують гамбургери). В кінці 1940-х у компанії White Castle стали 

з'являтися конкуренти, з яких самим серйозним став McDonald's. 

Розвиток мережі McDonald's також показує поширення фастфуду: в 1956 

році в США було 14 ресторанів McDonald's, в 1960 році – 228, в 1968 році – 

1000, в 1975 році – 3076, в 1980 році – 6263, в 1984 році – 8300, в 1990 році – 

11800. Зараз у корпорації McDonald's більше 30 тис. закладів в 119 країнах 

світу.  

Перевагою цих страв є швидкість приготування та вживання, дешевизна. 

З одного боку, це знаходить відгук у споживача (особливо в великих містах з 

насиченим ритмом життя). З іншого боку, така їжа дуже технологічна, що 

дозволяє мереж фастфуд швидко розвиватися. Не останню роль відіграє 

агресивна реклама в різних ЗМІ. 

Згідно з результатами останніх досліджень, ресторани швидкого 

харчування є найбільш відвідуваними закладами громадського харчування в 

Україні. За останні роки їх відвідували близько 70% жителів великих міст. При 

цьому справжніми любителями фаст-фуду є молодь, що пов'язано з їх соціально 

активними поведінкою, мобільністю, а також меншою прихильністю до 

здорового способу життя та харчування. 
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ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЛКОВО-ГОРІХОВИХ 

НАПІВФАБРИКАТІВ ДЛЯ ПЕЧИВА МАКАРОНС 

 

Перепелиця М.П., канд. техн. наук 

КНТЕУ, м. Київ 

 

Серед продукції закладів ресторанного господарства питому вагу 

займають борошняні кондитерські вироби. Вони відрізняються високою 

калорійністю, приємним смаком та ароматом. Одним із таких виробів є 

макаронс (від фр. «Macaron») – французький борошняний кондитерський виріб 

з яєчних білків, цукрової пудри, мигдалевого борошна та харчових барвників. 

Відповідно до класичної рецептури макаронс складається з двох білково-

горіхових напівфабрикатів, що з’єднуються між собою за допомогою крему або 

варення. Таким чином, одним з актуальних завдань для закладів ресторанного 

господарства є підвищення біологічної цінності борошняних кондитерських 

виробів шляхом збагачення їх функціональними компонентами, не погіршуючи 

при цьому їх споживчих переваг. 

За оригінальною технологією білково-горіхові напівфабрикати для 

печива макаронс готуються виключно з мигдалевого борошна. Мигдалеве 

борошно – продукт, який одержують внаслідок переробки мигдалевого горіха 

(лат. Prunus dulcis), плода дерева або чагарнику з аналогічною назвою, шляхом 

подрібнення і висушування горіхової м'якоті. Мигдалеве борошно  

гігроскопічне, воно здатне добре поглинати і утримувати вологу. Мигдаль 

містить приблизно 20 % білка і 53-55 % жиру, отже використання борошна з 

мигдалю пропорційно збільшує вміст білка і жиру в готовому виробі. Як 

результат, вироби з мигдалевого борошна, ніколи не будуть сухими і не будуть 

швидко черствіти. Проте цей вид борошна також має суттєві недоліки, такі як 

висока собівартість та підвищена енергетична цінність, що створює згубний 

вплив на інсулярний апарат підшлункової залози та перебіг обмінних процесів 

в організмі. У цьому контексті значення набувають альтернативні види борошна зі 

схожими до мигдалевого борошна структурно-механічними показниками, 

органолептичними характеристиками та покращеним нутрієнтним складом. 

Одним із таких видів борошна є борошно з насіння кавуна, що одержують 

з результаті часткового знежирення насіння кавуна та подальшого його 

перемелювання. Завдяки високому вмісту білка і мінеральних речовин в насінні 

кавуна, борошно на його основі по праву вважається цінним протеїновим і 

білково-мінеральним комплексом. До його складу входять: протеїни, пігменти 

(лікопін), фосфоліпіди, біофлавоноїди, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни: 

A, D, Е, К, Р, РР, групи В, органічні кислоти, основні мінерали (цинк, селен, 

залізо, калій, мідь). Борошно з насіння кавуна має потужну ліполітичну дію, 

сприяє розчиненню каменів в нирках і виведенню з сечовивідних шляхів слизу 

та піску. Крім того, борошно з насіння кавуна є подібним за своїми фізико-

хімічними та структурно-механічними властивостями до мигдалевого борошна, 

хоча і надає готовому виробу нехарактерного темного кольору. Так, з метою 

надання білково-горіховому напівфабрикату з використанням борошна з 
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насіння кавуна привабливого зовнішнього вигляду передбачається додавання 

сухого екстракту буряка в вигляді порошку.   

Порошок з буряка – натуральний харчовий барвник, що зберігає якості 

сирого буряка. У кулінарії порошок буряка застосовується при виготовленні 

кремів і просочень, які набувають ніжного рожевого відтінку, завдяки здатності 

порошку буряка фарбувати продукт, в якому він розчиняється. Крім здатності 

до забарвлення продукту, порошок буряка має багатий хімічний склад і яскраво 

виражені лікувальні властивості, які обумовлені вмістом вітаміну А і С, 

вітамінів групи В. У порошку буряка міститься величезна кількість макро- і 

мікроелементів, які життєво необхідні організму - кальцій, калій, магній, йод, 

мідь, фосфор, цинк,  залізо. Порошок з буряка містить дуже важливу речовину 

– бетаїн – саме йому буряк завдячує яскраво-червоним кольором. Ця речовина 

підвищує рівень засвоєння білків, сприяє зниженню тиску, перешкоджає 

розвитку ожиріння, використовується в якості профілактики атеросклерозу. 

Високі барвні властивості бетаїну визначають кількісний вміст порошку з 

буряка в складі білково-горіхового напівфабрикату для печива макаронс з 

використанням борошна з насіння кавуна.  

За контроль обрано білково-горіхові напівфабрикати для печива 

макаронс, приготовлені відповідно до класичної рецептури з використанням 

мигдалевого борошна. З метою визначення раціональних співвідношень 

мигдалевого борошна і борошна з насіння кавуна та порошку з буряка в 

модельно-харчових композицій напівфабрикатів для печива макаронс додавали  

борошна з насіння кавуна  у конценрації 30-70 % та порошок з буряка 3-7 % до 

маси борошна.  

За результатами органолептичних відпрацювань та структурно-

механічних досліджень визначено, що максимально наближається до контролю 

за своїми характеристиками білково-горіхові напівфабрикати, в яких в рівних 

частках взято борошно з насіння кавуна та мигдалеве борошно, а харчовий 

барвник з порошку буряка додано в кількості 1,5г на 100г готового 

напівфабрикату, що дозволило зберегти структурно-механічні властивості 

виробу та надати привабливого зовнішнього вигляду напівфабрикату. В 

результаті порівняння хімічного складу контрольного та дослідного зразків 

встановлено, що харчова цінність борошняного кондитерського виробу  зросла 

за такими показниками: білків на 28 %; цинку у – 1,5 рази; заліза на – 51,7 %; 

марганець – на 42,9 %, вітамінів: B1 – на 96,4 %, B2 - на 72,3 %, PP – в 4 рази,  в 

той час як енергетична цінність знизилась на 18,4 %, а вміст жирів на 50 %. 

Резюмуючи вище викладене, можна констатувати, що розроблена 

технологія білково-горіхових напівфабрикатів для печива макаронс підвищеної 

харчової цінності з використанням борошна з насіння кавуна, харчового 

барвника з порошку буряка має високу органолептичну оцінку, підвищену 

харчову цінність, задовольняє 11,3...44,5% добової потреби в макро- і 

мікронутрієнтах. 

Впровадження розробленого борошняного кондитерського виробу у 

закладах ресторанного господарства дозволить розширити асортимент 

продукції для здорового харчування та сприятиме його покращенню.   
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РОЗВИТОК РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ:  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ 

 

Васильєва О.О., канд. техн. наук, доцент, 

Опанасенко В.Е., магістр  

КНТЕУ, м. Київ 

 

Перехід до ринкових відносин в Україні, розширення споживчих ринків, 

впровадження нових форм господарювання, відобразились в усіх сферах 

економічного життя, в тому числі у сфері ресторанного господарства. Одним із 

індикаторів якості життя населення є розвиток ресторанного бізнесу. 

Платоспроможність населення можна оцінювати по кількості нових закладів 

ресторанного господарства, які з’являються на ринку та наскільки часто люди 

відвідують ресторани, бари, кафе тощо.  

За останніми даними в Києві нараховується близько 2 тис. закладів 

ресторанного господарства.  

У 2019 року в Києві відкрилося 185 підприємств харчування, а закрилося 

більше половини – 97. На даний час,  у силу нестабільних для ресторанного 

бізнесу політичних та соціально-економічних умов, стають особливо 

актуальними і потребують вивчення перспективні тенденції  й особливості  

підприємств харчування, пошук нових ніш та концептуальних ідей на ринку 

ресторанного господарства. 

Метою дослідження є аналіз стану ресторанного ринку України, 

визначення концептуальних напрямів найпопулярніших закладів ресторанного 

господарства, дослідження адаптації підприємств харчування в період пандемії 

COVID 19 та перспективи розвитку закладів . Головний і досить стійкий тренд 

найближчих років – це пошук оригінальних смакових поєднань та 

інтерпретацій подачі й оформлення страв. В останні роки популярним є 

здоровий спосіб життя в якому важливу роль відіграє харчування. Все більше 

споживачів турбуються про якість страв та їх склад. У зв’язку з цим в закладах 

ресторанного господарства впроваджують меню-конструктори, де споживач 

сам обирає складові інгредієнти. Але поняття здорове харчування вже не 

ототожнюється з вегетаріанством, а й допускає споживання м’яса, значно 

зменшуючи його кількість в раціоні. Основа флекситаріанства – це правильно 

підібраний раціон харчування.  

У 2019 році Україна офіційно приєдналася до Альянсу Slow Food – 

уповільнення темпу життя з максимальним отриманням задоволення від 

процесу споживання страв, насолоджуючись смаками і текстурами. Продукти в 

парадигмі цінностей slow food мають бути виключно локальними та сезонними.   

Для локальної кухні глобалізація це показник, що  кулінарія розвивається 

і з’являються нові смаки. Ресторатори аналізують світові кулінарні направлення 

і адаптують  через призму своєї  майстерності, відкриваючи автентичні заклади 

ресторанного господарства. У закладах з’явилися свій хліб, випічка, варення, 
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лимонади, компоти, морси. Власний алкоголь і крафтове пиво – ще один 

актуальний тренд. Ресторатори почали працювати з невеликими виробниками 

вина і пива, а також самостійно виробляти наливки і настоянки. 

Дослідження  аналітичної компанії Nielsen показує, що зростає тренд 

«зручність у всьому», який сприяє розвитку таких категорій товарів і послуг, як 

готові до вживання продукти, пропозиції по доставці їжі додому і в офіс і 

розвитку технологічних рішень на запит клієнта. За даними  опитування 33 % 

споживачів користуються послугою доставки страв в офіс або додому, 11 % 

опитаних роблять це 1 раз на тиждень. 

За даними дослідження у зв’язку з пандемією COVID 19 продажі 

підприємств харчування тільки за період з 12 до 15 березня знизились на 36 %. 

Експерти ресторанного бізнесу вважають, що глобальні витрати можуть 

перевищити 50 % і це призведе до кризи в сфері HoReCa.  

За прогнозами спеціалістів ресторанної галузі після закінчення карантину 

зможуть відкритися 50-65 % закладів. Тому, боротьба за кожного споживача 

наразі ще більша. Власники ресторанного бізнесу розробляють нові концепти 

закладів, покращують систему якості з метою забезпечення безпеки персоналу-

продукції-споживача.  

Багато підприємств харчування для продовження своєї роботи під час та 

після карантину шукають нові формати функціонування. Ресторатори 

переформовували свою  роботу на доставку, підключаючись до сервісів Glovo, 

Raketa, Uber Eats тощо, деякі підприємства організовують доставку залучаючи 

до роботи кур’єрами  своїх працівників (офіціантів).  

Існують формати підприємств харчування, які не працюють зі службами 

доставки – бари, паби, кав’ярні. Вони запроваджують замовлення продукції 

онлайн через електронні сервери та мобільні телефони пропонуючи знижки на 

самостійне забирання продукції із спеціально облаштованих місць закладу. 

Працюють заклади за форматом  «to go».  

Деякі підприємства ресторанного господарства (ресторани «Odessa», 

«Spicy NoSpicy») запустили випуск та доставку замороженої кулінарної 

продукції (пельмені, вареники, млинці, котлети, бургери тощо), розширили 

співпрацю зі службами доставки і відкрили додатковий сайт.  

Сучасний ресторатор аналізує не тільки сьогодення, а й майбутнє свого 

закладу, тому цікавиться основними трендами, які сприяють розвитку закладу 

ресторанного господарства. У зв’язку з цим, щоб витримати конкуренцію 

необхідно продумати особливості локальної сировини, застосування 

інноваційних технологій та розробити концептуальний підхід. Популярним є 

поєднання національної кухні з авторською інтерпретацією шеф-кухаря. 

Ресторанний ринок наразі знаходиться під впливом зовнішніх факторів, які 

вносять суттєві корективи в його роботу. Виходити на ринок після пандемії 

потрібно тільки з конкурентною ідеєю та додатковими послугами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ШИПШИНИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ 

ВІТАМІНУ С В ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТАХ З АЙВИ 

 

Зарецька Д.К., аспірант, Сердюк М.Є., докт. техн. наук, професор 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

ім. Дмитра Моторного 

 

Проблема здорового харчування населення не втрачає актуальності, 

незважаючи на всі досягнення науки. У сучасних умовах пандемії ще більше 

уваги слід приділяти змінам структури харчування, які сприятимуть 

підвищенню імунітету та покращенню здоров’я нації. 

Сучасним шляхом вирішення цієї проблеми є оптимізація раціону 

харчування населення за допомогою функціональних продуктів – Food for 

Specific Health Use. 

Метою досліджень було моделювання рецептури замороженого 

напівфабриката з підвищеним вмістом аскорбінової кислоти.  

Для виготовлення композиційної суміші були відібрані плоди айви типові 

за формою та забарвленням для даного помологічного сорту, без пошкоджень 

згідно ДСТУ 7023:2009. Збирали плоди у споживчому ступені стиглості. 

Збирання плодів у оптимальні строки забезпечує якість продукції та тривалий 

термін її зберігання.  

Якість плодів шипшини повинна відповідати характеристикам і нормам у 

зазначеним у ДСТУ ISO 23391:2019. Плоди відбирали свіжі, чисті, здорові, не 

зів'ялі, споживчої стиглості, без механічних пошкоджень та типового 

помологічного сорту форми і забарвлення.  

Свіжі плоди айви та шипшини інспектували, сортували, калібрували, 

мили та видаляли залишкову вологу після миття (обсушували). Далі плоди айви 

розрізали на скибочки та бланшували паром 12 хвилин за температури 80°С. Із 

бланшованої айви та свіжих плодів шипшини виготовляли пюре однорідної 

консистенції. Отримані пюре змішували згідно дослідних рецептурних 

композицій (табл.). 

 

Таблиця – Дослідні рецептурні композиції, г/100г 

Найменування сировини Айва Шипшина 

Варіант 1 (контроль) 100 0 

Варіант 2 90 10 

Варіант 3 70 30 

Варіант 4 50 50 

Варіант 5 30 70 

Варіант 6 10 90 

 

Підготовлені плодові суміші фасували у споживчу пластикову тару по 

300 грамів та заморожували за температури – 30 °С для подальшого зберігання 

терміном 9 місяців за температури -18 °С. 
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Під час експерименту був визначений вплив заморожування та 

кріогенного зберігання на зміни масової частки аскорбінової кислоти протягом 

тривалого зберігання. Усі визначення виконували йодометричним методом. 

Отримані результати свідчать, що зміни хімічного складу замороженої 

плодової суміші починаються вже під час заморожування та продовжуються 

протягом кріогенного зберігання. Так вміст аскорбінової кислоти у зразках 

пюре, виготовлених із плодів айви знаходився на рівні 10,34 ± 0,3 мг/100 г. 

Після додавання пюре з шипшини вміст аскорбінової кислоти у дослідних 

зразках підвищувався в 4...20 разів залежно від доданої кількості пюре.  

Після заморожування вміст вітаміну С в айвовому пюре (контроль) 

знизився на 34 %, а після дев’ятимісячного кріогенного зберігання ще на 44,7 %. 

Додавання великої кількості пюре з шипшини не дало позитивного 

ефекту. Так, при додаванні 70…90 % шипшини (варіант 5, 6) загальні втрати 

знаходились на рівні 56,7…57,3 % відповідно. При введені у суміш 30…50 % 

шипшини (варіанти 3, 4) втрати аскорбінової кислоти після заморожування та 

тривалого зберігання були дещо меншими та становили відповідно 52,7…48,7 %. 

Найменші загальні втрати були зафіксовані при додаванні 10 % 

шипшини, і становили вони 14,5 % після заморожування та дев’ятимісячного 

кріогенного зберігання. 

Така структура втрат може бути пов’язана з активністю 

аскорбатоксидази, яка вважається одним із основних ферментів плодової 

сировини, каталізує окислення аскорбінової кислоти, та зберігає активність 

після заморожування. Збільшення вмісту шипшини, призводить до зростання не 

тільки вмісту аскорбінової кислоти а і активності аскорбатоксидази. Тому, на 

нашу думку, темпи руйнування  вітаміну С у рецептурних композиціях з 

більшим його вмістом є істотно вищими. 

Збільшення частки шипшини погіршувало консистенцію та зовнішній 

вигляд композиційних сумішей. Так, при додаванні більше ніж 50 % шипшини 

консистенція ставала неоднорідною, а більше 70 % - погіршувалась не тільки 

консистенція, а і смакові якості суміші.  

В результаті досліджень встановлено, що збільшення вмісту шипшини, 

призводить до зростання не тільки вмісту аскорбінової кислоти, а і активності 

аскорбатоксидази, яка прискорює руйнування аскорбінової кислоти. 

Мінімальні загальні втрати аскорбінової кислоти були зафіксовані при 

додаванні 10 % шипшини, і становили вони 14,5 % після заморожування та 

дев’ятимісячного кріогенного зберігання.  

Аналіз отриманих результатів дозволив визначити оптимальне 

співвідношення інгредієнтів суміші: 90 г /100 г пюре айви та 10 г/100 г пюре 

шипшини. Поєднання інгредієнтів у такому співвідношенні сприятиме 

підвищенню функціональних властивостей суміші та їх збереженню протягом 

низькотемпературного зберігання.  

Використання для заморожених напівфабрикатів місцевої рослинної 

сировини дозволить мати багату сировинну базу для їх виготовлення. 
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ВПЛИВ ДОБАВКИ БІЛКОВО-МІНЕРАЛЬНОЇ НА СТАН ВОЛОГИ У 

М’ЯСНИХ ПОСІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТАХ 

 

Лещенко К.Г., аспірант, Серік М.Л., канд. техн. наук, доцент, 

Пивоваров Є.П., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Забезпечення стабільно високої якості продуктів харчування – 

пріоритетна задача для усіх галузей харчової промисловості. Однаковою мірою 

це стосується й технології виробництва м’ясних посічених виробів. Серед 

широкого асортименту м’ясних виробів велику увагу приділяють посіченим 

напівфабрикатам, що мають широкий асортимент та користуються значним 

попитом на споживчому ринку України. Вони зручні при зберіганні та 

приготуванні, бо не потребують особливих затрат часу. Саме тому новим 

напрямом розвитку технологій м’ясних посічених напівфабрикатів є пошук і 

наукове обґрунтування нових видів харчових інгредієнтів, які були б здатні 

підвищувати харчову цінність, вихід та інші якісні показники. 

Незбалансованість сучасного харчування, неспроможність забезпечити 

організм людини необхідною кількістю незамінних вітамінів та мінеральних 

речовин (серед яких кальцій, залізо, йод та ін.) є глобальною проблемою. 

Нестача мікронутрієнтів у раціонах харчування багатьох верств населення 

актуальна як у розвинутих країнах, так і країнах, що розвиваються. 

Відомо, що кальцій займає одне з перших місць серед дефіцитних 

мінеральних елементів. З неорганічних сполук кальцій практично не 

засвоюється організмом. Кальцій бере участь у чисельних метаболічних 

процесах, має радіопротекторні властивості тощо. Крім того, дефіцит кальцію 

до затримки росту скелета в молодому віці, а до ламкості кісток в дорослому. 

Проблема споживання кальцію ускладнюється тим, що єдиним багатим 

джерелом кальцію, що засвоюється, в повсякденному харчуванні є натуральні 

молочні продукти. Проте їхнє споживання останнім часом залишається на 

низькому рівні, нездатному задовольнити організм необхідною кількістю 

кальцію. Виявлено проблему вузького асортименту продуктів харчування з 

удосконаленим мінеральним складом, а саме збагачених на сполуки кальцію, 

що засвоюється. Найбільш перспективним шляхом вирішення цієї проблеми є 

створення нових продуктів харчування повсякденного споживання, збагачених 

дефіцитними  незамінними нутрієнтами, та  на засвоювані сполуки кальцію.  

Доцільними способами для коригування складу м’ясних виробів та 

напівфабрикатів є їх збагачення дефіцитними мінеральними елементами. Нами 

запропоновано використання розробленої у ХДУХТ добавки білково-

мінеральної (ДБМ), що містить білково-мінеральний кальцій та магній. 

Запропонована добавка являє собою складний комплекс у якому білкова 

складова представлена частково термічно гідролізованими колагеновими 

структурами, що використані як матрикс для сорбування мінеральних 

елементів (кальцію та магнію). Удосконалена форма ДБМ має також у своєму 

складі хондроїтинсульфати до 10…12 %, що окрім високої біологічної 
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активності, яка полягає у безпосередній участі в процесах засвоєння кальцію, 

виконують низку технологічних функцій (стабілізація дисперсних систем, 

вологозв’язування тощо). 

В якості об’єктів збагачення обрано напівфабрикати м’ясні на основі 

яловичини та курятини. Закономірності, що одержані на даних системах 

дозволять екстраполювати результати на інші січені системи із використанням 

ДБМ. У експерименті варіювали вміст ДБМ до 5 % у сухому стані. Більш 

високий вміст ДБМ є фізіологічно недоцільним. Досліджували вологозв’язуючу 

здатність (ВЗЗ) свіжовиготовлених фаршів, після зберігання у замороженому стані 

при температурі -16…-18 С протягом 30 діб та після їхньої термообробки.  

Збільшення вологозв’язуючої здатності при використанні до 5 % ДБМ 

становило відповідно до 15 % у курячих та до 24 % у яловичих фаршах. Після 

заморожування та подальшого розморожування збільшення становило від 9 % у 

курячих фаршах та до 25 % у яловичих. Проте зростання вологозв’язуючої 

здатності фаршевих систем при різному вмісті добавки до та після 

заморожування було майже однаковим. На рисунках 1 та 2 наведено 

результати, одержані на зразках яловичого фаршу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 – ВЗЗ сирого яловичого 

фаршу; 1 – без заморожування;        

2 – після заморожування, 

зберігання та розморожування 

Рис. 2 – ВЗЗ яловичого фаршу після 

термообробки; 1 – без 

заморожування; 2 – після 

заморожування, зберігання та 

розморожування 
 

Вологозв’язуюча здатність фаршів після термообробки із попереднім 

заморожуванням наближувалася до значення ВЗЗ фаршів, що не піддавалися 

заморожуванню. Таким чином спостерігається виражена стабілізація вологи у 

зразках з 5 % ДБМ в порівнянні із контрольними виробами, що пройшли 

заморожування із наступною термічною обробкою. Це може дозволити 

частково вирішити проблему збільшення втрат вологи м’ясними системами 

після заморожування та наступної термообробки.  

Таким чином, введення ДБМ до складу м’ясних посічених виробів 

дозволяє не лише збагатити продукцію сполуками кальцію, а й забезпечити 

удосконалення їх технологічних характеристик.  

2 

1 

2 
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СТВОРЕННЯ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК ІЗ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА 

ТА ХАРЧОВИХ КОМПОЗИЦІЙ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ 

 

Тюрікова І.С., докт. техн. наук, доцент, 

Гайко А.В., магістр 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  

м. Полтава 

 

Останнім часом виробництва харчової промисловості надають велику 

перевагу харчовим добавкам із натуральної, рослинної сировини, адже вона 

впливає на хімічний склад продуктів харчування, поліпшує органолептичні, 

фізико-хімічні, структурно-механічні властивості кінцевого продукту. 

В Полтавському університеті економіки і торгівлі протягом останніх 

років проводяться ґрунтовні дослідження з розроблення напрямів 

раціонального перероблення волоського горіха. Використання волоського 

горіха обґрунтовано якісним вмістом нутрієнтів резистентної дії, а саме, мг/100 

г: вітамін С – 2007, вітамін Е – 14,5, вітамін А – 0,80, каротиноїди – 20,5, 

вітаміни групи В (В1, В2, В6, В9), цинк – 2,44, йод – 0,26, поліфеноли – 5300, 

ліноленова, лінолева, олеїнова, стеаринова та інші амінокислоти, харчові 

волокна. Перикарпій стиглого горіха багатий на фенольні речовини – 2175 

мг/100 г, вітамін С – 243 мг/100 г.  

Метою дослідження є розроблення дієтичної добавки із волоського горіха 

та рослинних композицій з їх використанням. 

Для кожного виду рослинної сировини характерні раціональні параметри, 

режими, умови, встановлені експериментально. На етапі розроблення 

екстрактів із волоського горіха оптимізовано процес екстрагування біологічно 

активних речовин методом мацерації. Експериментально набуті і математично 

розраховані значення параметрів, що оптимізуються, використані під час 

створення принципової технології виготовлення екстракту з плодів молочно-

воскової стиглості та перикарпію стиглого горіха.  

В отриманому водно-спиртовому екстракті методом хромато-мас-

спектрометрії виявлено та ідентифіковано 34 сполуки. Серед них особливу 

увагу привернули 1,4-нафтохінон, 1-окси-антрахінон, бузкова та лауринова 

кислоти, діетилоксалат, евгенол, сквален, юглон – речовини з різними 

фармакологічними діями (антибактеріальна, протигрибкова, протизапальна, 

гіпоглікемічна, гіполіпідемічна, загальнозміцнювальна, імунокоригувальна, 

протиалергічна, гіпотензивна, антиоксидантна, адаптогенна), що підтверджує  

їх цінність для організму людини. 

Досліджено вміст дубильних речовин – 16, 0 %, хінонів – 0,9 %, 

стероїдів – 0,4 %, жирів – 0,9 %, вітамінів, мг/100 г: А (ретинол) – 0,50; 

каротиноїди - 0,05; Е (токоферол) – 5,0; С (аскорбінова кислота) – 900,9; 

В1 (тіамін) – 0,21; В2 (рибофлавін) – 0,70; РР (ніацин) – 0,79; мінеральних 

речовин, мг/100 г: кальцій – 95; магній – 110; фосфор – 220; цинк – 1,3; йод – 

0,05. Доведено, що до складу жирів входять жирні кислоти, %: ліноленова – 11, 

пальмітинова – 11, лінолева – 55, олеїнова – 28, стеаринова – 2,5,    
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арахідонова – 0,5, лауринова – 0,3, міристинова – 0,2. Із суми фенольних сполук 

виділено такі кислоти, %: яблучна – 0,7, лимонна – 0,6, кофейна – 0,8 та 

елагова – 0,4.  

Підбір рецептурного співвідношення плодових і овочевих компонентів 

проводили з урахуванням впливу вмісту горіхової сировини на смакові 

властивості готового продукту та створення дво- або багатокомпонентної 

рослинної композиції.  

Дослідженнями доведено необхідність комбінування малокислотної 

(гарбуз, морква, топінамбур, селера) та кислої  (ревінь, слива, алича, апельсин, 

лимон, яблука) рослинної сировини. Варіанти створення  напоїв (смузі) із 

плодоовочевої сировини з використанням горіхових добавок представлено у 

вигляді рисунку. 

 

 

Рис. – Проектування функціональних харчових композицій з 

використанням горіхової добавки 

 

Результати досліджень довели, що дієтичні добавки із зеленого  

волоського горіха мають високий вміст біологічно цінних речовин, необхідних 

для організму людини, та є зручною формою для напоїв та смузі. Використання 

в технології горіхової добавки дозволить створити оригінальні за смаковими 

властивостями напої з оздоровчою направленістю. Рослинні дієтичні добавки 

розширюють асортимент харчової продукції і створюють нові напрямки 

(дієтичного, дитячого, геродієтичного, лікувально-профілактичного та 

функціонального призначення) в харчуванні людини.   
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ 

У ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ 

 

Плотнікова Р.В., канд. техн. наук, доцент, 

Нікітенко К.О., магістрант 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Перспективним напрямом у технології виробництва продуктів з 

цільовими функціональними властивостями є застосування сироватки, 

збагаченої різними видами рослинної сировини і соками. Біологічна цінність 

молочної сироватки зумовлена вмістом в ній білкових та азотистих сполук (в 

першу чергу незамінних амінокислот), білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних 

солей, вітамінів, органічних кислот, ферментів, імунних тіл та мікроелементів. 

Одним з найбільш цінних компонентів сироватки є сироваткові білки, 

вміст яких досягає в сироватці 1 %. Останні володіють найціннішими 

корисними біологічними властивостями та містять оптимальний набір життєво 

необхідних амінокислот і з точки зору фізіології харчування наближаються до 

амінокислотної шкали «ідеального» білка, тобто білка, в якому співвідношення 

амінокислот відповідає потребам організму.  

Дослідження інноваційних підходів у виробництві продукції на основі 

сироватки дозволяють встановити, що одним із перспективних напрямів 

переробки сироватки є виробництво напоїв. Останнє дозволить розробити нові 

продукти, що будуть володіти визначеною харчовою цінністю та забезпечать 

умови переробки сироватки, сировинний ресурс якої на сьогоднішній день 

використовується не в повному об’ємі. 

Одним із підходів, що може бути реалізований в рамках виробництва 

напоїв на основі сироватки, є виробництво ферментованих продуктів. Згідно 

проведених досліджень на сьогоднішній день все більшої популярності набирає 

квас, асортимент якого постійно оновлюється та розширюється. За класичною 

технологією напій одержують комбінованим незакінченим спиртовим і 

молочнокислим бродінням. 

На базі Харківського державного університету харчування та торгівлі 

проведено комплекс експериментальних досліджень. Визначено показники 

якості сироватки, що реалізується підприємствами харчової промисловості, де 

встановлено перспективність її використання у складі напоїв на її основі. Разом 

з тим проведений аналіз літературних даних дозволяє визначити 

перспективність використання дріжджів Chr. Hansen з огляду на їх можливість 

розвиватись у кислому середовищі, адже передбачається використання кислої 

сироватки з сиру кисломолочного. Встановлено доцільність використання 

дріжджів Laf 4, що володіють найвищим рівнем дріжджового смаку та 

напрацьовує найбільшу кількість вуглекислого газу за температури ферментації 

35 °С протягом 12…24 год. 

З огляду на створення асортименту напоїв прийнято рішення провести 

дослідження щодо актуальності використання соків, зокрема яблучного та на 

основі лісових ягід. Яблука містять цінний вітамінно-мінеральний комплекс, 
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багато харчових волокон, а через великий вміст води і низької калорійності 

яблука є найкращим продуктом для дієтичного харчування. Лісові ягоди 

завдяки своєму хімічному складу є дуже корисною та цінною сировиною. Вони 

містять натуральний цукор (до 9 %), органічні кислоти – яблучну, саліцилову, 

лимонну, фосфорну; пектинові й баластні речовини, незначну кількість 

вітаміну В, вітамін С, флавоноїди, каротин, ефірну олію, антоціани. 

Проведені органолептичні дослідження дозволили встановити, що для 

напоїв на основі сироватки доцільно використати загусники та регулятори 

консистенції. Визначено та доведено актуальність використання стабілізатора 

консистенції – агару за концентрації 0,12 %. Так, у напої на основі сироватки та 

яблучного пюре гелеутворення відбувається за умови вмісту агару 0,5 % 

продукту; в напої на основі сироватки та пюре «Лісові ягоди» гелеутворення 

починається за умови меншого вмісту агару − 0,25 % продукту, що 

пояснюється синергетичним ефектом доданого агару та наявних у пюре 

пектинових речовин (особливо чорної смородини). Концентрація агару як 0,12 

% дозволяє забезпечити рівномірне розподілення часточок м’якоті з соків. 

Розроблено рецептурний склад та технологічний процес виробництва 

напоїв на основі сироватки. Визначено, що основними рецептурними 

компонентами є: сироватка 80…87 %, соки (з м’якоттю «Яблучний» та «Лісові 

ягоди») – 16 %, цукор білий – 4…12 % залежно від рецептури. Технологічний 

процес виробництва напою передбачає підготовку основних компонентів. 

Сироватку пастеризують за відповідних температур, охолоджують до 

температури ферментації та додають дріжджі для ферментації та ферментують 

протягом 12…14 годин. Для приготування розчину агару воду питну 

нагрівають та витримують для розчинення агару з подальшим доходженням. 

Охолоджений розчин агару змішують з н/ф «Квасовий напій на основі 

сироватки» та фасують з наступним зберіганням протягом 14 діб. Як пакування 

передбачається використовувати поліетиленову тару, що дозволяє забезпечити 

умови зберігання під час логістики та зберігання продукту у споживача. Проте 

вищевикладене потребує подальших досліджень. 

Проведено визначення органолептичних показників за участі 

дегустаційної комісії. Результати дегустації вказують, що напій на основі 

сироватки являє собою пінисту рідину без осаду та сторонніх включень, 

присутня наявність включення, що обумовлено особливостями використаної 

сировини. Смак та запах – освіжаючий кисло-солодкий смак,  який відповідає 

смаку та аромату сироватки з злегка дріжджовим смаком та ароматом 

відповідного соку. Колір – відповідний соку, що використовувався в 

технологічному процесі виробництва. За результатами фізико-хімічних 

показників встановлено, що вміст сухих речовин у напоях становить: 

«Квасовий напій, напої на основі сироватки та яблучного соку та соку «Лісові 

ягоди» - 15,13 %, 11,89 %, 12,21 % відповідно.  

Таким чином, встановлено перспективність розробки напоїв на основі 

сироватки з визначеними показниками якості, що потребують подальших 

досліджень та відпрацювання технології у виробничих умовах. 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ДИТЯЧОГО 

ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЙОГУРТУ 

 

Плотнікова Р.В., канд. техн. наук, доцент, 

Хільченко Т.С., магістрант 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Десертна продукція – це група кулінарних виробів, які призначені для 

отримання приємних смакових відчуттів. Перспективним напрямом в дитячому 

харчуванні на сьогоднішній день є використання як основної сировини йогурту, 

що володіє високими поживними властивостями та сприяє кращому процесу 

травлення.  

На базі Харківського державного університету харчування та торгівлі 

проведено дослідження з розробки десертної продукції на основі йогурту. Для 

досліджень обрано зразки йогурту, що реалізуються підприємствами харчової 

промисловості через роздрібну мережу та вироблені у лабораторних умовах. 

Під час виробництва останніх контролювали активну та титровану кислотність, 

що відповідала діючій нормативній документації. 

Відмінністю технології, що розробляється від існуючих, є застосування 

процесу концентрації йогурту як напівфабрикату шляхом сепарації згустку. За 

вищевказаних умов важливим було встановити рецептурний склад, що напряму 

буде впливати на кінцеві характеристики продукту, так і технологічні 

параметри. В лабораторних умовах використовували центрифугу, що дозволяло 

ранжувати та варіювати параметри під час дослідження, та метод пресування.  

На основі проведених досліджень встановлено, що процес відділення 

сироватки з використанням центрифугування є більш ефективним – залежно від 

виду зразка кількість відділеної сироватки становить 65…68 % відповідно. 

Додатково у визначених зразках використовували нормалізацію за вмістом 

білку до рівня 3,4 %, де встановлено, що одержання порівняно більшої 

кількості сирної маси у зразку, що піддавалася нормалізації молоком сухим 

знежиреним (43%) пояснюється збільшеним вмістом білку, що виконує у 

даному випадку важливу роль як у формуванні згустку, так і під час відділення 

сироватки. Натомість середні значення за даним показником – 35 % сирної 

маси становить для напівфабрикату, одержаного з йогурту, виробленого 

індустріальним шляхом, що ймовірно, пов’язано з вмістом харчових добавок, 

що регулюють консистенцію харчової продукції, і як наслідок ускладнення 

відділення сироватки. 

Проведено комплекс структурно-механічних досліджень в’язкості на 

еластопластометрі Толстого. За одержаними результатами  встановлено, що 

зразки, де відділення сироватки методом центрифугування, характеризується 

меншим значенням досліджуваного показника та характер залежності є більш 

лінійним. 

Таким чином, проведені дослідження є передумовою для розробки нової 

технології в рамках дитячого харчування та потребує подальших досліджень з 

огляду на встановлені закономірності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ НАССР  

В ЗАКЛАДАХ  РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

ФОРМАТУ «FAST FOOD» 

 

Андрєєва С.С., канд. техн. наук, 

Пивоваров Є.П., докт. техн. наук, доцент, 

Сергієнко О.А., студентка 

ХДУХТ, м. Харків 

 

За останні кілька десятиліть «fast food» проник в усі куточки країни. 

Індустрія, яка починалася зі скромних торгівельних точок з хот-догами і 

гамбургерами, дійшла до самих далеких куточків країни, пропонуючи широкий 

вибір їжі скрізь, де є платоспроможні покупці. Тепер «fast food» можна знайти 

як в ресторанах, так і в віконцях авторозадчі, в поїздах, літаках, в міських 

паркових зонах, найбільших супермаркетах, на заправках і навіть в лікарняних 

їдальнях.  

Сьогодні сучасний «fast food» виглядає як мобільний додаток, де 

замовлення можна отримати через інтерет-замовлення мінуючи довгі черги і 

контакт з грошима. Однак за лаштунками торгового залу відбуваються 

технологічні процеси, які спрямовані на швидкісне приготування страв з 

якісними і безпечними показниками. Безпечність харчових продуктів в 

закладах ресторанного господарства (ЗРГ) формату «fast food» на сьогодні є 

важливим питанням, так як вся продукція виробляється в швидкому темпі, 

застосовуючи «експрес» теплову обробку – фритюрне смаження, грилювання та 

ін.  

Продукція швидкого харчування є швидкопсувною, тому технологічно-

виробничий процес повинен дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог. 

Складність виготовлення безпечної продукції в ЗРГ пов’язана з тим, що 

процеси виробництва, реалізації та організації споживання пов’язані між 

собою, співпадають за часом. Тому, ефективним методом гарантування безпеки 

харчових продуктів є використання системи аналізу ризиків, небезпечних 

чинників і контролю критичних точок НАССР (англ. Hazard Analysis and 

Critical Control Point). 

Начасі в Україні з вересня 2019 року набрав чинності останній етап 

інтеграції нової системи – впровадження НАССР в закладах на малих 

виробництвах в Україні, тобто тепер впровадження принципів системи НАССР 

стосується кафе, барів та ресторанів.  

Сьогодні багато ЗРГ, зокрема формату «fast food» починають 

співпрацювати з Міжнародною Фінансовою Корпорацією» (IFC), яка вибудовує 

і допомагають реалізувати систему контролю безпеки харчових продуктів. В 

рамках спільної програми експерти IFC допомагають закладам розробляти та 

впроваджувати системи управління харчовою безпекою, щоб сприяти 

виробництву в підготовці до міжнародної сертифікації FSSC 22000. Одними із 

нововведень, які вже діють в ресторанах це: 
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наявність контрольних листів для систематизованого контролю умов 

роботи (дозволяють провести діагностику невідповідності на етапі їх 

виникнення, а не ліквідації наслідків); 

кольоровий поділ робочого кухонного інвентарю (запобігає перехресне 

забруднення різних груп продуктів. Наприклад застосування різнокольорових 

дощок, замість їх маркування); 

професійні миючі засоби, наочні інструкції з миття рук та ін. 

Застосування принципів НАССР охоплює параметри безпеки продукції 

на всіх етапах її життєвого циклу від отримання сировини до споживання 

готового продукту. Діяльність ЗРГ формату «fast food» складається з наступних 

етапів: 

прийому сировини або напівфабрикатів, їх зберігання (виконання 

вхідного контролю); 

механічно-кулінарної обробки сировини й виготовлення напівфабрикатів, 

теплової обробки напівфабрикатів (виконання операційного або технологічного 

контролю); 

оформлення страв, порціонування та організація споживання ( виконання 

вихідного (приймального) контролю та оцінка надання послуг ресторанного 

господарства). 

Для забезпечення високих стандартів безпеки, застосовуючи методику 

НАССР можна виділити 4 критичні контрольні точки (ККТ) для контролю в 

ЗРГ формату «fast food»:  

1 ККТ – приймання сировини за її товарознавчими показниками 

(наявність стандартів, сертифікатів якості та ін.); 

2 ККТ – зберігання сировини з відповідними умовами зберігання 

(наявність складських приміщень, холодильного обладнання; 

дотримання параметрів зберігання – температура, тривалість , 

відносна вологість); 

3 ККТ – технологічний процес виробництва страви, згідно техніко-

технологічної картки, технічної інструкції та ін. (наявність 

виробничих цехів із відповідним обладнанням; дотримання санітарно-

гігієнічних норми персоналу, кліматичні умови робочої зони та ін.); 

4 ККТ – Реалізація кулінарної продукції або її тимчасове зберігання. 
 

Таким чином, виходячи із проведеного аналізу системи ККТ необхідно 

проводити організаційно-технологічні записи, що фіксують в журналах: 

«Технології приготування кулінарної продукції ЗРГ»; 

«Кліматичні умови робочої зони»; 

«Санітарія та гігієна персоналу»; 

 «Санітарна обробка обладнання та приміщень». 
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МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Гнатів Н. М., старший лаборант 

Львівський національний університет імені Івана Франка,м. Львів 

 

В останні десятиліття в розвитку закладів ресторанного господарства 

окреслилися такі тенденції: формування нових напрямів сучасної кулінарії, 

поглиблення спеціалізації ресторанів, створення міжнародних ресторанних 

ланцюгів, удосконалення форм праці та впровадження досягнень науково-

технічного прогресу. Новим напрямком сучасної кулінарії є молекулярна кулінарія. 

«Молекулярна кухня» або «молекулярна гастрономія» - напрям 

досліджень, пов'язаний з вивченням фізико-хімічних процесів, які відбуваються 

при приготуванні їжі. Дане поняття використовується для найменування 

продуктів, отриманих молекулярно-деструктивним способом: за допомогою 

сифону в деструктивну текстуру (подрібнену до напіврідкої консистенції) 

продукту вводиться інертний газ. У результаті кожна частинка речовини 

роздувається, як мильна піна, і емульсія з полуниці або гарбуза перетворюється 

в "еспуму". У світову практику поняття молекулярної кухні та її тенденції 

ввели шеф-кухар Ферран Адріа ресторану El Bulli (узбережжя Коста-Брава, 

Іспанія) і Хестон Блюменталь, шеф-кухар ресторану The fat duck (неподалік від 

Лондона), в 2010-му році. В нашій країні новим незвичним кулінарним 

напрямком зацікавилися у 2013-му році. Базисом, на якому виросло 

гастрономічне диво, є наукові напрацювання в області змін фізико-хімічних 

процесів у продуктах під час приготуванні їжі. 

Однак, молекулярно-деструктивна технологія - лише один з напрямів 

використання обробки харчових продуктів сучасними кухарями. З іншого боку, 

далеко не всі творіння сучасних кулінарів, які використовують інколи 

найрізноманітніші «інструменти» аж до струменевих принтерів і лазерів, можна 

іменувати стравами, оскільки вони володіють цікавими технологіями та 

естетичними складовими, але часом просто неїстівні. Важливу роль відіграє 

незвичайне поєднання інгредієнтів зі схожим хімічним складом, наприклад, з 

однаковим вмістом альдегідів або амінокислот. Прикладом, можуть бути такі 

страви, як: хліб із спецій, морозиво із сиропом з краба, устриці з желе з маракуї.  

Молекулярна технологія кулінарної продукції - це використання сучасних 

досягнень харчової хімії із впровадженням та приготуванням продукції нового 

покоління. Напрямами досліджень молекулярної технології продуктів 

ресторанного господарства є: 1. Роль відчуттів смаку, запаху та текстури у 

сприйнятті страви споживачем; 2. Вплив аромату (кількість і концентрація 

ароматичних речовин) на смак кінцевого продукту (страви); 3. Вплив способів 

приготування на органолептичні властивості страви (смак, аромат, текстуру); 4. 

Як наше задоволення від їжі залежить від таких факторів, як: зовнішнє 

середовище, настрій, шоу-подача страви тощо. 

Молекулярна гастрономія включає в себе використання різноманітних 

прийомів: емульсифікація, сферифікація, желювання, обробка продуктів рідким 
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азотом, вакуумне приготування їжі. На відміну від традиційних технологій 

виробництва продукції, у процесі молекулярних технологій виробництво 

кулінарних виробів здійснюється за мінімальної температури протягом 

тривалого часу. Молекулярні технології змінюють всі традиційні уявлення про 

зовнішній вигляд та подачу кулінарних страв та виробів. 

Якщо кухарі використовують природні емульгатори і гідроколоїди, то 

можна з упевненістю сказати, що їжа корисна для здоров'я. Однак дуже часто 

використовуються більш дешеві емульгатори, такі як соєвий лецитин. На жаль, 

вони можуть викликати побічні ефекти, пов'язані з їх споживанням, наприклад, 

здуття живота, діарея, легкий шкірний висип, нудота та біль у животі. Деякі 

дослідження припускають ще більш серйозні наслідки для здоров'я людини, в 

тому числі для печінки. З гідроколоїдами ситуація аналогічна. Все залежить від 

того, який загусник використовується. Якщо він органічний або зустрічається в 

природі, такий як желатин або агар-агар, тоді турбуватися нема про що. На 

відміну від випадку використання карагенану або мальтодекстрину (штучно 

вироблений замінник цукру і загусник), які можуть викликати запалення і 

пов'язані зі шлунково-кишковими порушеннями і захворюваннями, включаючи 

рак товстої кишки.  

Оскільки молекулярна кухня часто вдається до використання парів 

рідкого азоту, сухого льоду, ксантанової камеді та солі кальцію, занепокоєння 

про її наслідки для здоров'я цілком обгрунтовані. Але більшість експертів 

вважають, що ризики низькі, так як кількість використовуваних хімікатів 

мінімальна. Крім того, звичайна людина не їсть в ресторанах з прогресивною 

кухнею щодня. Це випадкове задоволення і вплив потенційно шкідливих 

інгредієнтів мінімальний. 

 Інструментами молекулярної кухні є рідкий азот для флеш-

заморожування, без утворення великих кристалів льоду; анти-сковорідка для 

охолодження і заморожування; контрольовані водяні ванни для 

низькотемпературного варіння; харчовий дегідратор; центрифуга; шприц для 

наповнення різноманітними начинками; ультразвук; вакуумна машина; 

скороварки; рН-метри; настільні дистилятори. У цьому контексті популярними 

є такі інгредієнти, як: гелеоутворюючі агенти, зокрема метилцелюлоза 

замінники цукру; емульгатори, зазвичай соєвий лецитин і ксантанова камедь; 

антипригарні засоби; ферменти; двоокис вуглецю - для додавання бульбашок і 

утворення піни; гідроколлоїди, зокрема крохмаль, желатин, пектин і натуральні 

смоли, що використовуються як загусники, гелеутворюючі агенти, емульгатори 

та стабілізатори, які іноді необхідні для спінювання. Інгредієнти, що 

використовуються в молекулярної кухні, ще називають текстурами, які дають 

змогу змінити зовнішній вигляд страви, не змінюючи його смак і аромат.  

Отже можна зробити висновок, що нова гастрономічна мода - 

молекулярна гастрономія, активно розвивається у світі, та Україні і є новою 

тенденцією, яка дозволить створювати страви та напої з покращеними 

органолептичними властивостями, підвищеної харчової та біологічної цінності, 

а головне у «яскравій упаковці», яка привертає увагу споживачів.  
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ЛТЕУ, м. Львів 

 

У процесі розвитку світової індустрії продовольства виявлено декілька 

актуальних проблем, розв’язання яких безпосередньо пов’язане з категорією 

якості. Це передусім: 

- необхідність нарощування обсягів виробництва продуктів харчування. 

За цієї обставини важливо виявити наскільки категорія якості і нормативи, що 

визначають її рівень будуть еволюціонувати чи залишаться без змін; 

- застосування технологій вирощування продовольчої сировини 

(рослинного і тваринного походження), заснованих на використанні гербіцидів 

і пестицидів у рослинництві і прискорювачів росту в тваринництві, та гостра 

потреба контролювання якості продуктів харчування, вироблених з неї; 

- досягнення генної інженерії, їх використання при виробництві 

продуктів харчування і окремих складників та невизначеність ступеня впливу 

цих продуктів на організм людини;  

- потреба у нових підходах соціального виміру споживання продуктів 

харчування і використання непродовольчих товарів, перегляд їх місця і ролі у 

процесі відтворення людства, спадковості, забезпечення діяльності людини, її 

нормального фізіологічного розвитку, збереження здоров’я та оцінювання 

якості на фоні означеного вище. 

Розв’язання цих проблем, як видно, прямо і безпосередньо пов’язане з 

категорією якості продуктів харчування. Варто зазначити, що погляди на якість 

продуктів харчування, як і всіх виробів еволюціонували. Якщо здійснити 

ретроспективний аналіз, то можна дійти висновку, що якість розглядали 

переважно у філософському аспекті. 

Цілком зрозуміло, що достатньо абстрактні тлумачення категорії якості 

не могли слугувати надійним підґрунтям для формування поглядів щодо якості 

товарів у процесі їх виробництва (технологічний аспект), торгівлі 

(торговельний) та особливо споживання (споживчий), і тим більше з розвитком 

товарно-грошових відносин, виникнення перед виробниками проблем збуту 

споживчих товарів, устаткування, сировини і ін. Потрібні були інші підходи 

формулювання категорії якості. 

У декреті Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за 

додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” 

якість продукції визначена, як сукупність властивостей, які відображають 

безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, 

естетичність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти споживача 

відповідно до її призначення. Очевидним недоліком такого формулювання 
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категорії якості є те, що воно має описовий характер, за якого усі можливі 

ознаки врахувати і тим більше передбачити неможливо. 

У законі України “Про захист прав споживачів” вперше вжито категорію 

“належна якість” як властивість продукції, яка відповідає вимогам, 

встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і 

нормативних документах, та умовам договору із споживачем. У такій редакції 

вперше акцентовано увагу на “належній” якості. Але на наш погляд надто 

звужено трактується перелік того, чим ця належна якість контролюється 

(договір із споживачем і відповідність нормативно-правовим документам). 

Адже умови договору, за яких споживач (людина, фірма, тобто фізична або 

юридична особа) готовий придбати товар можуть не відповідати нормативно-

правовим актам. До речі, як у діяльності підприємств національного, так і 

зарубіжного бізнесу це явище досить розповсюджене. Саме таке трактування 

категорії якості до якоїсь міри пояснює поширення випадків купівлі і 

споживання товарів, які створюють загрозу життю людини. 

На стадії споживання категорія якості особливо актуальна. Її слід 

розглядати в поєднанні із усім ланцюгом (виробництво, оптові закупівлі і 

продаж, роздрібні закупівлі, споживання). Особливо важливим є те, що ці 

продукти мають бути спожитими тими, кому адресовані.  

Отже, на сучасному етапі якість продуктів слід формувати не тільки у 

процесі їх виробництва, але й транспортування, складування, зберігання, 

розміщення у торгівельному залі крамниці (товарне сусідство), і особливо при 

споживанні. Сфера споживання для багатьох продуктів харчування є чи не 

найбільш значущою. 

Важливо одібрати і скористатися тими категоріями якості, які придатні 

для такої специфічної товарної групи як безалкогольні ферментовані напої до 

яких відноситься квас. 

Вони мають аромат вихідної сировини, приємний специфічний смак і 

аромат. Оздоровча дія таких напоїв пояснюється наявністю корисних для 

людини мікроорганізмів, біологічно активних речовин, які утворюються в 

процесі життєдіяльності цих мікроорганізмів. 

Таким чином можна зробити декілька важливих висновків: 

- категорію якості у сфері виробництва можна регулювати 

відповідними нормативними документами, удосконалюючи їх у напрямі 

відображення тих важливих характеристик і показників, які з’являються в 

товарах-новинках; 

- виробнику товарів необхідно постійно моніторити категорію 

якості продукованих продуктів у сфері споживання та виявляти частку 

споживачів, яких рівень якості задовольняє і яких не задовольняє, а також 

причини незадоволення якістю. 
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Карантинні обмеження, що запроваджені через розповсюдження 

короновірусної інфекції, суттєво змінили умови функціонування та розвитку 

закладів ресторанного господарства (ЗРГ). Тому питання підвищення 

конкурентоспроможності ЗРГ набувають нового значення та потребують 

особливої уваги. Карантин призвів до стрімкого згортання сфери послуг в Україні, 

що не встигла оговтатися після падіння, пов’язаного із початком військових дій на 

окремих територіях країни. В таких умовах стагнації ресторанного господарства 

однією з найважливіших проблем стає проблема мотивованого персоналу. 

Щоб бути конкурентоспроможними в сучасних умовах ЗРГ повинні 

постійно та послідовно розвивати, навчати, удосконалювати вміння та навички 

персоналу. З цією метою одним з перспективних шляхів є запровадження 

моделей управління ЗРГ за принципами стандарту "Іnvestors in People". 

Унікальність даного стандарту полягає в його фокусуванні на людях, а основною 

його ідеєю є розвиток людей з метою досягнення конкретного позитивного 

результату. Стандарт регламентує і впорядковує процес управління персоналом, 

робить його прозорим і зрозумілим для людини. Він враховує всі питання, 

пов'язані з найманими працівниками: системи мотивації, навчання, оцінки та 

оплати праці. Згідно до стандарту однією з основних складових системи 

мотивації персоналу є компенсаційна політика із формуванням такого 

компенсаційного пакета для працівника, що зміг би не тільки зацікавити 

кваліфіковані й перспективні кадри, але й був конкурентним стосовно 

компенсаційних пакетів інших закладів. Слід зазначити, що компенсаційний 

пакет, тобто набір матеріальних і нематеріальних винагород, що їх одержує 

працівник за конкретні результати своєї праці, є важливим мотиваційним 

чинником, за допомогою якого роботодавець керує персоналом. 

Існує багато поглядів на поняття компенсаційного пакету і його складові, 

але традиційно до компенсаційного пакету відносять постійні та змінні 

виплати, нематеріальні заохочення та соціальний пакет. Звичайно, у малих ЗРГ 

соціальний пакет взагалі не надається. Плинність кадрів в таких випадках 

доводиться регулювати адміністративними засобами, тому що єдиним 

мотиваційним фактором є заробітна плата. 
Найбільш вагомими складовими компенсаційного пакету є харчування на 

робочому місці та навчання. Успішне вирішення цих питань в умовах 
карантинних обмежень може дати на виході із кризи кваліфікований та 
професійний штат співробітників, який генеруватиме додаткову цінність в очах 
гостя та дасть можливість підвищити конкурентоспроможність відносно 
закладів, що в період карантину скоротили витрати на потреби персоналу.  
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В умовах сьогодення ринок соусів є різноманітним та гнучким. 

Виробники виводять на ринок нову продукцію, основними ознаками якої є 

корисність, високі смакові властивості, зручність у використанні, 

багатофункціональність, доступна ціна та інші. 

Аналітично доведено, що виробництво та споживання соусів щорічно 

зростає на 5…8 %. Приріст здебільшого визначається розширенням 

асортименту вже існуючих категорій соусів, зокрема, майонезів, кетчупів, 

гірчиці, маринадів, топінгів. 

Аналітично доведено, що в умовах сьогодення набувають популярності 

гарячі соуси, які мають поліфункціональне технологічне застосування й можуть 

бути використані в технології страв запечених, тушкованих, додаватися до 

гарнірів чи основних складових страв безпосередньо під час подачі. 

Розуміючи, що соуси повинні бути термостабільними, аналітично та 

експериментально визначено харчові інгредієнти, в тому числі харчові добавки, 

які доцільно використовувати у складі соусів з огляду та технологічний процес 

їх виробництва та подальше використання. Їх вибір визначається низкою 

чинників, зокрема: 

- конкретним завданням щодо регулювання структурно-механічних 

властивостей харчової системи – підвищенням в’язкості, термостабільністю в 

області температур 75…90 
0
С); 

- формуванням необхідної текстури продукту – плинної, вершкової; 

- особливостями технологічної системи (рН, хімічний склад і т.ін.); 

- потенційною ймовірністю взаємодії емульгатора/стабілізатора з 

рецептурними компонентами системи; 

- температурними та часовими параметрами технологічного процесу; 

- умовами зберігання готової продукції; 

- економічною доцільністю. 

Під час технологічних відпрацювань та дослідження зміни властивостей 

харчових систем, що за складом моделюють гарячі соуси, доведено доцільність 

використання як емульгаторів сироваткових білків молока, жовтка сухого 

ферментованого; як стабілізаторів – крохмалю кукурудзяного 

амілопектинового та/чи кукурудзяного модифікованого, камеді ксантанової, 

регуляторів кислотності. Відпрацьовано рецептурний склад та технологічний 

процес соусів гарячих за використання вищеозначених харчових добавок, вміст 

яких відповідає чинному законодавству України.   
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ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАДУМ НАПІВФАБРИКАТІВ З М'ЯСА ПТИЦІ  

З ВИКОРИСТАННЯМ МАРИНАДІВ 

 

Бєляєв В.О., Нікітіна Н.Д., здобувачі вищої освіти,  

Гринченко Н.Г., докт. техн. наук., професор, 

ХДУХТ, м. Харків 

Никифоров Р.П., канд. техн. наук, доцент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

У сучасному високотехнологічному суспільстві розробка нового 

продукту – це складний багатогранний процес, який здійснюється шляхом 

проведення послідовних заходів в різній організаційній формі. Важливим є 

забезпечити не тільки конкурентоспроможність нової продукції на споживчому 

ринку, а й підвищити ефективність функціонування підприємства-виробника. 

Щодо останнього, то вона лежить в площині раціонального використання 

науково-технічного потенціалу, удосконалення існуючих та освоєння нових 

процесів (виробничих, управлінських, маркетингових та ін.), підвищення рівня 

науково-дослідної та інформаційної бази. 

На основі аналізу інформаційних джерел, продовольчого ринку України 

та пошукових технологічних досліджень сформульовано вимоги до нового 

продукту – напівфабрикатів з м'яса  птиці з використанням маринадів, які 

віддзеркалено в інноваційному задуму нової продукції (таблиця). 

У інноваційному задумі технології напівфабрикатів враховано, що 

комплекс технологічних заходів з обґрунтування, розробки та виробництва 

нової продукції відповідає світовому рівню наукових розробок, а одержані нові 

продукти  – соціальному запиту споживачів. Під соціальним запитом до 

харчових продуктів мається на увазі їх роль у формуванні харчового статусу 

споживачів, вплив на здоров’я та добробут нації, готовність споживачів 

сплачувати за високоякісне харчування як соціальну послугу та свідоме 

інвестування у розвиток індустрії харчування задля майбутніх поколінь. 

Інвестиційна привабливість нових технологій базується на розвитку 

міжгалузевої кооперації «м'ясна  промисловість – ЗРГ» за такими напрямами: 

– впровадження принципово нових технологічних  підходів та технічного 

оснащення відповідно до вимог виробничого менеджменту. Вищеозначене 

базується на результатах фундаментальних досліджень в області харчової хімії, 

харчових технологій, процесів та апаратів харчових виробництв; 

– удосконалення існуючих технологій (систем, ланцюгів) переробки 

м'ясної сировини, що пов’язано з більш ефективним використанням харчової 

сировини за рахунок її поглибленої переробки з утворенням продукції з 

додатковою вартістю. Такий підхід є менш коштовним і супроводжується 

реалізацією еволюційних стадій розвитку харчової індустрії; 

– поєднання двох вищеозначених напрямів на еволюційних принципах 

розвитку, що дозволить залучити до реалізації локальні інноваційні наукові та 

технологічні досягнення. В умовах обмеженого фінансування розвитку він є 

найбільш оптимальним. 
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Таблиця – Інноваційний задум напівфабрикатів з м'яса птиці 

з використанням маринадів 

Індикатори 

інноваційності  
Характеристика  інновацій 

Маркетингові  

Досягаються шляхом створення та просування нової продукції, 

яка порівняно з продуктами конкурентами володіє стійкими 

конкурентними перевагами; формування нових ринків та 

каналів збуту продукції в Україні; запровадження різних 

цінових стратегій з урахуванням споживних властивостей 

продукції та цільового сегменту; забезпечується креативним 

дизайном, зручною споживчою тарою  

Продуктові  

Досягаються за рахунок багатофункціонального технологічного 

призначення, тривалих строків зберігання, варіабельної 

харчової цінності та калорійності, сталих показників якості та 

безпечності 

Процесні  

Проявляються за реалізації принципів ресурсозбереження, 

уніфікації технологічних операцій, індустріального 

виробництва   

Технічні 
Базуються на застосуванні типового та унікального 

технологічного обладнання (ліній)  

Організаційні  

Досягаються як розвиток міжгалузевої кооперації «м'ясна   

промисловість – ресторанний бізнес» та реалізації бізнес-

процесів «Business to Business» (В2В) (кінцевий споживач – ЗРГ 

різних форматів) та «Business to Consumer» (В2С) (кінцевий 

споживач – пересічний громадянин через роздрібну 

торговельну мережу)  

Проявляються в підвищенні ефективності функціонування 

сегменту HoReCa (використання напівфабрикатів дозволяє 

зменшити виробничі та збільшити торгові площі, здійснити 

виробництво продукції за скороченим технологічним циклом) 

Екологічні  

Досягаються зменшенням навантаження на навколишнє 

середовище за рахунок залучення в технологічний цикл 

виробництва  вторинної молочної сировини (сироватка) 

Соціальні  

Реалізуються шляхом поліпшення структури білкового 

харчування населення, задоволення споживачів у продуктах 

функціонального та спеціального призначення 

Досягаються скороченням тривалості приготування їжі, 

вивільнення часу для навчання, відпочинку тощо 

 

Інноваційний задум нової продукції є підґрунтям для проведення 

аналітичних та експериментальних досліджень з наукового обґрунтування та 

розробки технології напівфабрикатів з м'яса  птиці з використанням маринадів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНИХ КОНЦЕНТРАТІВ В 

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАКУСОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Галкін О.В., здобувач вищої освіти, 

Гринченко О.О., докт. техн. наук, професор 

ХДУХТ, м. Харків 

 

Протягом останніх років в результаті технічної революції та соціальних 

змін енерговитрати людини знизилися в 1,0…1,5 рази. Однак зі зниженням 

кількості їжі як джерела енергії відбувається  зниження незамінних речовин, 

зокрема, вітамінів, мінеральних елементів, харчових волокон та повноцінних 

білків. Майже 3 % нових продуктів харчування та напоїв, запущених на 

світовому ринку за останні роки, позиціонувалися як такі, що мають «високий 

вміст білка» або «збагачені білком». 

В світі зростає попит на всі види білків – як рослинні, так і тварини. При 

цьому помітно стрімко збільшується попит на концентрати молочних білків 

КМБ). Це обумовлено популярністю концентрату молочних білків як 

натурального, здорового інгредієнта, що успішно застосовується у виробництві 

харчової продукції. Високобілкові продукти асоціюються сьогодні не тільки зі 

спортсменами, яким вони допомагають набрати м'язову масу, але й виступають 

в ролі продуктів, які допомагають споживачам вести здоровий образ життя. 

Сьогодні випускаються збагачені білком йогурти, напої, морозиво, 

кондитерські вироби, снеки та багато інших категорій продуктів. 

Аналітично визначено відсутність на споживчому ринку України 

закусочної продукції на основі концентрату молочних білків. Тож розробка 

нової продукції з високими органолептичними показниками дозволить 

розширити асортимент харчової продукції з молочної сировини та зайняти нові 

споживчі ніші, наприклад спортивне й дієтичне харчування, пропонуючи 

споживачам високобілковий повноцінний натуральний продукт. 

В межах даного дослідження надано загальну характеристику КМБ, 

висвітлено аналіз існуючих технологій виробництва  КМБ та харчової 

продукції на його основі. Обґрунтовано технологічні параметри виробництва 

закусочної продукції на основі КМБ, досліджено вплив технологічних чинників 

на фізико-хімічні та функціонально-технологічні властивості КМБ та 

структурної основи закусочної продукції на основі КМБ. На підставі 

експериментальних досліджень розроблено рецептурний склад та 

технологічний процес виробництва закусочної продукції на основі КМБ, 

досліджено основні показники якості та безпечності нової продукції.  

Розроблено заходи з безпечності функціонування технології виробництва 

закусочної продукції на основі КМБ; здійснено аналіз можливих ризиків та 

визначено критичні точки контролю технологічного процесу виробництва 

закусочної продукції на основі КМБ. Доведено, що підвищення якісних 

параметрів нової продукції  порівняно з продуктами-аналогами за відносно 

невисокої ціни збільшують її цінність для споживачів та дозволяють одержати 

економічний ефект від виробництва даної продукції.  
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TECHNICAL SOLUTION OF THE MACHINE FOR PROCCESSING  

FRUIT AND VEGETABLE RAW MATERIALS INTO JUICE 

 

Marchenko D.D., Cand. Tech. Sciences, Associate Professor, 

Matvyeyeva K.S., Cand. Ped. Sciences, Associate Professor 

Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv 

 

Development of the processing industry this year products requires the creation of 

domestic technological equipment that will meet the latest requirements and trends in the 

production of high quality competitive products, including the processing of fruits and 

vegetables. 

The increase in consumer demand creates the need to develop and manufacture 

machines and equipment of technological lines that maximize the biological value of 

fruits and berries, prevent the creation of dangerous environmental situations, prevent 

environmental pollution. The use of modern technological equipment will make it 

possible to reduce energy and resource consumption, increase productivity. 

The solution of such important problems is possible with the development of 

high-tech domestic equipment created on the basis of in-depth analysis of patent 

information sources, theoretical studies of the technological process, study of design 

features of the machine and their kinematic parameters, experimental studies of 

mechanical properties of the object. 

Technological equipment of lines for processing fruit and vegetable and berry 

products has a high metal content, energy consumption and the introduction of such 

productions in the conditions of agricultural enterprises is quite complex. 

The creation of machinery and equipment that can be used for processing of own 

raw materials by farms and farms with small volumes of raw material base is relevant. 

The solution to this problem is possible with the development of machines for 

juice production, which will be a combination of technological operations such as 

grinding and wiping of raw materials. Such a design solution may relate to energy 

efficient technology. 

The study of patterns that determine the influence of design and technological 

parameters of machines for grinding and wiping raw materials on the performance of the 

technological process of obtaining juice, makes it possible to optimize the production 

process. 

Grinding machines by the nature of the impact on the raw material perform 

grinding by impact, crushing, splitting, abrasion, rupture, bending. In practice, different 

methods of grinding are often combined, such as compression and impact, impact and 

abrasion. The choice of one or another method depends on the size of the pieces and the 

mechanical properties of the crushed materials. Of great importance is also the size of 

the crushed particles and the ratio of their average sizes before and after grinding.  

The study of the designs of grinding machines and their possible application 

allows us to conclude that the most suitable for use in the separation of juice from fruit 

and vegetable raw materials is a disk shredder combined with a centrifuge. 

The process of separating vegetable raw materials into juice with pulp and waste 

is performed by washing machines and finishers. These machines must ensure high 
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quality separation (separation) of the mass, the minimum amount of waste, the 

homogeneity of the rubbed semi-finished product (juice with pulp). The quality of the 

wiping machine is greatly influenced by the stability of the supply of the mass of raw 

materials into the wiping drum. 

The conclusions contributed to the development of a design solution for the 

separation of juice from fruits and vegetables. 

Research of influence of working bodies on raw materials during performance of 

technological process is carried out on laboratory installation for crushing and studying 

of components of crushed weight (fig.). 

 
Fig.  – Scheme of the installation for grinding and studying the components of the 

crushed mass 

 

The installation of the shredder-wiper consists of a receiving neck 1 with grinding 

rollers 2; turns 3 are placed in the middle of the drum and carry out the movement of raw 

materials to the cutting blades 4, which simultaneously perform the function of grinding 

and wiping the pulp through the holes of the inner drum 5 having a grater surface. 

Squeezing the juice and removing the cake (skin and seeds) is performed by turns of the 

auger 7, placed on the surface of the inner drum. The removed juice enters the juice 

collector 8. The drum is mounted with the possibility of asynchronous rotation relative 

to the drum of the grinding chamber. The drum with the shell is mounted on a hollow 

shaft of the drive housing mounted in the bearings of the housing. The case is made with 

a loading window, a window for the output of squeezed juice and a window for draining 

cake. 

The turns of the auger can be made conical and with a decrease in their diameter 

in the direction of movement of the cake, which increases the gap between the 

perforated shell and the turns. This prevents the auger from clogging and jamming. The 

blades in the loading drum can be fixed at an angle to its longitudinal axis, which 

facilitates the cutting process and the passage of the workpiece into the inner cavity. 

To increase the degree of squeezing the juice, the initial part of the auger is made 

multi-step. This design solution helps to increase the speed of cleaning the perforated 

shell and increase the degree of squeezing the juice. 

The use of a machine in the production line for processing fruit and vegetables, 

which can combine two technological operations - grinding and wiping, will reduce 

energy and metal consumption of the process, and design advantages will make it 

possible to increase productivity, including the technological line.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ  

ХАРЧУВАННЯМ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Хорольський В.П., докт. техн. наук, професор, 

Коренець Ю.М, Копайгора О.К. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Державна політика в сфері харчування дітей шкільного віку тісно 

пов’язана зі стратегією здорового харчування населення України до 2030 року 

та розвитком інноваційних технологій виробництва харчових продуктів для 

територій з техногенним тиском. У зв’язку з цим перед харчовою 

промисловістю поставлені задачі створення та розвитку виробництва безпечної 

харчової продукції для дітей шкільного віку, які мешкають на забруднених 

територіях. Особливо актуальним завданням для науковців регіону є розробка 

інтелектуальних систем управління харчуванням дітей шкільного віку (від 5 до 

18 років) з використанням інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень, технологій багаторівневого імітаційного моделювання й адаптації 

харчової продукції до віку школяра та його фізіологічних потреб з урахуванням 

характеру та ступеня забруднення території та технологічних ризиків щодо 

безпечності сировини, її компонентного складу, функціонально-технологічних 

властивостей та собівартості.  

Загальновідомим фактом є те, що повноцінне харчування школяра 

створює умови для оптимального фізичного та розумового розвитку дитини, 

підтримує високу працездатність, підвищує властивості дитячого організму 

протистояти впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища (що особливо 

актуально в період пандемії). Відзначимо, що основна маса продуктів 

харчування для дітей повинна бути збалансованою за нутрієнтним складом. Та 

сьогодні головним завданням є захист школярів від захворювань за допомогою 

біологічно активних речовин їжі. Науковцями України доведено, що за 

допомогою профілактичного харчування можливо різко зменшити кількість 

дитячих захворювань в умовах небезпечних екологічних ситуацій та стресових 

навантажень в процесі складання ЗНО. 

Враховуючи те, що на структурному, нутрієнтному та молекулярному 

рівнях дитячі продукти харчування представляють собою складну харчову 

матрицю, розробка високих харчових технологій виробництва продукції для 

криворізького мегаполісу є актуальним стратегічним напрямком у загальному 

вирішенні поставлених завдань.  

На наш погляд, інтелектуальна система керування харчуванням школярів 

повинна включати: програмне середовище з інформаційною підсистемою, яка 

створює базу даних (БД), базу прецедентів (БП), базу оперативних даних 

(БОД), базу знань (БЗ), блоки моделювання інноваційних продуктів для дітей та 

оцінки якості існуючих продуктів, засоби і алгоритми реалізації інтерфейсу.  

Отже, інтелектуальна система керування харчуванням дітей з блоками БД 

і БП повинна включати не лише медико-біологічні показники школяра та 
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фізико-хімічні показники харчової продукції, а також систему технологічних 

показників виробництва продуктів харчування.  

Такий інформаційно-управлінський підхід дозволить:  

сформувати вимоги виробника до сировини (вид і сумісність, 

екологічність та безпечність, функціонально-технологічні властивості, харчові 

та енергетичні параметри, хімічний склад тощо);  

сформувати вимоги споживача до готового продукту (харчова та 

енергетична цінність, збалансованість, нутрієнтний склад тощо);  

розробити систему проектування харчових продуктів для дітей шкільного 

віку з цифровим моделюванням технологічних параметрів, технологічних схем 

та технологій автоматизованого виробництва продукції з безлюдними 

технологіями обслуговування апаратно-процесної схеми виробництва з 

робототехнологічними інтенсифікаторами очищення води, сировини та 

технологій зберігання продукції. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку автоматизованих систем 

керування виробництвом харчових продуктів для школярів інформаційні 

технології з інтелектуальними системами підтримки прийняття рішень (ІСППР) 

дозволяють створити системний підхід, при якому суттєво зменшується час на 

проектування реальних харчових продуктів зі складним хімічним складом, що 

вимагає значних витрат обчислювальних потужностей для реалізації проектних 

рішень щодо вибору обладнання з реалізацією безлюдних технологій із 

застосуванням робототехнологічних комплексів. У зв’язку з цим в 

інформаційній системі пропонується використати платформу «Дитяче 

харчування» з алгоритмами багаторівневого моделювання харчових продуктів 

для дітей шкільного віку від 5 до 18 років. 

Практична реалізація платформи «Дитяче харчування» повинна 

спиратися на базу знань і моделі, які виконують опис харчової сировини і 

продукту (атомний, молекулярний, нанорозмірний, нутрієнтний та ін.), а також 

на програмне забезпечення, алгоритми керування процесами виробництва 

продукції для школярів різних вікових груп, які проживають на територіях з 

високим рівнем забруднення. При цьому інтелектуальна система керування 

«розумним» харчуванням дітей (ІСКХД) може використовувати три рівні 

моделювання: 1) молекулярний рівень (рівень молекулярної взаємодії); 2) 

мезорівень (якісні та кількісні характеристики); 3) макрорівень (зовнішні 

споживчі характеристики продукції для школярів). Вихідні рекомендації 

системи ІСКХД споживачам платформи надаються у вигляді віртуальних 

таблиць результатів моделювання продуктів дитячого харчування і БОД, 

необхідних для їх виробництва.  

Враховуючи світові тенденції розвитку харчових технологій для дітей 

шкільного віку, платформа «Дитяче харчування» може бути використана 

виробниками сільськогосподарської продукції для випуску харчової сировини 

із заданим рівнем якості та екологічної чистоти, а працівниками харчової 

промисловості для вибору технології її переробки і формування споживчих 

властивостей «розумної» продукції та керування її виробництвом.  
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РОЗВИТОК ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ 

В СФЕРІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Бойко В.О., здобувач вищої освіти, 

Ніколайчук О.А, канд. екон. наук, доцент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Виробнича кооперація – це дієвий спосіб досягнення підприємницького 

успіху в значних масштабах за порівняно незначний час, оскільки дозволяє 

більш ефективно вирішувати питання, які виникають у виробничій діяльності.  

В Україні неабиякого поширення кооперативів виробничого призначення 

набула сфера харчової промисловості. Станом на 2017 р. в даному секторі 

налічується 1125 кооперативів. Лідерами за кількістю таких об’єднань є Івано-

Франківська (72), Черкаська (67), Київська (58), Херсонська (46) та 

Тернопільська (31) області. В розрізі спеціалізації найбільш популярними є 

кооперативи для спільного збору врожаю, молочні об’єднання та організації 

овочево-фруктового, м’ясного, зернового профілів.  

Активізація виробничої кооперації в харчовій промисловості надасть 

можливість прискорити зростання частки фермерських господарств у  

виробництві валової продукції сільського господарства, а також за рахунок 

модернізації виробничих потужностей призведе до підвищення рівня якості та 

ступеня безпеки продукції.  

Для втілення задачі щодо підтримки виробничої кооперації в нашій країні 

в 2018 р. була запущена державна програма «Фінансова підтримка розвитку 

фермерських господарств», розрахована на суму 1 млрд. грн. «Також фермери 

можуть скористатися іншими варіантами держпідтримки: програмою 

підтримки розвитку тваринництва (4 млрд. грн.), програмою з часткової 

компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва (945 млн. грн.), програмою з підтримки садівництва та хмелярства 

(300 млн. грн.)». 

Профільний департамент Мінагрополітики засвідчує: за останні 5 років 

відбулись позитивні зрушення у напрямку розвитку української кооперації в 

сільському господарстві. Так допомогу отримали 48 кооперативів зі 

спеціалізацією на м’ясному та плодоовочевому виробництві, а також з 

орієнтацією на обробці та зборі урожаю.  

В Україні підтримка виробничих кооперативів у сфері харчової 

промисловості надається й зарубіжними корпораціями. Наприклад, міжнародна 

компанія Україна зосередилася на кооперативах і сімейних фермах молочного 

напрямку. В цілому з 2012 року компанія відкрила 106 сімейних ферм з 

наданням обладнання, створила 99 робочих місць, провела навчання близько 

2500 селян. 

Отже, виробнича кооперація виступає ефективним інструментом 

розвитку галузі харчової промисловості, оскільки дозволяє налагодити 

високоінтенсивний рівень виробництва продукції з мінімізацією затрат, що в 

свою чергу, позитивним чином відображається на якості товарів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ COVID 
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Ніколайчук О.А., канд. екон. наук, доцент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Ресторанний ринок – один із найбільш динамічних ринків в Україні. 

Він надзвичайно чутливий до економічної ситуації, коливань курсу валют та 

соціальних чинників.  

Динаміка закладів, що здійснюють діяльність із забезпечення стравами 

та напоями за останні роки свідчить про те, що сьогодні перше місце в 

розвитку належить закладам швидкого харчування. Найбільш популярними є 

заклади середнього цінового сегмента.  

Аналіз фінансових результатів  діяльності вітчизняних суб'єктів 

господарювання, що функціонують в сфері стравами та напоями, свідчить 

про їх збитковість  протягом  2010-2015 рр. В 2016-2019 рр. спостерігалося 

зростання рентабельності діяльності досліджуваних підприємств з 0,5 % 3,5 

%. Однак відбулися негативні якісні зміни, оскільки частка підприємств, які 

отримали прибуток, скоротилася з 74,4 % до 72 %, відповідно зростання 

частки підприємств, які отримали збиток, із 25,6 % до 28 %.  

Особливо негативним є той факт, що діяльність малих підприємств, що 

здійснюють діяльність із забезпечення стравами та напоями, та становлять 

більше 97 % від загальної кількості юридичних осіб відповідного виду 

діяльності, була протягом 2010-2019 рр. збитковою. Станом на 2019 р. 

рентабельність всієї діяльності цих суб’єктів – 1,1%. 

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на діяльність підприємств 

ресторанного бізнесу. На відміну від багатьох країн, в Україні ресторанний 

сектор в Україні не отримав жодної допомоги з боку держави, тому 

вимушений був виживати власними силами. 

Вплив пандемії коронавірусу Сovid-19 на ресторанний бізнес  виявився 

сильним і та негативним  для багатьох суб’єктів ринку. За результатами 

даних розробника програмного забезпечення для автоматизації кафе та 

ресторанів Poster, спостерігалося зниження обсягів продаж в сфері 

громадського харчування в Україні. Так, у липні 2020 р продажі впали на 54 

% в порівнянні з аналогічним рівнем 2019 року. При цьому, приблизно у 

половини учасників ринку скорочення перевищило 30 %. 

В нових умовах господарювання заклади ресторанного господарства 

були  змушені швидко реагувати на нові потреби на ринку та знаходити нові 

шляхи та форми функціонування. 

Головними факторами, які в цих умовах визначали ефективність 

діяльності ресторанного бізнесу, є: 
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1) присутність онлайн і можливість доставки. Так, опитування «БізРейтінг» 

показали такі результати: 35 % ресторанів мали доставку до карантину, 16 

% запустили власну доставку під час карантину та 5 % організували 

доставку за допомогою аутсорсингу, 11 % - лише планують це зробити. 

Однак потрібно враховувати, що організація доставки є виправданою 

лише при умові певного рівня середнього чека, інакше більшість 

замовлень стануть нерентабельними. 

2) перегляд меню  з позицій можливостей доставки страв. Так, у карантин 

багато ресторанів, які активно розвивають свою доставку, були вимушені  

скоротити своє меню, але  в більшості випадків це робить бізнес більш 

кризостійким. 

3) потреба збереження персоналу. Багато закладів були змушені відправляти 

персонал у відпустку за власний рахунок. Для великих міст (Одеса, 

Харків, Львів, Дніпро)  ситуація загострена тим, що певна частка 

співробітників не місцеві. Аналитики robota.ua  відмічають, що 

зменшення персоналу на 30 % спостерігається майже у 19 % 

роботодавців. Виходячи з цього, у співробітників збільшилося 

навантаження на 42 %. Болючим питанням залишалася  підтримка 

належного рівня оплати праці. За даними сайту rabota.ua у половини 

працівників ресторанного сектора дохід знизився, та приблизно у 18 

%залишився на колишньому рівні. Приблизно у 10 % закладів знизили 

бонуси і надбавки персоналу. Тільки у 7 % роботодавців потреби в наборі 

персоналу залишилися такими ж, як і до введення карантинних обмежень.  

4) розвиток підприємств сегменту швидкого харчування, адже цей напрямок 

виявився найбільш підготовленим до умов карантину. Багато нових 

закладів, які відкривалися в нових карантинних умовах, вносили 

коригування в свій формат. 

5) використання програмного забезпечення, мобільних додатків і т. д., бо це 

дозволяє підвищити ефективність бізнес-процесів та скорочує час 

обслуговування клієнтів; 

6) розвиток франчайзингу в Україні, який є потужним каталізатором 

зростання в ресторанному сегменті навіть за часів кризи. 

Отже, головними чинниками виживання стала гнучкість і здатність 

швидко адаптуватися до умов ринку.   

В сучасних у мовах важко прогнозувати ситуацію з епідемією навіть в 

короткостроковій перспективі, тому суб’єктам ресторанного бізнесу потрібно 

готуватися до невизначеності та можливих стрімких змін в умовах 

господарювання. Багато сучасних  антикризових заходів – розвиток 

доставки, оптимізація бізнес-процесів, скорочення витрат сприяють 

підвищенню конкурентоспроможності та успішності ресторанного бізнесу в 

майбутньому. 
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Смітюх Д.В., магістрант 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 
 

Найсучасніша технологія теплової обробки продуктів має назву SousVide 

(су від) – ця технологія дуже популярна за кордоном, хоча у нас про неї відомо 

значно менше, ніж про молекулярну гастрономію. Перевагами методу SousVide 

є збереження концентрованого натурального смаку, свіжості, кольору і 

зовнішнього вигляду, гарантований високий вміст поживних речовин, 

відсутність підсихання та підгорання, мінімальні втрати маси, зменшення 

витрат завдяки мінімальним втратам під час приготування та зберігання 

продуктів. Крім того, забезпечується можливість одночасного приготування 

різних страв та рознесення процесів приготування/регенерування у часі і 

просторі. Нівелюється навантаження на персонал між періодами напруженої 

роботи та зменшенням активності замовлень тощо. 

Суть методу полягає в тому, що продукти вакуумуються, після чого вони 

піддаються низькотемпературній тепловій обробці (не вище 70 °С), яке має 

назву «паширування». При цьому способі приготування продукти добре 

зберігають смак, аромат та соковитість, тому що приготування проводиться у 

апараті «soft-cooker», який являє собою терморегулюючий ротаційний 

кип’ятильник. Такі режими теплової обробки сприяють переходу достатньої 

для кулінарної готовності кількості колагену у глютин, проте, процес 

денатурації м’язових білків протікає повільно та не сприяє швидкому 

надлишковому вивільненню вологи. Тому цей спосіб особливо рекомендовано 

використовувати для продуктів із високим вмістом сполучної тканини. 

Нами проведені дослідження, що показують, що при приготуванні м'яса 

косулі в апараті «soft-cooker» за температури 55 ºС усередині шматка впродовж 

2,5 годин його показники консистенції, ніжності і соковитості набагато кращі, 

ніж при варці традиційним способом (при 77-80 ºС усередині шматка). Більше 

того, м'ясо, приготоване способом «су-від» при 55 ºС втратило у 3 рази менше 

рідини, ніж при варці при 98-99 ºС. 

При застосуванні технології «су-від» не утворюється засмаженої 

скоринки і м'ясо має не дуже привабливий вигляд. Тому для отримання 

привабливого вигляду м'ясо перед приготуванням необхідно обробити 

паяльною лампою або після приготування вивільнити від вакуумної упаковки 

та засмажити на грилі протягом 5-7 хвилин.  

Таким чином, «су-від» доцільно використовувати у закладах 

ресторанного господарства як з економічної точки зору (зменшення втрат 

маси), так і з точки зору раціональної організації технологічного процесу 

(напівфабрикати «су-від» можна готувати мінімальні години реалізації, а перед 

подачею швидко підсмажувати на грилі).  
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МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

СПОЖИВАЧАМ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Попова С.Ю., канд. техн. наук, доцент, Пшиннік В.О. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

На сьогодні найбільш популяризованою сферою обслуговування є 

готельно-ресторанний бізнес. Саме тому кожен підприємець бажає 

максимізувати прибуток за рахунок приливу споживачів у свій заклад, через це 

власники і вдаються до певних методів удосконалення якості надаваних послуг. 

Щоб реалізувати дану політику на підприємстві, необхідно, для початку, знайти 

свої слабкі сторони. Найбільш простим та актуальним методом для споживачів 

послуг та підприємців є анкетування. Менеджерами підприємства складається 

анкета, на певну тематику: обслуговування, процес надання послуги 

харчування чи розміщення, удосконалення інтер’єру приміщення тощо. Після 

складання анкети вирішується питання, як споживачам буде зручніше 

відповісти на питання анкети. Краще надрукувати анкету та залишити на 

рецепції, чи адміністратора або використати новітні технології і завантажити 

анкету на сайт підприємства або на сторінку у соціальній мережі. Досвід 

показує, що найефективнішим рішенням є розміщення анкети у соціальних 

мережах, адже молодь є активними користувачами мережі Інтернет. Наступним 

кроком є розміщення анкети та вичікування певного періоду часу задля збору 

даних. По закінченню цього періоду часу результати заповненні анкети 

передаються спеціалістам для аналізу, а підприємець очікує результати 

анкетування, які будуть представленні у вигляді графіку чи відсотковому 

співвідношенні. Ще одним методом є використання функції «QR-Boss». Ця 

функція дозволяє споживачу залишати відгуки про підприємство одразу його 

керівникам. Для її використання необхідний смартфон, який зможе 

просканувати QR-код та вміння сформулювати свої враження. QR-код 

знаходиться на самому підприємстві: у меню, на столі, на стіні тощо.  

Споживачі, в свою чергу, відвідуючи заклади готельно-ресторанного 

господарства, завчасно очікують певний рівень обслуговування. По-перше гості 

бажають бачити адекватну ціну на надавану послугу. Ніхто не прийде в 

ресторан, щоб скуштувати огірок за 200 гривень. Гість бажає бачити 

привітливий персонал, який розуміє, як він повинен працювати, з дотриманням 

певних етичних норм та правил, стандартів підприємства. Гість відвідує заклад, 

щоб отримати певні послуги, і він бажає, щоб вони завжди були у наявності. 

Задля залучення нових споживачів та заохочення постійних, використовувати 

послуги підприємства, застосовуються певні знижки, акції та привілеї. 

Наприклад: кожному 100-му гостю знижка 5 % або відвідування спа-комплексу. 

Крім зазначених вище факторів, гість завжди очікує провести свій вільний або 

робочий час, в обраному місці, у безпеці, чистоті та без шкоди для здоров’я і 

життя. Гості завжди бажають чогось нового, тому процес удосконалення є 

постійним та безперервним.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ РЕСТОРАННОЇ ПОСЛУГИ 

 

Попова С.Ю., канд. техн. наук, доцент, Пшиннік В.О. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

 Процес надання послуги у сфері ресторанного господарства складається з 

декількох етапів. Найбільш детально процес обслуговування краще розглядати 

у контексті банкетного обслуговування, наприклад весілля. 

 Першим етапом процесу надання послуги з організації банкетного 

обслуговування є отримання замовлення від гостей, обговорення дати 

проведення урочистого заходу, особливостей обслуговування. На цьому етапі 

адміністратор або керуючий бронюють дату за замовниками, беруть певну суму 

передоплати за захід та домовляються про наступну зустріч. 

 Другим етапом є складання та узгодження меню із замовниками. Цей 

крок вимагає ідеального знання меню та принципів сумісності страв. Кінцевий 

варіант меню або висилається поштою або при новій зустрічі з замовниками ще 

раз обговорюється. 

 Наступним етапом є підготовка підприємства до банкету. Відповідальна 

особа перевіряє достатність усього текстилю, посуду, скла, столових приборів. 

Завчасно підраховує кількість обслуговуючого персоналу, необхідного для 

обслуговування банкетного заходу. В день заходу необхідно підготувати зал до 

обслуговування: прикрасити його (якщо цим не займається спеціальне 

агентство), розставити столи, стільці із чохлами (якщо це передбачено 

підприємством), засервірувати столи, підготувати підсобні столи для 

офіціантів, розподілити офіціантів за своїми столами. 

 Наступний етап передбачає зустріч гостей на банкеті. Обслуговуючий 

персонал обов’язково повинен бути одягнений у формений одяг, із зібраним 

волоссям. Персонал зустрічає гостей із посмішкою та допомагає гостям зайняти 

свої місця за столами. 

 П’ятим етапом є безпосереднє обслуговування гостей на банкеті. 

Офіціанти розливають алкогольні та безалкогольні напої, розносять закуски та 

гарячі страви, слідкують за чистотою столів, підсобних столів, залу. 

 Шостим етапом є повна оплата замовниками суми за надані основні та 

додаткові послуги закладу. Замовники оплачують суму, виставлену закладом, 

про яку знають завчасно і яка вказана у чеку за банкет.  

 Завершальним етапом є прощання з гостями. Адміністрація дякує гостям, 

що вони обрали саме їх заклад та запрошує відвідати заклад наступного разу. 

Якщо розглядати процес надання послуги харчування без банкетного 

обслуговування, то список значно зменшується, але сенс залишається – 

подарувати гостям незабутні емоції від страв та атмосфери. 

 Кожен етап надання послуги дуже важливий, адже від кожного 

попереднього етапу залежить наступний й весь банкет загалом. Саме тому 

необхідно приділяти увагу кожному етапу і бути уважними до гостей, вміти 

слухати та чути їх побажання.  
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РОЗРОБКА УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО МОДУЛЯ З ПУЛЬСУЮЧОЮ 

ПОДАЧЕЮ ВИХІДНОЇ СИРОВИНИ 

 

Золотухіна І.В., канд. техн. наук, доцент, 

Мазняк З.О., канд. техн. наук, доцент, 

Соломаха І.Р., магістрант 

ХДУХТ, м. Харків 

 

 Розроблено ультрафільтраційний модуль з пульсуючою подачею вихідної 

сировини. Пристрій має систему роликів, що обертаються, поєднаних за 

допомогою ланцюгової передачі із електродвигуном, яка регулює пульсуючу 

подачу вихідної рідини шляхом стискування каналів підводу, виконаних із 

еластичного матеріалу. При цьому ролики, які знаходяться в системі поруч, 

мають спроможність обертатись у протилежних напрямках з постійною 

швидкістю, забезпечуючи пульсуючу подачу вихідної рідини з постійним 

періодом. Тиск пульсуючої подачі вихідної сировини регулюється за 

допомогою ресивера, поєднаного із реле тиску, та контролюється манометром. 

На ділянках полого штока, які не стикаються із напірними каналами, виконані 

отвори для відведення пермеату. Вертикальний канал для відведення 

концентрату розташований поза конструкцією модуля та поєднаний із 

напірними каналами за допомогою системи отворів та каналів відведення 

концентрату. 

 Суть розробки пояснюється кресленням, представленим на рисунку. 

Ультрафільтраційний модуль складається із основи 1, проміжної пластини 2, 

ущільнювачів проміжної та опорної пластин 3, напівпроникних мембран 4 та 

опорної пластини 5. Напірні канали (робоча камера пристрою) поєднані за 

допомогою системи отворів 6 та каналів відведення концентрату з 

вертикальним каналом 7 для відведення концентрату, розташованим поза 

конструкцією модуля. Отвори для відведення пермеату 8 розташовані на 

ділянках полого штока 9, які не стикаються із напірними каналами. Через 

отвори 10 канали підводу рідини, що  розділяється, 11, які виконані із  

еластичного матеріалу, поєднані із напірними каналами (робочою камерою 

пристрою). Електродвигун 12 поєднаний із системою роликів 13 за допомогою 

ланцюгової передачі 14. Ультрафільтраційний модуль має ресивер 15, в якому 

тиск регулюється за допомогою реле тиску 16 і контролюється манометром 17. 

Для щільності герметизації ультрафільтраційного модуля використовується 

стяжка 18. 

 Робота ультрафільтраційного модуля з пульсуючою подачею вихідної 

рідини полягає в наступному. Напівпроникні мембрани 4 кріпляться між 

опорною 5 та проміжною 2 пластинами так, щоб вихідна рідина не минала їх, а 

повністю проходила розділення. Ультрафільтраційний модуль герметизують за 

допомогою ущільнювачів проміжної та опорної пластин 3 та стяжки 18. Через 

ресивер 15 вихідна рідина розподіляється по каналах підводу рідини 11 та крізь 

отвори 10 потрапляє до напірних каналів (робочої камери пристрою).  
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Рис. - Промисловий ультрафільтраційний модуль з пульсуючою 

подачею вихідної сировини: 

1 – основа; 2 – проміжна пластина; 3 – ущільнювач проміжної та 

опорної пластин; 4 – напівпроникна мембрана; 5 – опорна пластина; 6 – 

отвір; 7 – вертикальний канал для відведення концентрату;8 – отвір 

відведення пермеату; 9 – полий шток; 10 – отвір підводу рідини;            

11 – канал підводу рідини; 12 – електродвигун; 13 – система роликів;    

14 – ланцюгова  передача; 15 – ресивер; 16 – реле тиску; 17 – манометр; 

18 – стяжка. 

 

 Необхідний тиск в ультрафільтраційному модулі (0,5…0,6 МПа) 

створюють за допомогою реле тиску 16 та контролюють манометром 17. Після 

заповнення напірних каналів вихідною рідиною та створення необхідного тиску 

вмикають електродвигун 12, який через ланцюгову передачу 14 передає 

обертальний рух системі роликів 13. Коли ролики, що знаходяться поруч, 

сходяться, вони стискають канали підводу рідини, що розділяється, 11 і рух 

рідини зупиняється. Подальше обертання роликів призводить до того, що вони 

розходяться, канал підводу рідини, що розділяється, 11 розтискається і рідина з 

відповідним тиском на високій  швидкості потрапляє до напірних каналів, де 

проходить ультрафільтраційне розділення. При цьому потік рідини розбиває 

поляризаційний шар високомолекулярних речовин, що утворюється на 

поверхні напівпроникних мембран, шляхом гідравлічного удару.  

 Тим самим збільшується проникнення (продуктивність) мембран і 

швидкість процесу ультрафільтрації в цілому.  
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ОСНОВНІ НОРМИ І ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ 
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Красько А.Б., канд. геогр. наук, доцент, 

Білоус С.В., канд. геогр. наук, доцент  

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 

 

Кожний заклад готельно-ресторанного господарства функціонує в 

економічному просторі, де склалися певні моральні цінності, принципи, 

культура. Тому підприємці та менеджери повинні будувати свої стосунки з 

підлеглими, партнерами на засадах етики. 

Основними нормами поведінки в закладі готельно-ресторанного 

господарства, які позитивно сприймаються суспільством, є: 

- законослухняність; 

- чесність у відносинах з державою, суспільним середовищем, 

партнерами і громадянами; 

- відкритість інформації про діяльність (за винятком даних, що 

становлять комерційну таємницю); 

- чесна конкурентна боротьба; 

- турбота про навколишнє середовище. 

Етична поведінка у закладі готельно-ресторанного господарства –

потужний засіб формування його позитивного іміджу. Такі заклади несуть як 

юридичну так і соціальну відповідальність. У закладах формуються методи 

менеджменту на підставі вироблення управлінських рішень і таким чином 

реалізуються функції менеджменту. Кодекс може бути також розроблений для 

певних функціональних підрозділів, наприклад служби прийому та розміщення 

готелю, і торкатися лише специфічних для даної служби професійних і етичних 

проблеми. Заклади, менеджмент яких розуміє це, розробляють внутрішні 

кодекси етики, створюють комітети з етики, здійснюють соціальні ревізії, 

організовують відповідні навчання працівників.  

У кодексах етики визначаються види етичної і неетичної поведінки. Як 

правило, вони складаються з двох частин. У першій перераховують загальні 

основи етичної поведінки закладу, у другій – конкретизуються дії, які з погляду 

закладу слід вважати неетичними. Кодекси етики є своєрідними внутрішніми 

нормативними актами, обов'язковими для виконання всіма працівниками 

організації.  

Комітети з етики, до складу яких входять керівники вищого рівня, 

функціонують переважно у великих готельно-ресторанних комплексах. Вони 

розглядають вчинки і діяльність представників своїх підрозділів у разі 

необхідності дати їм оцінку з позицій етичних норм корпорації. У деяких 

закладах комітети з етики не створюються, однак запроваджується посада 

фахівця з етики бізнесу, якому доручається експертиза дій працівників щодо 

дотримання ними етичних норм і правил.  

Справжній професіоналізм спирається на такі моральні норми як 

обов’язок, чесність вимогливість до себе і своїх колег, відповідальність за своєї 
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праці. Знання цього необхідно керівнику при здійсненні управління 

виробництвом, для додання діям людей цільового морального характеру. 

Найважливіші категорії етики: «добро»; «зло»; «справедливість»; «борг»; 

«совість»; «відповідальність» тощо.  

У нашій країні етичні правила закріплені в законодавстві. Фактично всі 

правові норми є відображенням етичних поглядів, носієм яких в момент 

прийняття законів був законодавець.  

Основними принципами етичної поведінки фахівця в процесі здійснення 

ним професійної діяльності є:  

1. Задоволення потреб та інтересів особи, з якою фахівець контактує. При 

цьому він має вирішувати лише ті питання, які входять до його компетенції, не 

робити ніяких помилкових заяв, а за необхідності скерувати людину, з якою 

контактує, до іншого працівника, в компетенції якого вирішення проблеми.  

2. Чесність, незалежність, об'єктивність. Фахівець повинен уникати будь-

яких дій, ситуацій, які можуть зашкодити виконанню його професійних 

обов'язків, його чесності. Він завжди має керуватися власною об'єктивною 

думкою, діяти з урахуванням інтересів своєї організації і зацікавлених осіб, 

з'ясовувати обставини, ділові інтереси, які можуть зашкодити організації або 

негативно вплинути на об'єктивне ставлення до неї суб'єктів зовнішнього 

середовища. 

3. Відповідальність перед професією. Поведінка фахівця повинна завжди 

бути спрямованою на підвищення репутації і суспільного визнання його 

професії. Він має постійно підвищувати свій професійний рівень, поважати 

професійні обов'язки і кваліфікацію осіб, з якими співпрацює. Будь-яка 

інформація, що виходить від нього і стосується його роботи, повинна бути 

об'єктивною, достовірною. Він має дбати про свою репутацію і авторитет своєї 

професії, бути вимогливим до себе і справедливим до своїх партнерів.  

Загалом етика фахівця функціонує і розкривається в контексті 

загальнолюдської моралі, вбираючи в себе особливості професії і середовище, в 

якому реалізується ця діяльність. У сучасному діловому світі широкі знання у 

певній сфері діяльності не завжди достатні для досягнення успіху. Надзвичайно 

важливими є також вміння співпрацювати з іншими, демонструючи при цьому 

хороші манери та здатність створювати робочу обстановку, у якій кожен 

почуває себе комфортно, а отже, має можливість максимально 

сконцентруватися на справі. Без такого вміння можна просто втратити свій 

бізнес. У сучасному житті багато послуг мало чим різняться між собою, саме 

тому часто вирішальним моментом для прийняття рішення споживачем про 

вибір конкретної послуги, конкретної фірми/компанії може стати (і стає) те, як 

саме ми ставимося до потенційних і наявних споживачів. Ввічливі професійні 

манери є ключовим компонентом якості (яка і привертає увагу до послуги 

тощо). 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПАРАДИГМИ ЗДОРОВОГО 

ХАРЧУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ РЕГІОНУ З ТЕХНОГЕННИМИ 

ТЕРИТОРІЯМИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ  

 

Хорольський В.П., докт. техн. наук, професор, 

Квітка Т.В., 

Коренець Ю.М. 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

Працівники гірничо-металургійного комплексу криворізького мегаполісу 

в 2020 році працюючи в умовах адаптивних карантинних обмежень виконуючи 

успішно виробничі програми своїх підприємств щодо своєчасного забезпечення 

металургійних заводів України та країн ЄС високоякісною сировиною, чавуном 

та прокатом чорних металів. Кожної доби в Криворізькому мегаполісі працює 

лише на восьми найбільших підприємствах галузі більше ста тисяч працівників. 

Кожного дня зранку ( о 5-8 год.)  і ввечері (о 18-20 год.) працівники 

підприємств гірничо-металургійного комплексу пересуваються до своїх 

робочих місць, і/або у зворотному напрямку  з півночі до центру і з центру до 

півдня по території довжиною до ста кілометрів. Основне завдання місцевої 

влади та корпоративних менеджерів підприємств ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг», групи «Метінвест», ПАТ «КЗРК» та інших забезпечити в цей період 

високоякісним додатковим харчуванням. Дослідження українських вчених 

щодо розробки державної політики здорового харчування населення регіонів з 

техногенними територіями довели про необхідність зменшення дефіциту білка 

у майже 75-80 % населення Придніпровського регіону досягає 16-21 % від 

рекомендованих величин.  

Гостро виражена проблема недоліку полінасичених жирних кислот, 

мінеральних речовин, вітамінів та харчових волокон, значний дефіцит 𝛽-

каротину, вітамінів групи В, С. Значні проблеми з питною водою 

Карачунівського водосховища, яку вчені рекомендують доочищувати. Це 

приводить до порушення обміну речовин, захворюванням серцево-судинної 

системи, ожиріння, розвитку хвороб нирок, кишково-шлункового тракту, 

жовчного міхура, остеопорозу, патологій суглобо-м’язової системи, тощо. 

Порушення функціонування систем організму, його антиоксидантного захисту 

веде до розвитку імунодефіцитного стану та зменшенню опору людини щодо 

небезпечних факторів забруднення середовища, розвитку постійного синдрому 

хронічної стомлюваності. Отже незважаючи на квазіпозитивну динаміку 

споживання криворізькими робітниками натуральних харчових продуктів 

влітку, раціон харчування взимку є незбалансованим. Стабілізувати та 

покращити ситуацію в регіоні з техногенним забрудненням можливо лише 

шляхом підвищення збалансованості раціону харчування працівників в період 

пандемії, наприклад збільшуючи асортимент продуктів харчування 

збалансованих щодо наступних параметрів: вітамінів і мінеральних речовин, 

і/або збагачених біокорегуючими, біологічно активними та функціональними 

речовинами, які повинні нейтралізувати негативні фактори забруднення, і які 
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впливають на здоровий стан людини. Відомо,   що  робітники працюють на 

глибинах 1400-1500м (шахта), 350-400м (кар’єр) найбільш високого рівня 

забруднення робочого місця в умовах дробарної фабрики, аглоцехів, тощо. 

Наслідком порушення системи здорового (оптимального) харчування 

працівників ГМК регіону ведуть до зменшення продуктивності праці в період 

12-годинної зміни, якості життя населення регіону в цілому, масовим 

неінфекційним та інфекційним захворюванням додатковим затратам системи 

соціального страхування і охорони здоров’я та втрати працездатності. Тому на 

період до 2025 року необхідно створити регіональну парадигму здорового 

харчування її доступність для усіх працівників підприємств ГМК, а також 

розширити асортимент і моніторинг споживання якісних, екологобезпечних 

продуктів для дітей та населення, яке мешкає на території з техногенним 

тиском. Рішення цієї проблеми можливе за допомогою впровадження 

розробленої вченими ДонНУЕТ імені М. Туган-Барановського цифрової 

платформи «Їжа».  

Цифрова платформа «Їжа» – це система алгоритмізованих взаємовідносин 

споживачів здорового харчування з виробниками, яка приводить до зниження 

витрат за рахунок використання пакету цифрових технологій та зміни системи 

забезпечення продуктами харчування усіх верств населення регіону. Відмітимо, 

що платформа «Їжа» побудована з використанням знань і наукових розробок у 

сфері біо-, нано-, інформаційно-комунікаційних, когнітивних технологій та 

впровадження інноваційних продуктів для харчування криворізьких гірників, 

школярів та населення, що мешкає на забруднених територіях. У процесі 

розробки цифрової платформи «Їжа» автори використали об’єктно-

орієнтований підхід.  

З позиції об’єктно-орієнтованого підходу продукт харчування людини 

(гірника, дробарника, збагачувальника, металурга) представлено у вигляді 

фрейму виду: 

 

𝐹1 = 〈𝑃𝑖;⃗⃗⃗⃗ Ф⃗⃗⃗ (𝑃𝑖)〉, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛,   (1) 

 

де: n – число компонентів, які приймають участь в рецептурі харчового 

продукту,  𝑃𝑖⃗⃗  - вектор властивостей об’єкту досліджень (екзогенних (вхідна база 

даних), ендогенних (розрахункові) вихідних показників безпечного продукту;   

Ф⃗⃗⃗ (𝑃𝑖) − вектор морфізи (математичні моделі), технології виробництва, робо 

технологічні комплекси.  

Розрахунок рецептури (наприклад: макарони з печінкою, вітаміни В і С) 

виконується за допомогою обчислювальної техніки на рівні  Ф⃗⃗⃗ (𝑃𝑖) = 𝑖𝑑𝑒𝑚 

заданої технології шляхом побудови дерева рецептури. 

Кожна із вершин дерева рецептури продукту гірника представлена 

об’єктом 𝐹𝑗
(𝑘)

 (готовий продукт харчування, співвідношення, тіста з печінкою, 

параметри вітамінізації) з k рівнями ієрархії продукту. 
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ОЦІНКА ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ОКРЕМИХ 

НЕТРАДИЦІЙНИХ ОЛІЙ 

 

Покотило О.С., докт. біол. наук, професор, 

Копчак Н.Г., канд. біол. наук, асистент,  

Мазур Ю.Г., магістр 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 

Переваги використання рослинних олій перед іншими жировими 

продуктами для забезпечення організму людини ПНЖК, а також 

жиророзчинними вітамінами з кількох позицій: по-перше, рослинні олії є 

відносно недорогими, по-друге, вони є традиційними продуктами харчування 

здавна для українців. Історично склалося так, що населення України традиційно 

на сьогодні споживає олії, які містять ПНЖК групи ω-6 – в основному 

соняшникову, дещо менше – кукурудзяну олії. Рослинні олії ж, що багаті на 

ПНЖК групи ω-3 – льняна, соєва, гарбузова, конопляна, рижикова – 

вживаються в обмеженій кількості або виключені з раціону харчування. 

Виходячи з цього, жителям України для заповнення нестачі в організмі ПНЖК 

ω-3 групи, необхідно збільшити споживання олій, як багаті на ω-3 

поліненасичені жирні кислоти. На ринку України зростає пропозиція 

асортименту і об’єму нетрадиційних олій. Проте відомостей про їх 

жирнокислотний склад і вміст та співвідношення поліненасичених жирних 

кислот є недостатньо. 

На кафедрі харчової біотехнології і хімії ТНТУ імені Івана Пулюя 

досліджено 4 зразки нетрадиційних олій шляхом визначення їх 

жирнокислотного складу – лляної, конопляної олій, олії з ядер грецького горіха 

та олії із насіння гарбуза. За результатами проведеного газохроматографічного 

дослідження жирнокислотного складу лляної, конопляної олій, олії з ядер 

грецького горіха та олії із насіння гарбуза, проведеної статистичної обробки 

отриманих результатів визначено оптимальне співвідношення поліненасичених 

жирних кислот родини ω-3, ω-6 і ω-9, дана кількісна і якісна оцінка щодо вмісту 

окремих жирних кислот вказаних родин ПНЖК.  

Дослідженнями встановлено, що у лляній олії найбільший вміст  α-

ліноленової кислоти (ω-3) і складає – 52%, у олії з ядер грецького горіха – α-

ліноленової (ω-3) - 55%, у конопляній – лінолевої (ω-6) – 46%, у олії із насіння 

гарбуза - (ω-6) – лінолевої кислоти – 42%. Показано, що вміст ессенціальних 

омега-3 поліненасичених жирних кислот у досліджуваних оліях зменшується в 

ряді: ллянa > коноплянa > олія з ядер грецького горіха > олія із насіння гарбуза. 

Показано, що співвідношення між вмістом насичених і поліненасичених 

жирних кислот у олії із насіння гарбуза становило 1 : 6,5, у олії з ядер грецького 

горіха – 1 : 10,3 та у конопляній – 1 : 11,3. Встановлено співвідношення ПНЖК 

родини омега-3, -6, -9 у гарбузовій олії, яке становило 1:5,2:4,5. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ 

рН І ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

У ФРУКТОВИХ ТА ОВОЧЕВИХ СОКАХ 
 

Покотило О.С., докт. біол. наук, професор, 

Шпилик О.Б., ст. викладач, 

Похно І.А., магістр 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
 

В останні роки, особливий науковий і практичний інтерес становлять 

дослідження стану кислотності та окисно-відновного потенціалу внутрішнього 

середовища фруктів та соків, які з них виготовляють. Оскільки, окремо рН і 

показник окисно-відновного потенціалу соків дещо вивчено, проте немає чіткої 

закономірності їх кореляції, взаємозалежності, особливо за змінних умов 

середовища, температури і терміну зберігання соків. Очевидно велика різниця 

буде і між цими показниками у натуральних свіжо вичавлених соках та соках 

промислового виробництва, яка базуються на відновленні соку або заміні його 

окремих інгредієнтів, а також розведенні. Тому виявленні зміни у водневому 

показнику та показнику окисно-водневому потенціалу дозволять пояснити 

механізми зміни харчової і біологічної цінності харчових продуктів при їх 

зберіганні, зокрема фруктових і овочевих соків. Водневий показник або активна 

кислотність (рН) – показник концентрації вільних іонів водню в розчині. 

Визначають рН безпосередньо в харчових продуктах або у водних витяжках, 

отриманих з них, для більшості яких показник рН є мірою контролю якості 

(наприклад, при визначенні доброякісності плодових і овочевих соків, свіжості 

молока, м'яса тощо), оскільки діяльність ферментів і бактерій, які знаходяться у 

продуктах, пов'язана з кислотністю середовища. 

Визначення показників рН і ОВП у досліджуваних соках проводили на 

кафедрі харчової біотехнології і хімії ТНТУ імені Івана Пулюя. В результаті 

проведених досліджень встановлено, що у досліджуваних свіжоприготовлених 

фруктових соках та соках промислового виробництва (яблучному, грушевому, 

виноградному, апельсиновому) рН  знаходилось в межах від 3,85 до 4,50. 

Встановлено, що у досліджуваних свіжоприготовлених овочевих соках 

(томатному, морквяному, столового буряка) та соках промислового 

виробництва (томатному, морквяному, столового буряка) рН  знаходилось в 

межах від 4,25 у томатному до 6,95 у морквяному соці.  

Встановлено, що ОВП у овочевих соках прямого віджиму і 

консервованих таких як томатний, морквяний, гарбузовий, буряковий 

знаходилося в діапазоні +68 - +180  мВ, а у  досліджуваних свіжоприготовлених 

фруктових соках та соках промислового виробництва (яблучному, грушевому, 

виноградному, апельсиновому) ОВП  знаходилось в межах від +90 до +240  мВ. 

Встановлено, що при зберіганні соків як фруктових, так і овочевих їх ОВП 

зростає в плюсовому діапазоні, тобто вони набувають оксидантних 

властивостей, а рН при цьому змінюється в більш кислу сторону. Таким чином, 

при збільшенні кислотності соків, посилюються їх анолітні властивості.  
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНОГО АКТИВНОГО ЙОДУ 

НА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА 

 

Покотило О.С., докт. біол. наук, професор, 

Далєвська Д.Я., аспірант 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 

Йододефіцит залишається актуальною і невирішеною проблемою в 

Україні. Він зустрічається в осіб різного віку і статі, викликає різноманітні 

відхилення у роботі систем і органів, які об’єднуються як йододефіцитні стани. 

Особлива небезпека дефіциту йоду в раціоні дітей, оскільки призводить до 

зниження інтелекту, сповільнення фізичного розвитку, соціальної адаптації. У 

немовлят загроза йодофіциту призводить до необоротного пошкодження 

головного мозку, підвищення смертності новонароджених, порушення 

розвитку, глухоти, зобу і гіпотиреозу. Для дорослого населення йодефіцит є 

однією з причин комплексу метаболічних порушень. Тому вирішення проблеми 

спонукає до пошуку нових шляхів і способів її розв’язання.  

Одним із потенційних варіантів масової ліквідації йододефіциту є 

споживання йодованих молочних продуктів. Молоко є цінним продуктом, який 

добре засвоюється, оскільки містить велику кількість пептидів, амінокислот, 

вітамінів та мінералів, особливо є джерелом кальцію, фосфору та вітаміну D. 

Виходячи із цього, нами розроблена технологія виготовлення молока із 

біологічно активним йодом. Кінцеве завдання дослідження – розробка продукту 

і рекомендацій для його використання з профілактичною метою для 

запобігання порушень функціонування щитоподібної залози. 

Дослідження проведено на кафедрі харчової біотехнології і хімії ТНТУ 

імені Івана Пулюя. Для дослідження використано пастеризоване молоко, до 

якого додавали біологічно активний йод у складі «Йодіс-концентрату». 

Концентрація йоду у «Йодіс-концентраті» складає 40 мкг на 1 мл розчину. 

Унікальність цього продукту полягає в тому, що йод знаходиться в іонній 

формі, яка розчинна у воді. Додавання йоду проводили на етапі охолодження 

молока після етапу пастеризації. «Йодіс-концентрат» додавали до 

пастеризованого молока з розрахунку 100 мкг йоду на 1 літр молока. Така 

кількість відповідає рекомендаціям МОЗ України щодо добової потреби йоду 

для дітей і дорослого населення. Результати фрагменту цих досліджень, а саме 

визначення органолептичних показників пастеризованого молока до і після 

додавання йоду, представлено в таблиці. Дослідження проведено комісією і 

завірено протоколами. 

 

Таблиця – Органолептичні показники пастеризованого молока 

перед додаванням йоду 

Показник 
Перед додаванням 

«Йодіс-концентрату» 
Після додаванням 

«Йодіс-концентрату» 

Колір 
Білий, рівномірний за всією 
масою 

Білий, рівномірний за всією 
масою 
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Запах Чистий, без сторонніх запахів Чистий, без сторонніх запахів 

Смак 
Чистий, з легким присмаком 
пастеризації 

Чистий, з легким присмаком 
пастеризації 

Консисте
нція  

Однорідна рідина без осаду, 
пластівців білка та грудочок жиру 

Однорідна рідина без осаду, 
пластівців білка та грудочок 
жиру 

 

Виходячи із даних таблиці, додавання «Йодіс-концентрату» до 

пастеризованого молока не змінює органолептичних показників молока, що 

дозволяє використовувати дане джерело біологічно активного йоду для 

збагачення молока в подальших дослідженнях з метою заключної 

задокументованої рекомендації для споживання. 

 

 

ЗМІНА рН, ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ВМІСТУ 

МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДНЮ У КАТОЛІТІ, 

ПРИГОТОВЛЕНОМУ В СИСТЕМАХ «LIVING WATER» 

 

Покотило О.С., докт. біол. наук, професор, 

Матіяш О.Р., магістр 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 

Негативне значення окисно-відновного потенціалу (ОВП) природної 

води – надзвичайно рідкісне явище. При вживанні звичайної питної води 

(з «плюсовим» ОВП) активність електронів у внутрішньому середовищі 

організму вище активності електронів у ній. Тобто, така питна вода забирає 

собі вільні електрони з біологічного середовища організму, значить є 

оксидантом. Це веде до передчасного старіння, хронічних хвороб, хронічної 

втоми. І навпаки, негативний ОВП питної води дає енергетичний заряд 

клітинам, органам і системам. Електрична енергія клітинних мембран не 

витрачається на корекцію активності електронів води і вода одразу ж 

засвоюється, тому що володіє біологічною сумісністю за цим параметром. 

Питна вода з негативним ОВП – ідеальний антиоксидант, оскільки вона 

насичена молекулярним воднем. Саме молекулярний водень є на вершині 

піраміди антиоксидантів, що науково підтверджується щоденно новими 

успішними результатами! Дослідження на понад 170 моделях клінічних і 

експериментальних патологій, в основі патогенезу яких лежить оксидативний 

стрес, засвідчили позитивний вплив молекулярного водню. Понад 1500 

обґрунтованих наукових публікацій за останні кілька років у фахових журналах 

із високим імпакт-фактором про очевидні позитивні результати і перспективи 

використання молекулярного водню для оздоровлення.  

Найпоширеніші способи отримання водню – це електроліз води і 

взаємодія магнію із водою. Максимальна розчинення Н2 у воді становить 16 

мг/л при кімнатній температурі і це є як профілактична, так і терапевтична доза. 

В Україні професором Покотило О.С. розроблені унікальні, прості і 

доступні системи «Living Water», які здатні швидко генерувати молекулярний 
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водень до 4-10 мг/л при перетворенні питної води в католіт без електроенергії з 

ОВП до -500 мВ.  Одним із варіантів пристроїв є термос-іонізатор-генератор 

(ТІГ) «Living Water». Нами проведено дослідження у лабораторії «Технологій, 

аналізу та експертизи харчових продуктів і води» кафедри харчової 

біотехнології і хімії ТНТУ імені Івана Пулюя щодо визначення змін параметрів 

рН та ОВП у воді при утриманні її в ТІГ «Living Water» впродовж 8 діб. 

Дослідження параметрів рН, ОВП та вміст молекулярного водню у воді 

проводили відповідно рН-метром, ОВП-метром  та Н2-метром (АMTAST 

(США) ENH-100) у пробах досліджуваних вод до і через 20, 60 хв. та кожні 12 

годин впродовж 8-ми діб після утримання їх у ТІГ «LW».  

Статистичну обробку отриманих результатів проводили із застосуванням 

пакету програм MS Excel 2013 та SPSS v.23 та t-критерію Стьюдента. За p≤0,05 

різницю вважали статистично достовірною. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що питна безпечна 

вода, залита в такий пристрій здатна через 10-20 хв. перетворитись із аноліту з 

окисно-відносним потенціалом +100 - +400 мВ в католіт до – 200 мВ. При 

подальшому утриманні води в ТІГ «Living Water» від’ємний заряд наростав до 

12 годин і становив до -500 мВ, залежно від вихідних проб води. Як показали 

наші подальші дослідження, які проводилися продовж 8-ми діб, окисно-

відновний потенціал утримувався на такому рівні весь термін дослідження. 

Вміст молекулярного водню у воді при утриманні її в ТІГ «Living Water» 

інтенсивно зростав і через годину становив 4-6 мг/л, а через 12 годин – 6-10 

мг/л, залежно від якості води, тобто її хімічного складу, мінералізації, 

походження тощо. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЯГІД ТА ЛИСТЯ ВИШНІ 

ПОВСТИСТОЇ В ОЗДОРОВЧОМУ ХАРЧУВАННІ 

 

Федоренко Т.І. 

Національний університет харчових технологій, м. Київ 

 

Вишня повстиста Prunus tomentosa, більш відома під назвами вишня 

китайська, «войлочна» – чагарникова рослина, що належить до підроду Слива. 

Батьківщина повстистої вишні – країни південно-східної Азії, Монголія, 

Японія, Китай, з середини ХХ ст. культивується в країнах Північної Америки та 

Європи. Вишня повстиста – зазвичай кущ висотою 2-2,5 м, діаметр крони 

складає 1,5-2 м. Тривалість життя куща - 15-20 років. Листя невеликі, овальні, 

гофровані, з нижньої сторони повстисті, опушені, черешки короткі. Генеративні 

бруньки формуються на однорічних пагонах. Цвіте в квітні-травні, біло-

рожевими квітками діаметром до 2 см, орієнтовно за два тижні до цвітіння 

вишні звичайної, навіть при несприятливих погодних умовах запилюється 

добре, морозостійка. Рослина швидкоростуча і скоростигла, у плодоношення 

вступає через три роки після садіння. Дорослий кущ здатний дати урожай в 10-
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20 кг. Плоди масою 2-4,5 г, світло-червоні, приємного кисло-солодкого смаку, 

дозрівають протягом 10 днів практично одночасно і тривалий час зберігаються 

на гілках.  

Свіжі плоди містять вишні повстистої містять 8,0-15,2 % сухих речовин, 

4,1-9,1 % цукристих речовин, 0,3-1,3 % органічних кислот (яблучна, лимонна), 

11,3-32,6 мг / 100 г аскорбінової кислоти. Ягоди також характеризуються 

високим вмістом поліфенольних сполук. Плоди споживають у свіжому вигляді, 

піддають висушуванню та заморожують, готують варення, повидло, джеми, 

пастилу, компот, вино, сік, квас, морс, желе і мармелад.  Ягоди сприяють 

підвищенню апетиту, поліпшують травлення, мають легку послаблюючу дію. 

М’якоть ягоди містить в своєму складі бактерицидні компоненти, що сприяють 

виведенню з людського організму азотистих продуктів розпаду. Плоди вишні 

повстистої рекомендується споживати для попередження розвитку 

атеросклерозу, недокрів’я, артриту. Завдяки вмісту Р-вітамінних речовин, вони 

справляють капілярозміцнюючу дію. Регулярне вживання компоту з ягід 

сприятиме підвищенню рівню гемоглобіну в крові, зміцненню серцево-

судинної системи, а також посиленню імунних функцій організму людини. Цей 

напій рекомендують споживати вагітним, оскільки в його складі присутні 

вітаміни групи В, в тому числі фолієва кислота. Ягоди вишні повстистої є 

дієтичним продуктом, їх дозволяють використовувати в їжу людям з хворобами 

печінки і нирок, кишківника і шлунку, у той час, коли для споживання 

звичайної вишні є обмеження. 

Оскільки плоди вишні повстяної відрізняються досить ніжною 

структурою і не можуть довго зберігатися, існують певні рекомендації стосовно 

збору ягід. Необхідно пам’ятати, що ці ягоди краще зривати разом з 

плодоніжкою, так вони зберігатимуться довше і не втратять поживні якості. 

Щоб ягоди не пом’ялися, їх складають у неглибокі кошики, ящики. Кісточки з 

плодів виймають безпосередньо перед переробленням. 

Листя вишні повстистої також є перспективною сировиною для 

створення фітопрепаратів, адже виступає цінним джерелом біологічно-

активних речовин, що володіють вираженими антиоксидантними і 

геномозахисними властивостями. Так, листя характеризується високим вмістом 

аскорбінової кислоти та флавоноїдних сполук, зокрема флавонолів та 

дубильних речовин. Дослідження, проведені науковцям Національного 

ботанічного саду iм. М. М. Гришка НАН України та НДI Національного 

університету фізичного виховання i спорту України свідчать, що листя вишні 

повстистої проявляє високу антиоксидантну геномопротекторну активність і 

перспективним є застосування спиртових екстрактів з листя при створенні 

фiтозасобiв для захисту геному.  

Оскільки ягоди та листя вишні повстистої сприяють нормалізації обміну 

речовин та зниженню ризику розвитку багатьох захворювань організму 

людини, тож є перспективною сировиною для створення харчових продуктів 

оздоровчого призначення.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА 

КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 

 

Костакова Л.Д., асистент 

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

 

 Їжа є основним джерелом енергії для людини, оскільки разом з нею 

організм отримує поживні речовини, що є необхідними для життєдіяльності 

організму. Зазвичай, лікарі завжди говорять про здорове та збалансоване 

харчування. Проте, не дивлячись на поради, люди воліють споживати продукти 

які приносять їм задоволення. Одним із таких традиційно популярних 

продуктів харчування, серед українців, залишається ковбаса.  

 Український ринок ковбасних виробів представлений досить широким 

асортиментом великої кількості товаровиробників, що конкурують між собою з 

метою захоплення якомога більшої його частки. Вихвалюючи свою продукцію, 

жодне із підприємств по переробці м’яса не розповідає про технологію 

виготовлення ковбаси, хоча значна частка споживачів намагається самостійно 

вивчати її склад, що декларується як правило на оболонці виробу.  

 Виробництво ковбаси має опиратися на чинні стандарти України та 

санітарно-гігієнічні вимоги. Так, у виробництво має потрапляти лише свіже 

м'ясо здорових тварин, яке пройшло лабораторне дослідження і отримало 

висновок щодо його придатності для переробки у ковбасні вироби. Основою 

фаршу для більшості ковбас є яловичина і свинина. Крім того, 

товаровиробники додають шпик, жир, крохмаль, пшеничне борошно, 

поліфосфати, молочний білок, знежирене молоко, сир та інші інгредієнти, що 

додають продукції приємного смаку (спеції, прянощі ), які також регулюються 

ДСТУ. Крохмаль і поліфосфати, які додають в ковбаси низьких ґатунків, 

підвищують здатність фаршу поглинати і утримувати вологу. 

 В залежності від виду ковбаси - етапом виробництва може бути копчення 

й обсмажування або варіння.  

 Розглянемо більш детально процес виробництва варених ковбас. Він 

складається із подрібнення, шприцювання, обжарювання,варіння та 

охолодження. 

 Процес подрібнення є початковим. Так, посолене м’ясо у вигляді 

шматочків повторно подрібнюють на вовчку, після чого воно стає ніжним. Далі 

подрібнене м'ясо обробляють на кутері, забезпечуючи тонке подрібнення та 

придаючи фаршу відповідну структуру, консистенцію та однорідність. При 

подрібненні підвищується температура фаршу, для її знижки у фарш вносять 

лусковидний лід у кількості 15-30 % від маси фаршу. 

 Наступний процес, це шприцювання. Фарш в оболонку для варених 

ковбас шприцюється нещільно, оскільки під час варки його об’єм збільшується, 

що може призвести до розриву оболонки. 

 На етапі обжарювання батони обробляються гарячими димовими газами 

при температурі 90-110 °С, в процесі чого оболонка стає щільною, міцною, 

стійкою до мікроорганізмів, також ковбасні батони набувають товарного 
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вигляду, формується приємний смак і запах, стабілізується рожевий чи 

червоний колір. 

 Процес варіння здійснюється гострим паром або у воді при температурі 

75-85 °С до досягнення температури в товщині батона 68-72 °С. При більш 

високій температурі варіння можливе розривання оболонок або переварювання 

ковбас, яке характеризується сухим, пухким, несоковитим фаршем готових 

виробів. В умовах зниженої температури або при недостатній тривалості 

варіння ковбаси недоварюються, їм властива дуже м’яка консистенція фаршу. 

Такі вироби менш стійкі при зберіганні. Фарш недоварених ковбас темніший і 

прилипає до ножа. 

 Останній процес, це процес охолодження. Ковбасні варені вироби 

спочатку охолоджують водою під душем, а потім в охолоджувальних 

приміщеннях, що запобігає швидкому росту бактерій. З ковбасних батонів на 

даному етапі змивають жирові і бульйонні натіки, попіл, сажу та інші 

забруднення. Попереджається висихання і зморшкуватість. 

 Тож, усі процеси виробництва вареної ковбаси необхідні не лише для 

створення смачного і привабливого на вигляд продукту. Головне їх завдання - 

створити безпечний для здоров'я людини виріб, який забезпечив би 

споживачеві не тільки задоволення від споживання, а і поживну цінність.  
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